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На основу чл.61.Закона о основама система образовања и васпитања Републике 

Србије(Сл.гл бр.88/2017/.),Правилника о наставном плану и програму за 1.,2.,3. и 4. 

разред основног образовања и васпитања (Сл.гл.РС–

Пр.гл.1/05,15/06,2/08,2/10,3/11,7/11-I,7/11-II,1/13,11/14,11/16 и 12/18) ,Правилника о 

наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и наставном 

програму за 5. разред основног образовања и васпитања ( Сл. Гл. РС –Просветни 

гласник „6/07,2/10,7/10-други пропис 3/11,1/13,4/13,11/16-I,11/16, 6/17,8/17 ,9/17,12/18 

и 15/18) , Правилника о наставном програму за 6. разред основног образовања и 

васпитања (Сл. Гл. РС-Просветни гласник, бр.5/08,3/11,1/13,5/14-I, 5/14-II, 11/16-I, 

11/16 и 3/18 ), Правилника о наставном плану за други циклус основног образовања и 

васпитања и наставном програму за 7. разред („СЛ. Гласник-Просветни гласник“ 

бр.6/09,3/11,8/13,11/16 и 12/18) и Правилника о наставном програму за 8. разред( СЛ. 

Гласник-Просветни гласник бр.2/10,3/11,8/13,5/14,11/16,7/17 и 12/18 ) и чл.86. и 151. 

Статута Основне школе „Милоје Чиплић“Нови Бечеј,Школски одбор школе, је на 

седници одржаној 13. 09. 2018. године усвојио 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

РЕАЛИЗУЈЕ СЕ У ПЕРИОДУ ОД  1. IX  2018.  ДО.  31. VIII 2022. ГОД. 

 

 

 

СВРХА, ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
 

Сврха програма образовања 

 

 Сврха програма образовања је квалитетно образовање и васпитање које 

омогућава стицање језичке , математичке, научне, уметничке, културне, здравствене, 

еколошке и информатичке писмености, неопходне за живот у друштву. 

 Сврха је и  развијања знања, вештина, као и ставова, вредности које 

оспособљавају ученике: 

 Да успешно задовољавају своје потребе и интересе; 

 Да развију своју личност и потенцијале ; 

 Да поштују друге особе и њихов идентитет; 

 Да успешно одаберу будуће занимање 

 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА СУ : 

 

 развој интелектуалних капацитета и знања ученика нужних за разумевање 

природе, друштва, себе и света у коме живе, у складу са својим развојним 

потребама, могућностима и интересовањима; 

 подстицање и развој физичких и здравствених особина ученика; 

 оспособљавање за рад, даље образовање и самостално учење, у складу са 

начелима сталног усавршавања и доживотног учења; 

 оспособљавање за самостално и одговорно доношење одлука значајних и 

важних за сопствени развој и будући живот; 

 развијање свести о државној и националној припадности, неговање српске 

традиције и културе као традиције и културе националних мањина; 

 омогућавање укључивања у процесе европског и међународног повезивања; 

 развијање свести о значају заштите и очувања природне и животне средине; 

 усвајање и развој основних моралних и социјалних вредности демократски 

уређеног, хуманог и толерантног друштва; 

 уважавање плурализма вредности и омогућавање, подстицање и изградњу 

сопственог система вредности и вредности ставова који се темеље на начелима 

различитости и доброти за све;  

 развијање радозналости и отворености за културе традиционалних цркава и 

верских заједница, етничке и верске толеранције, јачање поверења међу 
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ученицима и спречавање понашања који нарушавају остваривања права на 

различитост; 

 поштовање права деце, људских и грађанских права и основних слобода и 

равијање способности за живот у демократски уређеном друштву; 

 развијање и неговање другарства и пријатељства, усвајање вредности 

заједничког живота и подстицање индивидуалних одговорности. 

 

 

 

 

НАСТАВНИ ПЛАН ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И 

ВАСПИТАЊА 
 
 

 
ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И 

ВАСПИТАЊА 

 
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ 

ОБРАЗОВАЊА  
 

Учитељице: Мања Бугарски 

            Бојана Лаковић 

                       Мелинда Фабиан 

    

 

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

ОБАВЕЗНИ  НАСТАВНИ  ПРОГРАМ 

Редни 

број 

Наставни предмет Недељни фонд Годишњи фонд 

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Српски језик 

Maђарски језик  

Српски као нематерњи 

језик 

Математика 

Енглески језик 

Свет око нас 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Физичко васпитање 

5 

5 

2 

 

5 

2 

2 

1 

1 

3 

180 

180 

72 

 

180 

72 

72 

72 

36 

108 

СВЕГА:  19 

21 *( настава на 

мађарском језику ) 

 720 

756* ( настава на 

мађарском језику) 
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ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

Број часова Недељно Годишње 

Грађанско васпитање/веронаука 1 36 

Мађарски језик са елементима 

националне културе 
2 72 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                              ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

Број часова Недељно Годишње 

Редовна настава 20 / 22 72 / 792 

Пројектна настава 1 36 

Допунска настава  1 36 

 
 

 

 

                           ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

Број часова Недељно Годишње 

Час одељенског старешине 1 36 

Ваннаставне активности 1 - 2 36 – 72  

Екскурзија  1 дан 
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ПРОЈЕКТНА НАСТАВА 

( 36 часова годишње ) 

 
      Пројектна настава је облик образовно-васпитног рада којим се развијају опште 

међупредметне компетенције уз употребу информационо комуникационих 

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

критичко мишљење као и припрему ученика за лако сналажење у свету технике 

,технологије и рачунарства ,како у свакодневном животу тако и у процесу учења. 

Има елементе проблемске и истраживачке наставе,али се у овом облику рада поред 

централног захтева, који се односи на тражење решења за неки проблем, потенцирају 

још и процедуре, планирање, евалуирање, презентовање резултата, коришћење 

савремених технологија на правилан начин и наравно, тимски рад, односно процес 

сарадње, који је изнад самог резултата у решавању проблема. 

Кроз пројектну наставу се започиње са развијањем основа дигиталне писмености. 

    На крају првог разреда ученик треба да буде у стању да: 

-правилно укључи рачунар,покрене програм за цртање,користи одговарајуће алатке 

овог програма и искључи рачунар; 

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

- правилно седи при раду за рачунаром; 

- зна да наведе могуће последице на здравље услед неправилног коришћења 

дигиталних уређаја. 

Важан исход је оспособњаваље ученика да добијене продукте учине видљивим и 

представе их другима. 

 
 

 

 

 

 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК – МАЂАРСКИ ЈЕЗИК 

(5 недељно, 180 годишње ) 

 

 

 

 

 

Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима 

српског књижевног језика ради правилног усменог и писаног изражавања, негујући 

свест о значају улогејезика у очувању националног идентитета; да се оспособе за 

тумачење одабраних књижевних и других уметничких дела из српске и светске 

баштине, ради неговања традиције и културе српског народа и развијања 

интеркултуралности. 

 

    ИСХОДИ: 

 

    По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 
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o разликује изговорени глас и написано слово;изговорене и написане речи и 

реченице; 

o влада основном техником читања и писања ћириличког текста; 

o разуме оно што прочита; 

o активно слуша и разуме садржај књижевноуметничког текста који му се чита; 

o препозна песму, причу и драмски текст; 

o одреди главни догађај, време (редослед догађаја) и место дешавања у вези са 

прочитаним текстом; 

o уочи ликове и прави разлику између њихових позитивних и негативних 

особина; 

o изрази своје мишљење о понашању ликова у књижевном делу; 

o препозна загонетку и разуме њено значење; 

o препозна басну и разуме њенозначење; 

o разликује слово, реч и реченицу; 

o правилно изговори и напише кратку и потпуну реченицу једноставне структуре 

са одговарајућом интонацијом, односно интерпункцијским знаком на крају; 

o правилно употреби велико слово; 

o учтиво учествује у вођеном и слободном разговору; 

o обликује усмену поруку служећи се одговарајућим речима; 

o усмено препричава; усмено прича према слици/ сликама и о доживљајима; 

o усмено описује ствари из непосредног окружења; 

o бира и користи одговарајуће речи у говору; на правилан начин користи нове 

речи у свакодневном говору; 

o напамет говори краће књижевне текстове; 

o учествује у сценском извођењу текста; 

o пажљиво и културно слуша саговорнике; 

o слуша, разуме и парафразира поруку; 

o слуша интерпретативно читање и казивање књижевних текстова ради 

разумевања и доживљавања; 

o примењује основна правописна правила; 

o пише читко и уредно; 

o писмено одговара на постављена питања; 

o спаја више реченица у краћу целину; 

o пише реченице по диктату примењујући основна правописна правила; 

o гласно чита, правилно и са разумевањем; 

o тихо чита (у себи) са разумевањем прочитаног; 

o пронађе информације експлицитно изнете у тексту. 

 

 

ТЕМАТСКЕ ЦЕЛИНЕ 

  

Почетно читање и писање 90 

    Припремни период 

    Учење читања и писања 

    Усавршавање читања и писања 

 

Књижевност 40 

     Школска лектира 

     Домаћа лектира 

     Књижевни појмови 

 

Језик 15 
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     Граматика,правопис и  ортоепија  

Језичка култура 35 

Говорење 

Слушање 

Писање 

Читање 

 

                                               Укупно 180 

 

 

МАТЕМАТИКА 

(5 недељно, 180 годишње) 

 

 

Циљ учења предмета математика је да ученик, овладавајући математичким 

концептима, знањима и вештинама, развије основе апстрактног и критичког мишљења, 

позитивне ставове према математици, способност комуникације математичким језиком 

и писмом и примени стечена знања и вештине у даљем школовању и решавању 

проблема из свакодневног живота, као и да формира основ за даљи развој 

математичких појмова. 

 

ИСХОДИ 

 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 

o одреди међусобни положај предмета и бића и њихов положај у односу на тло; 

o упореди предмете и бића по величини; 

o уочи и именује геометријске облике предмета из непосредне околине; 

o именује геометријска тела и фигуре; 

o групише предмете и бића са заједничким својством; 

o сложи/ разложи фигуру која се састоји од познатих облика; 

o разликује: криву, праву, изломљену, затворену и отворену линију; 

o црта праву линију и дуж помоћу лењира; 

o броји унапред и уназад и са прескоком; 

o прочита, запише, упореди и уреди бројеве прве стотине и прикаже их на 

бројевној правој; 

o користи редне бројеве; 

o разликује парне и непарне бројеве, одреди највећи и најмањи број, 

претходникаи следбеника; 

o користи појмове: сабирак, збир, умањеник, умањилац,разлика; 

o сабира и одузима два једноцифрена бројане записујућипоступак; 

o сабира и одузима до 100 без прелаза преко десетице; 

o растави број на сабирке и примени заменуместа и здруживање сабирака ради 

лакшег рачунања; 

o реши текстуални задатак са једном операцијом; 

o разликује новчане апоене до 100 динара и упореди њиховувредност; 

o уочи правило и одреди следећи члан започетогниза; 

o прочита и користи податке са једноставнијег стубичног и сликовног дијаграма 

или табеле; 

o измери дужину задатом, нестандардном јединицом мере; 

o преслика тачке и фигуре у квадратној мрежи на основу задатог упутства. 
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НАСТАВНЕ ТЕМЕ  

 

1. Геометрија  

Положај , величина и облик предмета  

Линије 

11 16 27 

2. Бројеви 57 89 146 

3. Мерење и мере 3 4 7 

  укупно 70 110 180 

 

 

СВЕТ ОКО НАС 

(2 недељно, 72 годишње) 

 

Циљ учења предмета свет око нас јесте упознавање себе, свог природног и 

друштвеног окружења и развијање способности за одговоран живот у  њему. 

 

ИСХОДИ 

 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању 

да: 

 

o препозна и искаже радост, страх, тугу и бес уважавајући себе и друге; 

o правовремено и примерено ситуацији искаже своје основне животне потребе за 

храном, водом и одласком у тоалет; 

o се понаша тако да уважава различитости својих вршњака и других људи; 

o придржава се договорених правила понашања у школи и прихвата последице 

ако их прекрши; 

o сарађује са вршњацима у заједничким активностима; 

o одржава личну хигијену и адекватно се одева у циљу очувања здравља; 

o чува своју, школску и имовину других; 

o прати инструкције одраслих у опасним ситуацијама: поплава, земљотрес, 

пожар; 

o својим речима опише пример неке опасне ситуације из свог непосредног 

окружења; 

o примењује правила безбедног понашања на путу од куће до школе приликом 

кретања улицом са и без тротоара и преласка улице; 

o снађе се у простору помоћу просторних одредница: напред- назад, лево- десно, 

горе- доле и карактеристичних  објеката; 

o одреди време својих активности помоћу временских одредница: делови дана, 

обданица и ноћ, дани у недељи, пре, сада, после, јуче, данас, сутра, прекјуче, 

прекосутра; 

o посматрањем и опипавањем предмета одреди својства материјала: тврдо- меко, 

провидно- непровидно, 

o храпаво- глатко; 

o учествује у извођењу једноставних огледа којима испитује природне феномене; 

o разликује природу од производа људског рада на примерима из непосредног 

окружења 
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o препознаје облике појављивања воде у непосредном окружењу: потоци, реке, 

баре, језера; 

o препознаје изглед земљишта у непосредном окружењу: равница, брдо, планина; 

o идентификује биљке и животиње из непосредног окружења на основу њиховог 

спољашњег изгледа; 

o уочава разноврсност биљака и животиња на основу спољашњег изгледа; 

o препознаје главу, труп, руке и ноге као делове тела и њихову улогу у његовом 

свакодневном животу; 

o препознаје улогу чула вида, слуха, мириса, укуса и додира у његовом 

свакодневном функционисању и сазнавању окружења; 

o штеди воду и одлаже отпад на предвиђена места; 

o се понаша тако да не угрожава биљке и животиње у непосредном окружењу; 

o повезује резултате учења и рада са уложеним трудом. 

 

 

ТЕМАТСКЕ ЦЕЛИНЕ 

 

 

 

1. Ја и други 

 

7 

2. Породични дом,школа 8 

3.  Здравље и безбедност 

 

10 

4. Оријентација у простору и времену 

 

7 

5. Човек ствара 10 

6. Разноврсност природе  30 

 Укупно  72  

 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

(1 недељно, 36 годишње) 

 

Циљ учења предмета ликовна култура је да се ученик, развијајући стваралачко 

мишљење и естетичке критеријуме кроз практични рад, оспособљава за комуникацију 

и да изграђује позитиван однос према култури и уметничком наслеђу свог и других 

народа. 

 

ИСХОДИ 

 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању 

да: 

o опише, својим речима, визуелне карактеристике по којима препознаје облике и 

простор; 

o пореди своје утиске и утиске других о уметничким делима, изгледу објеката/ 

предмета и облицима из природе и окружења; 

o одреди, самостално и у сарадњи са другима, положај облика у простору и у 

равни; 

o црта на различитим подлогама и форматима папира; 



10 

 

o користи материјал и прибор у складу са инструкцијама; 

o обликује једноставне фигуре од меког материјала; 

o одабере, самостално, начин спајања најмање два материјала; 

o преведе једноставне појмове и информације у ликовни рад; 

o -изрази, материјалом и техником по избору, своје замисли, доживљаје, утиске, 

сећања и опажања; 

o преобликује, сам или у сарадњи са другима, употребне предмете мењајући им 

намену; 

o изрази познате појмове мимиком и покретом тела, без звука; 

o повеже одабрану установу културе са њеном наменом; 

o поштује договоре и правила понашања и облачења приликом посете установама 

културе. 

 

 

Редни 

број 

ОБЛАСТ / ТЕМА  обрада утврђивање укупно 

1. Ликовна култура и окружење 3 1 4 

2. Односи у видном пољу 

 

5 6 11 

3. Обликовање 6 6 12 

4 Споразумевање 6 3 9 

 Укупно 20 16 36  

 

 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

(1 недељно, 36 годишње) 

 

Циљ учења предмета музичка култура је да код ученика рaзвиjе интeрeсoвaње и љубав 

према музици кроз индивидуално и колективно музичко искуство којим се подстиче 

развијање креативности, естетског сензибилитета и духа заједништвa, као и 

одговорног односа према очувању музичког наслеђа и културe свoгa и других нaрoдa. 

 

ИСХОДИ 

 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању 

да: 

o објасни својим речима утиске о слушаном делу, особинетона, доживљај 

прегласне музике и њеног утицаја на тело и зашто је тишина важна; 

o разликује одабране звукове и тонове, певање/ свирање; хор/један певач/ група 

певача; оркестар/ један свирач/ група свирача, боју различитих певачких 

гласова и инструмената и музичке изражајне елементе; 

o препозна музички почетак и крај и понављање теме или карактеристичног 

мотива у слушаном делу; 

o повезује музичко дело у односу на њему блиске ситуације, врсту гласа и боју 

инструмента са карактером дела; 

o поштује договорена правила понашања при слушању музике; 

o користи самостално или уз помоћ одраслих, доступне носиоце звука; 

o изговара у ритму уз покрет бројалице; 

o пева по слуху песме различитог садржаја и расположења; 
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o пева по слуху уз покрет народне песме, музичке игре; 

o примењује правилан начин певања и договорена правила понашања у групном 

певању и свирању; 

o свира по слуху звучне ономатопеје и илустрације, ритмичку пратњу уз 

бројалице и песме, једноставне аранжмане, свирачке деонице у музичким 

играма; 

o повезује почетне тонове песама- модела и једноставних наменских песама са 

бојама, ритам са графичким приказом; 

o објашњава својим речима доживљај свог и туђег извођења; 

o учествује у школским приредбама и манифестацијама; 

o направи дечје ритмичке инструменте;

  

o ствара звучне ефекте, покрете уз музику, мању ритмичку целину помоћу 

различитих извора звука, ритмичку пратњу за бројалице, песме и музичке игре 

помоћу различитих извора звука, музичко питање и одговор на ритмичким 

удараљкама, једноставну мелодију на краћи задати текст; 

o изабере према литерарном садржају одговарајући музички садржај. 

 

  

Област обрада утврђивање Укупно 

Извођење музике 

    -певање 

    -свирање 

14 6 20 

Слушање музике   6 4 10 

Музичко стваралаштво   3 3   6 

 

 

 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

(3 недељно, 108 годишње) 

 

Циљ учења предмета физичко и здравствено васпитање је да ученик унапређује 

физичке способности, моторичке вештине и знања из области физичке и здравствене 

културе, ради очувања здравља и примене правилног и редовног физичког вежбања у 

савременим условима животаи рада. 

 

ИСХОДИ 

 

По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да: 

o примени једноставнe, двоставнеопште припремне вежбе (вежбе обликовања); 

o правилно изведе вежбе, разноврсна природна и изведена кретања; 

o комбинује и користи усвојене моторичке вештине у игри и у свакодневном 

животу; 

o одржава равнотежу у различитим кретањима; 

o разликује правилно од неправилног држања тела и правилно држи тело; 

o примењује правилну технику дисања приликом вежбања; 

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

o игра дечји и народни плес; 

o користи основну терминологију вежбања; 
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o поштује правила понашања на просторима за вежбање; 

o поштује мере безбедности током вежбања; 

o одговорно се односи према објектима, справама и реквизитима у просторима за 

вежбање; 

o поштује правила игре; 

o навија фер и бодри учеснике у игри; 

o прихвати сопствену победу и пораз; 

o уредно одлаже своје ствари пре и након вежбања; 

o наведе делове свога тела и препозна њихову улогу; 

o уочи промену у расту код себе и других; 

o уочи разлику између здравог и болесног стања; 

o примењује здравствено- хигијенске мере пре, у току и након вежбања; 

o одржава личну хигијену; 

o учествује у одржавању простора у коме живи и борави; 

o схвати значај коришћења воћа у исхрани; 

o правилно се понаша за столом. 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТ / ТЕМА  

 

САДРЖАЈИ 

 

Физичке способности                Вежбе за развој снаге.                                                                     

Вежбе за развојпокретљивости.                                                     

Вежбе за развој издржљивости.                                                     

Вежбе за развој брзине.                                                                      

Вежбе за развој координације.  

Моторичке вештине 

Ходање и трчање Ходање:                                                                                                        

- кратким корацима,                                                                                                   

- дугим корацима,                                                                                        

- у различитом ритму,                                                                                      

- ходање са реквизитом,                                                                           

- ходање са променом, правца и смера,                                                                  

Техника трчања:                                                                                         

- трчање преко препрека,                                                                          

- трчање са променом правца и смера,                                                               

- брзо трчање 20 m са стартом из различитих 

почетних положаја,                                                                                                                                

- игре са коришћењем научених облика ходања и 

трчања.  

Скакања и прескакања Поскоци у месту.                                                                                  

Поскоци у кретању.                                                                          

Скакања удаљ.                                                                                  

Скакања увис.                                                                                

Прескакање дуге вијаче.                                                                     

Вежбе скакања и прескакања упором рукама.                                                                      

Игре уз коришћење различитих облика скакања и 
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прескакања.  

Бацања и хватања Бацање лоптице из места у даљину и у циљ.                                        

Бацање лоптице из кретања.                                                              

Бацање лопте увис.                                                                              

Вођење лопте.                                                                                 

Додавање лопте.                                                                                   

Игре са вођењем, додавањем лопте и гађањем у 

циљ.  

Пузења,вишења упори и 

пењања 

Пузања на тлу.                                                                                  

Пењања.                                                                                         

Провлачења.                                                                                           

Вис лежећи опружено.                                                                                 

Помицања улево и удесно у вису лежећем и вису 

слободном.                                               Упори.  

Вежбе на тлу Основни ставови и положаји.                                                        

Поваљка на леђима.                                                                                

Став на лопатицама (свећа).                                                                    

Колут напред из чучња у чучањ.                                                     

Поваљка на стомаку.                                                                           

Састав од научених елемната. Игре са усвојеним 

вежбама.   

Вежбе равнотеже Ходање по линији.                                                                            

Ходање по шведској клупи.                                                                      

Лагано трчање на шведској клупи или ниској 

греди.                            Кратак састав на линији 

обележеној на тлу, шведеској клупи и ниској 

греди.  

Вежбе са реквизитима Вежбе обликовања са реквизитима.                                                     

Трчања, поскоци и скокови уз коришћење 

реквизита.                Дизање и ношење предмета и 

реквизита на различите начине. Елементарне игре 

са реквизитима.                                                       

Игре са ластишом.  

Плес и ритмика Ходње и трчање са променом ритма, темпа и 

динамике уз пљесак и уз музичку пратњу.                                                             

Галоп напред.                                                                                       

Дечији поскок.                                                                                       

Њихање и кружење вијачом или траком.                                             

Суножни скокови кроз вијачу са обртањем 

напред.                    Народно коло по избору.  

Полигони Комбиновани полигон од  усвојених вештина 

(вежби).  

Култура вежбања и играња Основни термини у вежбању.                                                         

Вежбам безбедно.                                                                              

Чувам своје и туђе ствари.                                                               

Правила елементарних игара.                                                                

Некад изгубим, а некада. победим.                                               

Навијам фер.  

Здравствено васпитање Упознај своје тело.                                                                         

Растемо.                                                                                          
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Видим, чујем, осећам.                                                                         

Моје здравље.                                                                                     

Ко све брине о мом здрављу.                                                                 

Лична хигијена.                                                                                 

Хигијена простора у коме живим.                                                        

Хигијена простора у коме вежбам.                                                  

Животне намирнице и правилна исхрана. 

Заједно за столом. 

 

 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

(2 часа недељно, 72 годишње)  

Циљ учења страног језика у основном образовању и васпитањује да се ученик 

усвајањем функционалних знања о језичком систему и култури и развијањем 

стратегија учења страног језика оспособи за основну усмену и писану комуникацију и 

стекне позитиван однос према другим језицима и културама, као и према сопственом 

језику и културном наслеђу. 

 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 

o поздрави и отпоздрави, примењујући најједноставнија језичка средства; 

o представи себе и другог; 

o разуме јасно постављена једноставна питања личне природе и одговара 

на њих; 

o разуме кратка и једноставна упутства и налоге и реагује на њих; 

o даје кратка и једноставна упутства и налоге; 

o разуме позив и реагује на њега; 

o упути позив на заједничку активност; 

o разуме кратке и једноставне молбе и реагује на њих; 

o упути кратке и једноставне молбе; 

o искаже и прихвати захвалност и извињење на једноставан начин; 

o разуме једноставно исказане честитке и одговара на њих; 

o упути једноставне честитке; 

o препозна и именује жива бића, предмете и места из непосредног 

окружења; 

o разуме једноставне описе живих бића, предмета и места; 

o опише жива бића, предмете и места користећи једноставна језичка 

средства; 

o разуме свакодневне исказе у вези сa непосредним потребама, осетима и 

осећањима и реагује на њих; 

o изрази основне потребе, осете и осећања кратким и једноставним 

језичким средствима; 

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

o тражи и пружи кратка и једноставна обавештења о положају у простору; 

o разуме једноставне исказе којима се изражава припадање/ неприпадање, 

поседовање/ непоседовање и реагује на њих; 

o тражи и даје једноставне исказе којима се изражава припадање/ 

неприпадање, поседовање/ непоседовање; 



15 

 

o разуме једноставне исказе за изражавање допадања/ недопадања и 

реагује на њих; 

o тражи мишљење и изражава допадање/ недопадање једноставним 

језичким средствима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теме Ситуације и  комуникативне функције 

 

ЗДРАВО! 

 

- Поздрав при доласку и одласку 

- Представљање по имену 

- Боје: црвена, плава, зелена, жута 

 

 

МОЈЕ ТЕЛО 

 

- Именовање делова тела 

- Бројеви до 5 

 

ПОРОДИЦА 

 

- Односи у породици 

- Именовање чланова породице 

 

УЧИОНИЦА 

 

- Предмети и намештај у учионици 

- Разлике у величини: велико-мало 

 

ЖИВОТИЊЕ 

- Именовање животиња 

- Боје: црна, бела 

- Бројеви до 10 

 

МОРЕ 

- Именовање морских животиња 

- Осећања: тужан-срећан 

- Боје: наранџаста, љубичаста, роза, браон 

 

ИГРАЧКЕ - Именовање играчака 

- ''Ја имам...'' 

ХРАНА - Именовање хране, пића 

- Воће 

ОДМОР - Изражавање свиђања-несвиђања 

- Именовање места и предмета везаних за летњи одмор 

 

ПРАЗНИЦИ - Божић 

- Ускрс 

- Рођендан 



16 

 

 

ВЕРСКА НАСТАВА 

(1 час недељно, 36 годишње) 

 

ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС(ВЕРОНАУКА) 

 

Циљ наставе православног катихизиса у првом разреду јесте прихватање да је 

постојање израз заједништва личности, а да личност постоји само у заједници слободе 

са другом личношћу. 

 

ИСХОДИ 

 

Ученици треба да: 

 Уоче да се кроз слободни однос љубави према некоме или нечему тај неко или 

нешто конкретизује, односно да постаје за нас јединствени и непоновљиво; 

 Уоче да љубав човека према другим људима и природи њима даје непоновљиву 

вредност и постојање; 

 Уоче да од онога кога волимо зависи и наше постојање; 

 Науче да је човек икона Божија управо због тога што може да  друга бића чини 

непоновљивим 

 

Редни 

број 

Садржаји програма 

1. Човек је икона божија 

2 Бог је заједница личности Оца и Сина и Светог Духа 

3. Човек као биће заједнице 

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

5. Исус Христос је посредник између Бога и створене природе 

6. Црква је заједница свих људи и целе природе кроз Христа са 

Богом 

7. Православна иконографија показује свет и човека у заједници с 

богом 
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КАТОЛИЧКА ВЕРОНАУКА 
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1. 
UVOD: MI SMO DJECA BOŽJA I OTAC NEBESKI NAS VOLI – 

BEVEZETÉS: ISTEN GYERMEKEI VAGYUNK ÉS A MENNYEI ATYA SZERET 

MINKET 
1 8 - 1 - 10 

2. 
BOG NAS TAKO LJUBI DA JE ISKUS KRIST POSTAO NAŠ BRAT – 

A MINKET SZERETŐ ISTEN HOZZÁNK KÜLDTE FIÁT, JÉZUS KRISZTUST, 

HOGY TESTVÉRÜNK LEGYEN 
1 4 - 1 2 8 

3. 

DA BISMO BILI ISUSOVA BRAĆA MORAMO SE VOLJETI MEĐUSOBNO I 

SLJEDITI NJEGOVU NAUKU – 

JÉZUS TESTVÉREI AKKOR VAGYUNK IGAZÁN HA SZERETJÜK 

EGYMÁST ÉS KÖVETJÜK TANÍTÁSÁT 

1 3 1 1 - 6 

4. 

UZAJAMNA LJUBAV ZAHTIJEVA DA SE NAUČIMO I ODRICATI I ČINITI 

DOBRO DRUGIMA - ISUS JE OTKUPITELJ – 

 EGYMÁS SZERETETE ARRA SEGITI JÉZUS BARÁTAIT, HOGY TUDJANAK     

MÁSNAK JÓT TENNI A MEGVÁLTÓ JÉZUS PÉLDÁJA SZERINT 

1 5 - 1 - 7 

5. 
MOLITVA I BOGOSLUŽJE SU NAČINI SUSRETANJA S ONIM ŠTO SMO 

UČILI O BOGU – 

AZ IMÁDSÁG ÉS A SZENT LITURGIA ÁLTAL ISTENNEL TALÁLKOZUNK 
1 2 - - 2 5 

 S V E U K U P N O  –  Ö S S Z E S E N: 5 22 1 4 4 36 
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  ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

(1 час недељно, 36 годишње) 

 

Циљ учења програма грађанско васпитање је подстицање развоја личности која је 

одговорна према својим правима и правима других, отворена за договор и сарадњу и 

спремна да активно учествује у животу школске заједнице, уважавајући принципе, 

процедуре и вредности демократског друштва. 

 

ИСХОДИ 

 

По завршеном разреду ученик ће бити у стању 

да: 

o наведе у чему је успешан и у чему жели да напредује; 

o уочава међусобне разлике и сличности са другим ученицима у одељењу; 

o понаша се на начин који не угрожава потребе, права и осећања других; 

o препозна код себе и других основна осећања; 

o препознаје примере поштовања и кршења права детета у свом окружењу, 

причама, филмовима; 

o преиспитује своје поступке и прихвата да не мора увек да буде у праву; 

o тражи помоћ у ситуацијама кршења својих и туђих права; 

o разликује добру и лошу комуникацију у сопственом искуству, ближем 

окружењу, књижевним делима, филмовима; 

o комуницира слушајући саговорника и тражи објашњење онога што не разуме; 

o слободно износи мишљење, образлаже идеје, даје предлоге и прихвата да други 

могу имати другачије мишљење; 

o сарађује и преузима различите улоге у групи/ тиму; 

o договара се и одлучује у доношењу одељењских правила и да се понаша у 

складу са њима; 

o својим речима образложи неопходност правила која регулишу живот у 

заједници; 

o препозна добре стране свог одељења и оно што би требало променити/ 

побољшати; 

o заједно са вршњацима и наставником учествује у решавању проблема у 

одељењу; 

o учествује у изради плана једноставне акције; 

o са другим ученицима изводи и документује једноставну акцију; 

o доприноси промоцији акције; 

o на једноставан начин вреднује изведену акцију. 

 
 
Област/ тема Садржаји  

ЉУДСКА ПРАВА                                          

Ја и други у одељењу 

Идентитет 

Потребе и права 

Права детета 

Кршење и заштита права 
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ДЕМОКРАТСКО ДРУШТВО 

Одељење/ група као 

заједница 

Функционисање заједнице 

ПРОЦЕСИ У 

САВРЕМЕНОМ СВЕТУ 

Комуникација и сарадња 

Комуникација 

Сарадња 

ГРАЂАНСКИ АКТИВИЗАМ 

Акција одељења / групе 

Планирање и извођење једноставне акције у 

одељењу / групи  

 

 

 

Остали облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни 

наставни предмети 

 

Школски програм  за први разред задовољава интересе наших ученика у 

складу са могућностима наше школе. Према нашим условима и могућностима 

бирамо садржаје и облике слободних активности. 

Намера нам је да за овакве облике васпитно-образовног рада одвојимо 1-2 

часа недељно. Препоручене активности у образовно-васпитном раду су: 

а) Час одељенског старешине – 1 час недељно 

б) Слободне активности – 1 час недељно 

 

Кроз слободне активности остварујемо разне активности које ће се одвијати 

фронтално и по интересним групама. 

То ће бити друштвене активности за потребе локалне средине, хуманитарне 

акције за потребе школе и шире; културне активности у оквиру прослава значајних 

празника у школи и потреба локалне средине. 

Понекад ће то бити и спортске активности које ће се реализовати кроз 

међуодељенска и међуразредна такмичења, Дане спорта (крос, спортски сусрети, 

јавни час) и излете. 

Поред тога у оквиру слободних активности ученици ће се укључивати, према 

интересовању, у школске секције: рецитаторску, драмску, ритмичку, литерарну... 

 

 

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ 

 

Циљ: образовни и васпитни циљ (развијање осећања припадности колективу, 

развијање естетских осећања, односа у природи и међу људима 

 

 

 

 

ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 

 

Циљеви: Рад на реализацији програма одвија се у оквиру 

- редовне наставе 

- ваннаставних активности 

- ваншколских активности 
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o Свест о потреби да своје слободно време користе за стваралаштво и 

здраву разоноду 

o Подстицање мисаоне активности  

o Подстицање активности ученика у раду користећи животно искуство, 

односно ситуације у којима би се некада нашли 

o Развијати интерактивно и динамично учење 

o Подстицање радозналости, самосталних и стваралачких идеја. 

 

Задаци:      

                    -Неговање особина личности којима се изражава другарство (искреност, 

поштење, пружање помоћи, правично одобравање, разумевање, поштовање, 

пажљивост, поверљивост према другу); 

- Неговање правог другарства; 

- Развијање правилног односа међу половима; 

- Развијање спремности да се да подршка другу који има личних тешкоћа; 

- Развијање правилног односа према особама са психофизичким 

тешкоћама; 

 

 

ЧАС  ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ 

(36 часова годишње, 1 недељно) 

 

1. Упознавање са кућним редом школе 

2. Другарски односи у одељењу 

 3. Ми смо одељенска заједница 

4. Мој радни дан 

5. Дечја права   

6. Учење и памћење 

7. Моја симпатија 

8. Лична хигијена  

9. Хигијена простора  

10. Мој кутак,моја соба  

11. Чување средине-уређење учионице 

12. Породица - однос - поштовање - обавезе 

13. Заједно за столом   

14. Другарство између дечака и девојчица 

15. Чланови породице и односи у њој, зајед.  

16.  Медијација- мирно решавање конфликата 

17. Наш успех - како га побољшати 

18. Свети Сава - школска слава 

 

19. Моје здравље  

20. Ко се брине о мом здрављу 

21. Шта се ради у дому здравља и болници  

22. Тражим помоћ  

 23. Празник наших мама 

24. Још о учењу - важност редовног рада  

25. У сусрет пролећу   

26. Звуци - на часу - омиљена песма, прича 
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27. Игра - одмор - успешан рад 

 

28. Посета болесном другу 

29. Понашање на улици 

30. Шта радим у слободно време 

 

31. Мој љубимац 

32. Хуманост према човеку - према животињама 

33. Лепа реч и гвоздена врата отвара 

34. Правилна исхрана 

35. Разумемо и прихватамо различитости  

36. Како ћу провести летњи распуст 

 

 

 

Наставне методе и активности 

 

 Најефикасније методе учења у настави јесу оне методе које ученика    стављају у 

адекватну активну позицију у процесу стицања знања.Потребно је стварање ситуација 

учења у којима ће доћи до изражаја различите активности ученика које омогућавају 

различите начине учења.Погодне су различите методе учења: 

- Партиципативне методе учења поред стицања знања омогућују  развој 

способности и вештина, а посебно доприносе развоју когнитивних процеса, 

захваљујући вршењу одређених радњи 

- Решавање проблем ситуација које доводе до когнитивног конфликта, 

погодују развоју мисаоних способности 

- Кооперативне методе учења омогућују социјалне активности на заједничким 

задацима, велики степен личног ангажовања и сналажење у социјалном 

контексту 

- Интерактивне методе, од рада у пару до тимског рада, омогућују разне 

облике социјалне партиципације и обогаћивање сопственог искуства кроз 

размену са другима 

- Амбијетално учење омогућује најадекватнији простор за упознавање свега 

што нас окружује 

- Игра као најживотнија ситуација, и деци на овом узрасту најпримеренија 

активност, изузетно је погодна, ненаметљива форма учења 

 

 

Активности ученика 

 

При остваривању циљева и задатака предмета  у првом разреду мора се имати у виду 

да су садржаји и активности неодвојиви у наставном процесу.Важно је одабрати 

активности које ангажују како поједина чула тако и више чула паралелно.Значајне 

активности ученика у првом разреду јесу: 

- Посматрање са усмереном и концентрисаном пажњом ради јасног 

запажања и уочавања света у окружењу 

- Описивање- вербално или ликовно изражавање спољашњих и  

унутрашњих запажања 

- Процењивање-самостално одмеравање 

- Груписање –уочавање сличности и различитости ради класификовања 

- Праћење-континуирано посматрање ради запажања промена 
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- Бележење-записивање графичко, симболичко, електронско бележење 

опажања 

- Практиковање- у настави, свакодневном животу и спонтаној игри и раду 

- Експериментисање-намерно модификоване активности, огледи које 

изводи сам ученик 

- Истраживање-испитивање својстава и особина, веза и узрочно-

последичних односа 

- Сакупљање-прављење колекција, збирки, албума... 

- Стварање-креативна продукција 

- Играње-дидактичке, едукативне и спонтане игре 

- Активности у оквиру мини-пројеката-осмишљавање и реализација 

 

 

КОРЕЛАЦИЈА НАСТАВНИХ САДРЖАЈА 

 

Српски и мађарски језик 

 

Савладавање технике читања и писања и развијање језичке културе доприносе 

лакшем савладавању садржаја осталих наставних предмета и ваннаставних активности 

као и проширивању сопствених знања и изражавања искустава. 

Упознавање књижевних текстова, тумачење њихових садржаја и порука доприносе 

лакшем разумевању и усвајању знања изсвета око нас, грађанског и здравственог 

васпитања, а на тај начин доприносе и неговању и развијању моралних вредности. 

 

Математика 

 

Решавање задатака доприноси развијању логичког мишљења и закључивања што 

олакшава уочавање узрочно-последичних веза, решавање различитих проблема у 

савладавању садржаја осталих наставних предмета и ваннаставних активности и 

сналажење у ситуацијама из свакодневног живота.Задаци су пуни примера где ученици 

њиховим решавањем стичу знања о свету који их окружује. 

 

Свет око нас 

 

Усвајање садржаја из света око нас доприноси лакшем уочавању веза између 

природних појава и друштвених збивања, а то олакшава разумевање књижевних 

текстова, развијање еколошке свести. 

Проучавањем садржаја о живим бићима доприноси лакшем усвајању знања о 

општој хигијени, хигијени здравља, психо-физичком развоју личности (здравствено, 

грађанско и физичко васпитање) 

 

Музичка култура 

 

     Садржаји овог предмета нуде упознавање музичке традиције, културе и обележја 

свога и других народа и  повезана је са садржајима света око нас, народне традиције и 

српског језика 

      Музичке композиције садрже теме из света око нас, српског језика, екологије, 

грађанског васпитања, тако да се могу слушати уз одговарајуће садржаје других 

предмета. 
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Ликовна култура 

 

Ученици кроз ликовни рад изражавају доживљаје књижевних и музичких дела, 

доживљаје везане за свет око нас, односе са вршњацима и одраслима, своје 

психолошке доживљаје, игру. 

Тема, Обликовање  такође је повезана са садржајима математике.Планиране посете 

музеју приближиће ученицима наше традицијско наслеђе и његов значај за опстанак 

српског народа. 

 

Физичко васпитање 

 

Садржаји физичког васпитања повезани су са садржајима света око нас( 

оријентација у простору), са музичком културом, п.д. (народне игре), са грађанским 

васпитањем (комуникација кроз игру и спорт), са математиком (разврставање на пар и 

непар, бројање чланова екипе...). 

 

 

Енглески језик 

 

Знање енглеског језика доприноси лакшем коришћењу рачунара и развоју говора, 

комуникације.Теме су уско повезане са предметом свет око нас, српским језиком али и 

са садржајима часа одељенске заједнице. 

 

 

 

Грађанско васпитање 

 

Садржаји грађанског васпитања прожимају се кроз све наставне области и 

ваннаставне активности. 

 

Верска настава 

 

Излагање хришћанског виђења живота и постојања света обавља се у веома 

отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, којим се 

настоји да хришћанско виђење обухвата сва позитивна искуства људи.  

 

 

 

 

                        РЕЛИЗАЦИЈА НАСТАВНИХ САДРЖАЈА 

 

Српски и мађарски  језик 

 

Садржаји наставе српског језика биће реализовани кроз фронтални, индивидуални, 

групни и рад у паровима. 

Поред традиционалних метода биће примењиване интерактивно и кооперативно 

учење као и огледни часови (обрада текста, језички садржаји). 
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Активности: читање и тумачење текста, писање, посматрање, уочавање, 

препричавање, описивање, причање, извештавање, истраживање, игра, глума. 

Наставна средства: уџбеници „Едуке“, књижевни текстови у складу са узрастом, 

звучни записи, објекти из непосредне околине, дечја штампа, медији.  

Наставна средства за мађарски језик:уџбеници «Завода за издавање 

уџбеника»,књижевни текстови у складу са узрастом,звучни записи,објекти из 

непосредне околине,дечја штампа,медији. 

 

Математика 

 

Математички садржаји биће реализовани кроз фронтални, индивидуални, групни и 

рад у паровима. 

Методе: аналитичко-синтетичка, демонстративно-илустративна, хеуристичка, 

кооперативна, интерактивна. 

Активности: посматрање, уочавање везе, именовање,препознавање, комуницирање, 

писање, читање,  мерење, цртање, бројање, сабирање и одузимање, рачунање напамет, 

оријентисање, решавање проблема, упоређивање, груписање, закључивање. 

 

Наставна средства: уџбеници „Едуке“, прибор за цртање, модели геометријских 

тела, објекти непосредне околине. 

 

Свет око нас 

 

Облици рада: фронтални, индивидуални, групни, тимски, рад у паровима. 

Наставне методе: вербална, дијалошка, решавање, проблем-ситуација, 

кооперативне, интерактивне, амбијентално учење. 

Активности: посматрање, описивање, процењивање, груписање, праћење, 

бележење, практиковање, експериментисање, истраживање, сакупљање, стварање. 

Планирани су огледни часови . 

Наставна средства: уџбеник, ( Клет), стари предмети, записи (Музеј), објекти из 

непосредне околине, часописи и енциклопедије, медији, аудио и видео записи. 

 

Ликовна култура 

 

Облици рада:  фронтални, у пару, индивиуални, групни. 

Наставне методе: дијалошка, практични и истраживачки рад, експериментална, 

кооперативна, стваралачки рад, игра. 

Активности: посматрање, уочавање, описивање, прикупљање различитих 

материјала, цртање, сликање, вајање, сецкање, лепљење, бојење, спајање,грађење, 

колажирање, отискивање. 

Наставна средства: папир, боје, четке, репродукције ликовних дела, објекти из 

непосредне околине, амбалажа, платно, канап, семење, суво лишће, картон, видео 

записи и сл. 

 

Музичка култура 

 

Облици рада: фронтални, групни, у пару, индивидуални. 

Наставне методе: обрада песме по слуху , дијалошка, описивање, игра. 

Активности: певање, свирање, слушање, игра, стварање звука. 
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Наставна средства: уџбеник и ЦД ( Едука), дечји музички инструменти, аудио 

касете. 

 

Физичко васпитање 

 

Облици рада: фронтални, групни. 

Наставне методе: вербална, демонстративна. 

Активности: ходање, трчање, скакање, пузање и провлачење, прескакање, дизање, 

ношење, пењање, вишење, бацање, хватање,плес и пантомима, гимнастика,  игра и 

друга моторичка искуства. 

Наставна средства: лопте, струњаче, вијаче, кругови, греда, разбој, вратило, 

обручи. 

 

Енглески језик 

 

Облици рада:фронтални, индивидуални, у пару, у групи 

Наставне методе:монолошко-дијалошка, комуникативна настава 

Активности:слушање и реаговање на команде, рад у паровима,мањим и већим 

групама, мини дијалози (role-playing), мануелне активности(цртање, сецкање, бојење, 

израда паноа), вежбе слушања повезана са доцртавањем и повезивањем појмова, игре, 

певање. 

Наставна средства:Уџбеник, радна свеска, сликовнице, аудио материјал, постери, 

објекти из свакодневног окружења, игре меморије, апликације и тематски панои, 

играчке, компакт-диск... 

 

 

 

 

 

 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ УЧЕНИКА У ТОКУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПРОГРАМА 

  

Начини праћења и вредновања  

 

        Праћење и вредновање треба обављати континуирано, уважавајући интересовања 

и активности ученика у процесу учења, а у складу са индивидуалним развојним 

способностима.При процесу праћења остваривања постављених циљева и задатака, као 

и постизању постављених стандарда, пожељно је што мање користити класичне 

писмене провере знања-контролне и писмене вежбе. Увид у обим, ниво, квалитет и 

применљивост знања ученика добити путем неформалних анкета, квизова, испуњалки 

или задавањем проблем ситуација. 

              Успех ученика се оцењује описно. Вредновање постигнућа ученика 

подразумева заинтересованост, активно учешће у раду, формирање позитивних 

ставова о свету који нас окружује, усвајање и  практичну примену стеченог знања 

током школске године. 

                                                                                  - иницијално тестирање  

 - у току сваког часа, кроз све 

активности и фазе (знање, ангажовање, 

однос према раду); 
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- кроз индивидуални рад; 

- кроз групни рад и комуникацију; 

- кроз контролне и писмене задатке 

(српски језик, математика); 

- кроз примену стечених знања у 

остваривању садржаја осталих 

наставних предмета и активности 

које их допуњују. 

- критеријумско тестирање 

 

Оцењивање ученика је описно и обухвата: 

 

- усвојеност наставних садржаја 

(знања, умења, вештина) 

- примену стечених знања 

- ангажовање ученика, однос према 

раду. 

 

Описна оцена пружа ученику, родитељу и учитељу информацију о томе какво је 

учениково постигнуће, који је степен његовог ангажовања у раду, даје процену 

његовог напретка, односно говори о томе шта се од ученика очекује у наредном 

периоду и на који начин може даље напредовати.Формулација описне оцене мора бити 

јасна, прецизна, треба да мотивише, да буде исказана позитивним језиком и усклађена 

с циљевима и задацима наставног предмета. 

Ученици добијају закључне описне оцене на крају првог и другог полугодишта, у 

складу са описним усменим или писменим оценама које су на основу свог рада и 

напретка добијали током школске године. 

Учитељ има професионалну слободу да самостално креира сопствени систем 

планирања, праћења, евидентирања, процењивања и вредновања постигнућа ученика, 

односно квалитета реализоване наставе. 

 

 

 

ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

      Оцењивањем се процењује постигнутост прописаних задатака у савлађивању 

наставног програма. 

       Податке и запажања о напредовању и развојним потребама ученика добићемо на 

основу следећих питања: 

 Да ли су ученици учили успешно? 

 Да ли је брзина учења била прилагођена ученицима у одељењу и разреду? 

 Да ли су активност биле прилагођене ученицима? 

 Да ли су наставна средства била прилагођена ученицима и колико су им била 

корисна? 

 

Одговори на ова питања добиће се на основу посматрања, ангажованости, активности, 

креативности, кооперативности ученика и испитивања: 

 Усмено (разговором, усменим излагањем ученика на задате теме, ученичким 

објашњавањем појава, процеса и појмова, јавним презентовањем самосталног 
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или групног рада, дискусијама, расправама, летећим усменим испитивањем 

целе групе или одељења у форми кратких питања и одговора и сл.). 

 Писмено(диктати, краће писмено одговарање, писмени тематски радови, 

контролни задаци, пригодни неформални тестови). 

 Ученички радови и продукти ученичких активности 

 Домаћи радови 

 

 

 За праћење остваривања школског програма је задужен сваки учитељ 

појединачно и актив учитеља првог разреда. 

               Актив учитеља ће на својим састанцима редовно пратити горе наведене 

ставке, о својим запажањима сачинити извештај за седнице одељенског већа поводом 

првог тромесечја, полугодишта, трећег тромесечја и за крај школске године. 

 

 

 

 
 

 

 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ 

ОБРАЗОВАЊА  
 

  Учитељи: 

  Александра Попов 

  Олга Мирков 

  Агота Полак Фехер 

 

 

 

 

 

 

 

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

 

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

Редни 

број 

Наставни предмети Недељни фонд Годишњи фонд 

1. 

1.1 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Српски језик 

Maђарски језик 

Математика 

Енглески језик 

Свет око нас 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Физичко васпитање 

5 

5 

5 

2 

2 

2 

1 

3 

180 

180 

180 

72 

72 

72 

36 

108 

СВЕГА  20 720 
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ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

ПРЕДМЕТИ Број часова-недељно Број часова -

годишње 

Грађанско васпитање- 

веронаука 

1 36 

Народна традиција 1 

 

36 

 

 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

Број часова Недељно Годишње 

Допунска настава 

 

1 36 

Час одељењског старешине 

 

1 36 

Екскурзија 

 

 1 дан 

Друштвене,техничке, хуманитарне, 

спортске и др. активности 

1-2 36-72 

 

 

Остали облици образовног рада којима се остварују обавезни и изборни наставни 

предмети 

 

 

Школски програм за други разред задовољава интересе наших ученика у складу 

са могућностима наше школе. Према нашим условима и могућностима бирамо 

садржаје и облике слободних активности. 

 Намера нам је да за овакве облике васпитно-образовног рада издвојимо 

1 до 2 часа недељно. Препоручене активности у васпитно-образовном раду су: 

 а) Час одељењског старешине- 1час недељно 

б) Слободне активности- 1-2 час недељно 

 

Кроз слободне активности остварујемо разне активности које ће се одвијати фронтално 

и по интересним групама. 

  

 

То ће бити друштвене активности за потребе локалне средине, хуманитарне 

акције за потребе за потребе школе и шире; културне активности у оквиру прослава 

значајнијих празника у школи и за потребе локалне средине. 

 Понекад ће то бити и спортске активности које ће се реализовати кроз 

међуодељењска и разредна такмичења,  Дане  спорта (крос, спортски сусрети, јавни 

час) и излете. 

 Поред тога у оквиру слободних активности ученици ће се укључивати , према 

интересовању у  школске секције: рецитаторску, драмску,  математичку... 
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СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ 

 

Циљ: образовни и васпитни- развијање осећања припадности колективу , развијање 

естетских, етичких и моралних осећања, односа у природи и међу људима. 

 

 

ПЛАН РАДА МАТЕМАТИЧКЕ СЕКЦИЈЕ 

(1 час недељно, 36 часова годишње) 

 

Циљеви: 

 

- Проширивање знања стечених на редовним часовима 

- развијање способности лигичког мишљења и закључивања  

- популаризација и развијање слободнијег, самосталнијег, приступа математичким 

задацима насупрот традиционалног. 

 
         

      СЕПТЕМБАР 

Разни задаци 

Логички задаци 

Табле са сабирањем и одузимањем; логички задаци 

Текстуални задаци са две операције; логички задаци 

ОКТОБАР 

Математички троугао са сабирањем 

Изрази;логички задаци 

Математички квадрат 

Математички низови; логички задаци 

Својства једнакости-примена 

НОВЕМБАР 

1Логички задаци 

Бројевни низови 

Разни задаци 

Сложени задаци 

 

ДЕЦЕМБАР 

Текстуални задаци са две операције 

Својство једнакости- примена 

Текстуални задаци са више операција 

За толико већи и толико пута већи број 

 

ЈАНУАР 

Логички и комбинаторни задаци 

 

ФЕБРУАР 

Занимљиви задаци;логички задаци 

Логички зуадаци 

Изрази;логички задаци 

Задаци са више операција; логички задаци 
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МАРТ 

Састављање текста задатака на основу израза 

Геометријски задаци 

Мерење и мере- задаци 

Дешифровање 

 

АПРИЛ 

Разломци 

Веза множења и дељења 

Дељење и множење – задаци 

Логички задаци 

 

МАЈ 

Задаци са једначинама 

Задаци са једначинама; логички задаци 

Логички задаци 

Задаци са више операција 

 

ЈУН 

Геометријски задаци 

Занимљиви задаци 

 

РЕЦИТАТОРСКО – ДРАМСКА СЕКЦИЈА 

 

Васпитни задаци:  

- развијање смисла и потребе за препознавање, усавршавање и улепшавање као и 

коришћење    живе речи као једног од средстава изражавања;   

- усавршавање способности изражајног казивања прочитаног или напамет наученог 

уметничког књижевног дела; 

- развијање способности исказивања својих осећања сопственим речником; 

- богаћење речника; 

-развијање маштовитости и способности да се жеље, хтења и умења искажу речима. 

     Секција је уско повезана са наставом Српског језика. 

 

Предлог плана и програма рецитаторско – драмске секције за 2018/19. годину: 

редни 

број 

наставна јединица  тип часа наставна средства 

1. Рецитовање научениг рецитација понављање читанка 

2. Драматизација текста:Лав и миш интерпретација читанка 

3. Играње улога – мачак Тоша говорна вежба маска 

4.  Желим да будем – лик из бајке гоорна вежба слике 

5. Животиње су јунаци интерпретација маске 

6.  Како говорити епске песме говорна вежба н. листић 

7. Пишемо песме о јесени писана вежба свеска 

8. Драматизујемо – Зна он унапред вежбе читанка 

9. Мимика као средство говора вежбе  

10. Сликарка зима – приповедање говорна вежба читанка 

11. Пишемо песме о зими писана вежба свеска 

12. Кад бих био ветар – састав писана вежба свеска 

13. Мајка Јову у ружи родила говорна вежба читанка 



31 

 

14. Желим... Нова година вежба слика 

15. Први снег – писање састава п. бежба слика 

16. Светосавље – духовност вежба слика 

17. Песма у знак протеста интерпретација разни текстови 

18. Читање песама по жељи вежбе текстови 

19. Испричаћу вам једну бајку вежбе текстови 

20. Шаљиве приче – анегдоте г.вежба текстови 

21.  Ласта коју сам посматрао п. вежба слика 

22. Има једна ласта – Љ.Р. г.вежба илустрација 

23. Смешно чудо које сам видео п.вежба свеска 

24. Драматизација научених прича г.вежба читанка 

25. Лист –писање песмео детељима 

из  

нашег окружења 

п.вежба свеска 

 

26. Читати је лако али треба знати 

како 

вежба читанка 

27. Прочитаћу вам песму о мами вежба текстови 

28. Мама, Д.Радовић – рецитовање вежба читанка 

29. Изабрао сам из домаће лектире г.вежба књига 

30. Драматизација текста – Бик и зец вежбе читанка 

31. Кад почне киша да пада – 

рецитовање 

ежба читанка 

32. Говоримо испод маске вежба маска, текст 

33. Највише ми се допала песма... понављање читанка 

34. Највише ми се допала прича... понављање читанка 

35. Највише ми се допала улога... понављање текстови 

36. Приредба за моје вршњаке систематизација  

 

 

 ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ  СТАРЕШИНЕ 
 

 1. Поново у школи 

 2. Кућни ред школе 

 3. Акција- уредимо своју учионицу 

 4. Одговорност – однос према учењу 

 5. ЗОО радости – кућни љубимци 

 6. Како до бољег успеха 

 7. Правила понашања нашег одељења 

 8. Шта је насиље? 

 9. Заједништво – ОЗ 

10. Помоћ у раду 

11. Уз игру се лепше расте 

12. Пријатељство 

13. Сарадња са другим ОЗ 

14. Дописујемо се са вршњацима 

15. Уз игру се лепше расте 

16. Новогодишњи празници 

17. Медијација- ненасилно решавање конфликата 

18. Најбоље време за учење 
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19. О зими 

20. Где смо грешили у првом полугодишту 

21. Шта волим да читам 

22. Припрема за 8. март 

23. Марљивост и истрајност у раду 

24. Дан пролећа 

25. Чистоћа је пола здравља 

26. Изађимо у природу 

27. У здравом телу здрав дух 

28. Посета музеју 

29. Ведри час – певајмо и играјмо заједно 

30. Излет 

31. Друштвене теренске игре 

32. Помоћ другу у учењу 

33. Радне обавезе у кући 

34. Како поступити у опасности 

35. Ближи се, ближи лето 

36. Дечје радости 

 

 

 

 

 

КОРЕЛАЦИЈА НАСТАВНИХ САДРЖАЈА 

Српски језик (Мађарски језик) 

Усавршавање читања и развијање језичке културе доприносе лакшем савладавању 

садржаја осталих наставних предмета и ваннаставних активности. 

Упознавање књижевних текстова, тумачење њихових садржаја и порука доприносе 

лакшем разумевању и усвајању знања из света око нас, грађанског и здравственог 

васпитања, а на тај начин доприносе и неговању и развијању моралних, етичкихи и 

естетских вредности.Наставне теме из српског језика су уско повезане са садржајима 

предмета свет око нас, кроз илустрацију текстова са ликовном културом, са музичком 

културом (записивање и учење текстова песама напамет). 

 

ТЕМА ПРЕДМЕТ ТЕМА 

Моје друштво и ја Грађанско 

васпитање 

Групни рад, 

договарање,  

сарадња,осећања, 

комуникација 

 Енглески језик Моји другови и ја 

 Свет око нас Права и обавезе 

 Музичка култура Извођење музике( 

песме о другарству и 

школи) 

 Физичко васпитање Игре 

 Оеаљељска 

заједница 

Другарство, сарадња,  

осећања 

Шта осећам Грађанско 

васпитаље 

осећања 

 Ликовна култура Изражавање кроз 
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ликовни рад 

Ко добро чини- 

добро му се враћа 

Грађанско Сарадња 

,комуникација 

 Одељењска 

заједница 

 

Латиница Енглески језик 

Стпски језик 

Свет око нас … 

Читање и писање 

Коришћење разних 

извора знања 

Како се расте, Шта 

све могу- шта све 

умем 

Физичко васпитање Раст и развој 

 Грађанско 

васпитање 

Упознавање себе 

Породично стабло Свет око нас Односи у породици 

Оријентација у 

времену 

Схватање птошлости 

Летње пустоловине Свет око нас Оријентација у 

времену 

Карактеристике и везс 

живе и неживе 

природе 

 Музичка култура Песме олету 

 

Математика 

 

Решавањем задатака доприноси се развијању логичког мишљења , индуктивног и 

дедуктивног закључивања што олакшава уочавање узрочно-последичних веза, 

решавање различитих проблем- ситуација,  коришћење стечених знања и искустава у 

другим наставним предметима (свет око нас, физичко васпитање, музичка култура...) и 

сналажење у ситуацијама из свакодневног живота.Задаци су пуни примера где ученици 

њиховим решавањем стичу знања о свету који их окружује. 

 

 

ТЕМА ПРЕДМЕТ ТЕМА 

Линије и облици Ликовна култиура Композиције облика и 

линила 

 Српски језик Обележавање линија 

(латиница) 

Мерење и мере Свет око нас Оријентација у 

времену и птостору 

 Српски језик Скраћенице  

 

Свет око нас 

Усвајање садржаја из света око нас доприноси развијању интересовања у складу са 

њиховим когнитивно- развојним способностима, лакшем уочавању веза између 

природних појава и друштвениог окружења, а то олакшава разумевање књижевних 

текстова, развијање, прихватање основих људских вредности, развијање одговорног 

односа према околини и њено очување.  
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Проучавањем садржаја о живим бићима доприноси лакшем усвајању знања о 

повезаности живе и неживе природе,општој хигијени, хигијени здравља, психо-

физичком развоју личности (здравствено, грађанско и физичко васпитање) 

 

ТЕМА  ПРЕДМЕТ ТЕМА 

Жива и нежива 

природа 

Српски језик Како се расте, Летње 

пустоловине( текстови 

о живом и нешивом 

свету кроз више тема 

Људске делатности  Ликовна култура Сликање , вајање, 

дизајн, атеље 

  Карактеристике 

материј. 

Кретање у простору 

и времену 

Математика Мерење и мере 

 

 

Музичка култура 

 

  Упознавање музичке традиције, културе и обележја свога и других народа повезана је 

са садржајима;подстиче ученике на размишљање, развија креативност, естетске 

вредности које се налазе и у другим наставним предметима. 

Музичке композиције садрже теме из света око нас, српског језика, екологије, 

грађанског васпитања, тако да се могу слушати уз одговарајуће садржаје других  

предмета. 

 

ТЕМА ПРЕДМЕТ ТЕМА(ОБЛАСТ) 

Извођење музике  Свет око нас 

Српски језик 

Грађанско 

васпиутање 

Одељењска 

заједница 

Песме о природи, раду 

,другарству, појавама 

Музичке игре Физичко васпитање Игре, ритмика, плес 

Слушање музике Ликовна култура Сцена, илустровање 

 

Ликовна култура 

 

Ученици кроз ликовни рад изражавају доживљаје књижевних и музичких дела, 

доживљаје везане за природу и друштво, односе са вршњацима и одраслима, своје 

психолошке доживљаје, игру, страхове , жеље, маштања,фрустрације. 

Тема, амбијент и сценски простор, такође је повезана са садржајима српског језика, 

света око нас, грађанско васпитање. 

 

ТЕМА ПТЕДМЕТ ТЕМА 

Сликање ,вајање Математика Линија, облици 

Материјали и 

технике 

Свет око нас 

Од играцке до 

рачунара 

Карактеристике 

материјала 

Сликање Српски језик , Изражаваље 
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Музичка култура доживљаја 

 

 

Физичко васпитање 

 

Садржаји физичког васпитања повезани су са садржајима здравственог васпитања 

(правилно држање тела, правилна исхрана, хигијена, значај одмора и рекреације), са 

музичком културом, п.д. (народне игре), са грађанским васпитањем (комуникација 

кроз игру и спорт). 

 

ТЕМА ПРЕДМЕТ ОБЛАСТ 

Дечје народне игре Музичка култура Извођење музике 

Природни облици 

кретања, игре, 

хигијена 

Физичко васпитање Правилан раст и 

развој, значај спорта 

и рекреације  

 

 

Енглески језик 

 

Знање енглеског језика доприноси лакшем коришћењу рачунара и развоју говора, 

комуникације,логичког мишљења. Теме су уско повезане са предметом Свет око нас, 

Српским језиком али и са садржајима часа одељенске заједнице. 

 

ТЕМА ПРЕДМЕТ ТЕМА 

Моји другови и ја Српски језик  , 

Грађанско васпитање 

Текстови о другарству 

Лепе  речи у 

опхођењу 

Празници Свет око нас Оријентација у 

времену 

Мој дом Свет око нас Где људи живе 

 

Чувари природе 

 

   Усвајањем знања о очувању природе, наше средине,деца ће свесно обратити пажњу 

на своју околину и на очување исте. 

   Планирањем разних акција,мини пројеката активно ће учествовати у очувању наше 

планете.  

 

 

 

 

 

 

ТЕМА ПРЕДМЕТ ТЕМА 

Наша околина Свет око нас Жива и нежива природа 

Људске делатности 

 

Рециклажа Ликовна култута Папирмаше 

Мини пројекат  Сви предмети  
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Грађанско васпитање 

Садржаји грађанског васпитања прожимају се кроз све наставне области и 

ваннаставне активности. 

Комуникација Сви предмети У оквиру свих области 

 

Наставне методе и активности 

 

Најефикасније методе учења у настави јесу оне методе које ученика стављају у адекватну 

активну позицију у процесу стицања знања.Потребно је стварање ситуација учења у којима 

ће доћи до изражаја различите активности ученика које омогућавају различите начине 

учења.Погодне су различите методе учења: 

- Партиципативне методе учења поред стицања знања омогућују  развој 

способности и вештина, а посебно доприносе развоју когнитивних процеса, 

захваљујући вршењу одређених радњи 

- Решавање проблем ситуација које доводе до когнитивног конфликта, 

погодују развоју мисаоних способности 

- Кооперативне методе учења омогућују социјалне активности на заједничким 

задацима, велики степен личног ангажовања и сналажење у социјалном 

контексту 

- Интерактивне методе, од рада у пару до тимског рада, омогућују разне 

облике социјалне партиципације и обогаћивање сопственог искуства кроз 

размену са другима 

- Амбијетално учење омогућује најадекватнији простор за упознавање свега 

што нас окружује 

- Игра као најживотнија ситуација, и деци на овом узрасту најпримеренија 

активност, изузетно је погодна, ненаметљива форма учења 

Активности ученика 

 

При остваривању циљева и задатака предмета  у другом разреду мора се имати у виду 

да су садржаји и активности неодвојиви у наставном процесу.Важно је одабрати 

активности које ангажују како поједина чула тако и више чула паралелно.Значајне 

активности ученика у другом разреду јесу: 

- Посматрање са усмереном и концентрисаном пажњом ради јасног 

запажања и уочавања света у окружењу 

- Описивање- вербално или ликовно изражавање спољашњих и  

унутрашњих запажања 

- Процењивање-самостално одмеравање 

- Груписање –уочавање сличности и различитости ради класификовања 

- Праћење-континуирано посматрање ради запажања промена 

- Бележење-записивање графичко, симболичко, електронско бележење 

опажања 

- Практиковање- у настави, свакодневном животу и спонтаној игри и раду 

- Експериментисање-намерно модификоване активности, огледи које 

изводи сам ученик 

- Истраживање-испитивање својстава и особина, веза и узрочно-

последичних односа 

- Сакупљање-прављење колекција, збирки, албума... 
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- Стварање-креативна продукција 

- Играње-дидактичке, едукативне и спонтане игре 

 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВНИХ САДРЖАЈА 

 

Српски језик 

 

Садржаји наставе српског језика биће реализовани кроз фронтални, 

индивидуални, групни рад и рад у паровима. 

Поред традиционалних метода биће примењиване и интерактивно и 

кооперативно учење као и огледни часови (обрада текста, језички садржаји). 

Активности: читање и тумачење текста, писање, посматрање, уочавање, 

препричавање, извештавање, истраживање, игра, глума. 

Натавна средства: уџбеници «Креативног центра» , књижевни текстови у складу 

с узрастом, звучни записи, објекти из непосредне околине, дечја штампа, медији. 

 

Мађарски језик 

 

Реализација наставе мађарског језика биће кроз 

индивидуални,фронтални,групни рад и рад у паровима.Поред ових традиционалних 

метод биће примењиване и интерактивно и кооперативно учење као и огкедни часови. 

Активности:читање и тумачење 

текста,писање,посматрање,уочавање,препричавање, истраживање,игра,драмска игра. 

Наставна средства:уџбеници « Завода за издавање уџбеника» књижевни 

текстови ,звучни записи,објекти из непосредне околине,дечја штампа. 

 

Математика 

 

Мтематички садржаји биће реализовани кроз фронтални, индивидуални, групни 

и рад у паровима. 

Методе: аналитичко-синтетичка, демонстративно- илустративна, хеуристичка, 

кооперативна, интерактивна. 

Активности: посматрање, уочавање везе, мерење, цртање, бројање, решавање 

проблема, упоређивање, груписање, закључивање. 

Наставна средства: уџбеници, птибор за цртање, модели геометријских тела,  

модел m,dm,cm, објекти непосредне околине. 

 

Свет око нас 

 

Облици рада: фронтални, индивидуални, групни, тимски, рад у паровима. 

Наставне методе: вербална, дијалошка, решавање проблем- ситуација, 

кооперативне, интерактивне, амбијентално учење. 

Активности: посматрање, описивање, процењивање, груписање, праћење, 

бележење, практиковање, експериментисање, истраживање, стварање, сакупљање. 

Планирани су огледни часови унутар теме. 

Сусрет с природом. 

Наставна средства: уџбеник , стари предмети, записи, објекти из непосредне 

околине, часописи и енциклопедије, медији, аудио визуелни записи. 
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Ликовна култура 

 

Облици рада: фронтални, рад у пару, индивидуални, групни. 

Наставне методе: дијалошка, практични и истраживачки рад, експериментална, 

кооперативна, стваралачки рад, игра. 

Активности: посматрање, уочавање, описивање, цртање, сликање, вајање, 

сецкање, лепљење, бојење, спајање. 

Наставна средства: Заводов уџбеник, репродукције ликовних дела, објекти из 

непосредне околине, амбалажа, платно, канап, семење, суво лишће, картон и сл. 

 

Музичка култура 

 

Облици рада : фронтални, групни, индивидуални, рад  у пару. 

Наставне методе: обрада песме по слуху, дијалошка, описивање, игра. 

Активности: певање, свирање, слушање, игра, стваралачки рад. 

Наставна средства: уџбеник , ЦД, дечји музички инструменти, аудио записи. 

 

Физичко васпитање 

 

Облици рада: фронтални, групни, у пару. 

Наставне методе: вербална, демонстративна. 

Активности: ходање, трчање, скакање, прескакање, дизање, ношење, пењање, 

пузање, провлачење, бацање, хватање. 

Наставна средства: лопте, вијаче, струњаче, кругови, греда, обручи. 

 

Праћење и вредновање ученика у току реализације програма 

   

Начини праћења и вредновања  

 

        Праћење и вредновање треба обављати континуирано, уважавајући интересовања 

и активности ученика у процесу учења, а у складу са индивидуалним развојним 

способностима.При процесу праћења остваривања постављених циљева и задатака, као 

и постизању постављених стандарда, пожељно је што мање користити класичне 

писмене провере знања-контролне и писмене вежбе. Увид у обим, ниво, квалитет и 

применљивост знања ученика добити путем неформалних анкета, квизова, испуњалки 

или задавањем проблем ситуација. 

                         Успех ученика се оцењујебројчано и   подразумева заинтересованост, 

активно учешће у раду, формирање позитивних ставова о свету који нас окружује, 

усвајање и  практичну примену стеченог знања током школске године. 

 

 

у току сваког часа, кроз све активности и фазе (знање, ангажовање,однос према 

раду); 

кроз индивидуални рад; 

кроз групни рад и комуникацију; 

кроз контролне задатке- вежбе; 
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кроз примену стечених знања у остваривању садржаја наставних предмета и 

активности које их допуњују. 

Оцењивање ученика је бројчано и обухвата: 

-усвојеност наставних садржаја ( знања, умења, вештина); 

-примену стечених знања; 

-ангажовање ученика, однос према раду. 

Описно оцењивање: грђанско васпитање и веронаука. 

 

ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА ШП 

 

Оцењивањем се процењује постигнутост задатака у савлађивању школског програма. 

Податке и запажања о напредовању о развојним потребама ученика добићемо на 

основу следећих питања: 

да ли су ученици учили успешно 

да ли је брзина учења била прилагођена ученицима у одељењу и разреду 

да ли су активности биле прилагођене ученицима 

да ли су наставна средства и методе прилагођени ученицима и колико су им били 

од користи 

Одговоре на ова питања добићемо на основу посматрања, ангажованости, активности, 

креативности, кооперативности ученика, испитивања: 

усмено( разговором, усменим излагањем ученика на задате теме, ученичким 

објашњавањем појава, процеса и појмова, јавним презентовањем 

самосталног или групног рада, дискусијама, расправама, усменим 

испитивањем  групе или одељења у форми кратких питања и одговора и 

сл. ) 

писмено ( диктати, краће писмено одговарање, писмени тематски радови, 

контролни задаци, пригодни неформални тестови) 

ученички радови и продукти ученичких активности везано за разна 

истраживања проблема 

домаћи радови 

разговор са ученицима у сегментима процеса учења и наставе 

задовољство ученика на часу 

Упроцесу праћења и оцењивања укључени су : наставници, ученици, родитељи, 

педагошко- психолошка склужба школе, стручне институције, директир, просветне 

власти... 

 Праћење остваривања Школског програма у целини може се остварити кроз: 

- сталне састанке стручних актива; 

- месечне консултације са надзорницима за осигурање квалитета 

- посете суседним школама и разменом искустава са њима  

- реорганизацију паноа циљева, задатака, садржаја, активности и метода 

- израду тестова 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК      МАЂАРСКИ ЈЕЗИК  
(5 часова недељно, 180 годишње) 

ЦИЉ 

-Да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика на којем ће 

се усмено и писмено правилно изражавати; 
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-Да упознају,доживе и оспособе се да тумаче одабрана књижевна дела, 

позоришна,филмска и друга уметничка остварења из српске и светске баштине. 

 

ТЕМАТСКЕ ЦЕЛИНЕ за српски језик 

 

КЊИЖЕВНОСТ 
Школска лектира 57 

Домаћа лектира 18 

ЈЕЗИК 
Граматика 23 

Правопис 15 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА Усмена и писмена вежбања 67 

 

 укупно 

 

180 

 

ТЕМАТСКЕ ЦЕЛИНЕ за мађарски језик 

 

КЊИЖЕВНОСТ 
Школска лектира 55 

Домаћа лектира 15 

ЈЕЗИК 
Граматика 25 

Правопис 25 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА Усмена и писмена вежбања 60 

 

 укупно 

 

180 

 

 

 

 

ЗАДАЦИ 

 

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

-Основно описмењавање најмлађих ученика на темељима ортоепских и ортографских 

стандарда српског књижевног језика; 

-Поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског језика; 

-Упознавање језичких појава и појмова, овладавање нормативном граматиком и 

стилским могућностима српског језика; 

-Оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима 

његове усмене и писмене употребе и у различитим комуникационим ситуацијама; 

-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; 

 

 

МАТЕМАТИКА 

 (5 часова недељно, 180 годишње) 

ЦИЉ 

 

-Да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схватање 

појава и зависности у животу и друштву; 
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-Да оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању 

разноврсних задатака из животне праксе за успешно настављање математичког 

образовања и за самообразовање; 

-Да допринесе развијању менталних способности, формирању научног погледа на свет 

и свестраном развитку личности ученика. 

 

ТЕМАТСКЕ ЦЕЛИНЕ 

 

Природни бројеви до 100 145     (55+90) 

Геометријска тела и фигуре   25     (8+17) 

Мерење и мере   10      (3+7 ) 

 укупно 180 

 

ЗАДАЦИ 

-Да савладају сабирање и одузимање до 100; 

-Схвате множење као сабирање једнаких сабирака, упознају и користе термине и знак 

множења; 

-Упознају операцију дељења, користе термине и знак дељења; 

-Упознају комутативност и асоцијативност рачунских операција на примерима без 

употребе назива; 

-Уочавају својства нуле као сабирка, чиниоца и дељеника, а јединице као чиниоца и 

делиоца; 

-Савладају таблицу множења једноцифрених бројева и одговарајуће случајеве дељења; 

-Савладају множење и дељење у оквиру 100, упознају функцију заграде и редослед 

извођења рачунских операција; 

-Умеју да прочитају и запишу помоћу слова збир, разлику, производ и количник, као и 

да знају да одреде вредност израза са две операције; 

-Упознају употребу слова као ознаку за непознати број у најједноставнијим примерима 

сабирања и одузимања; 

-Умеју да решавају текстуалне задатке са једном и две рачунске операције, као и 

једначине с једном операцијом; 

-Схвате појам половине; 

-Уочавају и стичу одређену спретност у цртању праве и дужи као и разних кривих и 

изломљених линија; 

-Уочавају и цртају квадрат и првоугаоник на квадратној мрежи; 

-Упознају и примењују мере за дужину и време; 

 

СВЕТ ОКО НАС 

Жива и нежива природа  

Жива природа 12 

Нежива природа 11 

Веза живе и неживе 

природе 

4 

Где човек живи  15 

Људска делатност 
 18 

 

Кретање у простору и времену  
 12 

 

 укупно 72 
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(2 часа недељно, 72 годишње) 

 

ЦИЉ  

-да ученици упознају себе, своје окружење и развију способности за одговоран живот у 

њему; 

-формирају елементарне научне појмове из природних и друштвених наука; 

-да овладају почетним техникама сазнајног процеса и почетним методама и техникама 

учења. 

 

ТЕМАТСКЕ ЦЕЛИНЕ 

 

 

 

 

 

ЗАДАЦИ 

 

-Формирање елементарних научних појмова из природних и друштвених наука; 

-Овладаванје почетним техникама сазнајног процеса и почетним методама и 

техникама учења; 

-Подстицање дечјих интересовања, питања, идеја и одговора у вези са појавама, 

процесима и ситуацијама у окружењу у складу са њиховим развојним способностима; 

-Подстицање и развијање истраживачких активности деце; 

-Подстицање уочавања узрочно-последичних веза, појава и процеса на основу 

различитих параметара; 

-Описивање и симулирање неких појава и моделовање једноставних објеката у 

окружењу; 

-Слободно исказивање својих запажања и предвиђања и самостално решавање 

једноставних проблем ситуација; 

-Развијање различитих социјалних вештина и прихватање основних људских 

вредности за критеријум понашања према другима; 

-Развијање одговорног односа према окружењу, као и интересовања и спремности за 

његово очување. 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

(2 часа недељно, 72 годишње) 

ЦИЉ  

-Да се подстиче и развија учениково стваралачко мишљење и деловање у складу са 

демократским опредењењем друштва и карартером овог предмета; 

-Да осетљивост за ликовне и визуелне вредности коју стичу у настави примењују у 

раду и животу; 

-Развијати сензибилитет за лепо писање; 

-Развијати моторичке способности ученика. 

 

Тема Број часова 
Уметност 6 
Цртање 4 
Сликање 12 

Вајање 6 
Дизајнирање 8 

Лепо писање 4 
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Облици 18 

Простор 10 
Атеље 4         72 

 

 

 

ЗАДАЦИ 

 

-Да схвате ликовно-визуелни рад као израз индивидуалног осећања, доживљаја и 

стваралачке имагинације; 

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

-Да стекну искуства о оплемењивању животног и радног простора, контрасту облика, 

карактеру облика, коришћењу материјала за рад, визуелнимн знаковима, опажању 

облика у кретању, компоновању, реконпоновању, дејству светлости на карактер 

облика; 

-Да развију навику лепог писања; 

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

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

(1 час недељно, 36 годишње) 

ЦИЉ  

-Развијање интересовања, музичке осетљивости и креативности; 

-Оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања; 

-Развијање осетљивости за музичке вредности упознавањем уметничке традиције и 

културе свога и других народа. 

 

ТЕМАТСКЕ ЦЕЛИНЕ 

 

Извођење музике: 

Певање и свирање  

25 

Слушање музике 7 

Стварање музике 4 

                Укупно 36 

 

 

ЗАДАЦИ: 

Ученици треба да: 

-певају песме по слуху; 

-слушају вредна дела уметничке и народне музике; 

-свирају на дечјим инструментима; 

-изводе дечје, народне и уметничке музичке игре. 

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

(3 часа недељно, 108 годишње) 

ЦИЉ  

-Да разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим 

васпитно-образовним подручјима допринесе интегралном развоју личности ученика, 

развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени моторичких 
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умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним 

условима живота и рада. 

 

ТЕМАТСКЕ ЦЕЛИНЕ 

Ходање и трчање  18 

Скакање и прескакање 18 

Вежбе (скакања и прескакања) упором рукама  10 

Бацања и хватања  11 

Вишења и пењања  8 

Вежбе на тлу 10 

Вежбе равнотеже 8 

Вежбе реквизитима 10 

Ритмичке вежбе и народни плесови 15 

 Укупно 108 

 

ЗАДАЦИ: 

-Задовољавање основних дечјих потрба за кретањем и игром; 

-Развијање координације, гипкости, равнотеже и експлозивне снаге; 

-Стицање моторичких умења у свим природним облицима кретања у различитим 

условима: елементарним играма, ритмици, плесним вежбама и вежбама на тлу; 

упознавање са кретним могућностима и ограничењима сопственог тела; 

-Стварање претпоставке за правилно држање тела, јачање здравља и развијање 

хигијенских навика; 

-Формирање и овладавање елементарним облицима кретања »моторичко 

описмењавање«; 

-Стварање услова за социјално прилагођавање ученика на колективан живот и рад. 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

(2 часа недељно, 72 годишње) 

Настава енглеског језика у другом разреду је наставак језичког гpадива обрађеног у 

првом разреду.Теме су исте, али су језичке конструкције мало проширене. И даље се 

задржава искључиво на оралним карактеристикама (језичка рецепција и језичка 

продукција).  

Циљ је да се код ученика подстакне употреба енглеског језика у личне сврхе, да 

стимулише креативност и да допринесе разумевању културе енглеског народа. То се 

постиже комуникативним методама и техникама. 

 

ТЕМЕ Ситуације и комуникативне функције 

ЗДРАВО! - представљање и поздрављање 

МОЈЕ ЛИЦЕ - делови лица 

ЖИВОТИЊЕ - дивље животиње 

МОЈЕ ИГРАЧКЕ - облици 

- бројеви до 15 

ХРАНА - изражавање свиђања-несвиђања 

- иражавање омиљене врсте хране 

МОЈЕ ТЕЛО - именовање екстремитета и прстију 

- описивање свог физичког изгледа 

МОЈА КУЋА - просторије у, и око куће 

- намештај у кући 
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МОЈА ОДЕЋА - именовање делова одеће 

- описивање личног спољашњег изгледа 

МОЈА ЗАБАВА 

 

- рођендан 

ПРАЗНИЦИ - Ноћ вештица 

- Божић 

- Ускрс 

 

 

 

 

 

1.Грађанско васпитање 

                                                   (1 час недељно, 36 годишње) 

 

ЗАДАЦИ: 

 

-Подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима и одраслима; 

-подстицање самосвести, самопоштовања и увежбавања других; 

-оспособљавање ученика да препознају и разумеју сопствена осећања и потребе и 

њихову међусобну повезаност, да штите и остварују своје потребе на начин који не 

угрожава друге; 

-развијање комуникативне способности, невербалне и вербалне комуникације, вештине 

ненасилне комуникације; 

-оспособљавање ученика за примену вештина ненасилне комуникације у решавању 

сукоба и вршњачком посредовању; 

-развијање креативног изражавања; 

 

-оспособљавање ученика да упозна непосредно друштвено окружење и сопствено 

место у њему и да активно доприносе развоју школе по мери детета; 

-оспособљавање ученика да упознају и уважавају дечја права и да буду способни да 

активно учествују у њиховом остваривању; 

-развијање и неговање основних људских вредности. 

 

 

Тема 

 

Садржаји програма 

 

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

 

2. 

Подстицање развоја самосвести, самопоштовања и уважавања других 

3. 

 

 

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. Развијање комуникативне способности, невербалне и вербалне комуникације, 

вештине ненасилне комуникације 

5. Оспособљавање ученика за примену вештина ненасилне комуникације у решавању 

сукоба и вршњачком посредовању 
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6. 

 

Оспособљавање ученика да упозна непосредно друштвено окружење и сопствено 

место у њему и да активно доприносе развоју школе по мери детета 

7. 

 

 

Оспособљавање ученика да упознају и уважавају дечја права и да буду способни да 

активно учествују у њиховом остваривању 

8. Развијање и неговање основних људских вредности 

9. Евалуација 

 

 

 

Православни катихизис 

(1час недељно, 36 годишње) 

 

ЦИЉ наставе православног катихизиса(веронауке) у другом разреду основне школе 

јесте прихватање да је постојање израз заједништва личности, а да личност постоји 

само у заједници слободе са другом личношћу. 

         Оперативни задаци наставе православног катихизиса  у другом разреду основне 

школе јесу да ученик: 

уочи да Литургија није обичан догађај 

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

Светог Духа 

упозна структуру Литургије 

разликује радње на Лтургији 

уочи да је Исус Христос, иало физички одсутан, присутан на Литургији као плод 

наше љубави према њему. 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

 

Редни 

број 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

1. Бог је заједница личности Оца, Сина и Светог Духа (биће као заједница, 

као љубав) 

2. Литургија као икона будућег века,Царства божјег 

3. Литургија-откривање Бога (литургијско искуство Бога, личности, 

слободе,љубави, Бог као биће заједнице). 

4. Структура литургије-цркве ( епископ, свештеници, ђакони и народ) 

5. Литургија је и присуство Христово и ишчекивање доласка Христовог 

(љубављу према Хисту чинимо да је он присутан међу нама на 

Литургији иако је физички одсутан) 

6. Православна иконографија показује стање света и човека у будућем 

веку. 
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КАТОЛИЧКА ВЕРОНАУКА 
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1. UVOD – BEVEZETÉS 1 - - - - 1 

2. 
ČOVJEK – MORALNA LIČNOST 

AZ EMBER ERKÖLCSÖS SZEMÉLY 
1 3 - - - 4 

3. 
OBRAĆENJE – TEMELJ MORALNOG RASTA OSOBE  

MEGTÉRÉS – A SZEMÉLY ERKÖLCSI FEJLŐDÉSÉNEK ALAPJA 
1 2 - - - 3 

4. 
OTUĐENOST – GRJEŠNO STANJE 

ELTÁVOLODÁS – BŰNÖS ÁLLAPOT 
1 2 - - - 3 

5. 
OBRAĆENJE I POVRATAK 

MEGTÉRÉS ÉS VISSZATÉRÉS 
1 3 - 1 2 7 

6. 
STOŽER MORALA – KREPOSTI 

ERÉNYEK AZ ERKÖLCSISÉG TENGELYE 
1 3 1 - - 5 

7. 
SREDIŠTE MORALNOSTI 

AZ ERKÖLCSISÉG KÖZÉPPONTJA 
1 2 - - - 4 

8. 
RAST U KREPOSTIMA – ZAJEDNIČKI RAST CRKVE 

AZ ERÉNYEK FEJLŐDÉSE AZ EGYHÁZ KÖZÖS FEJLŐDÉSE 1 2 - - - 4 

9. 
ODNOS PREMA ČOVJEKU I PRIRODI 

AZ EMBER ÉS A TERMÉSZET IRÁNTI VISZONY 
1 2 - 1 2 6 

 S V E U K U P N O  –  Ö S S Z E S E N: 9 19 1 2 4 35 

 

                                                         Од играчке до рачунара  

(1 час недељно, 36 годишње) 

Циљ и задаци: 

- Развијање моторичких способности уз коришћење материјала, прибора, алата, 

апарата, уређаја и рачунара; 

- Развијање конструкторских вештина, 

- Развијање креативности, логичког мишљења и способности комбиновања; 

- Упознавање са рачунаром и његовим деловима,  

- Стицање знања и развијање вештина за рад на рачунару; 

- Стицање знања о могућностима примене стечених вештина у даљем учењу, игри и 

свакодневном животу. 

- Развијање умења и вештина за коришћење материјала, прибора, алата, апарата, 

уређаја и рачунара. 

 

Чувари природе 

(1 час недељно,36 годишње) 

Циљ и задаци: 
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Разумевање појава везаних за животну средину 

Препознавање негативних појава у човековом односу према животној средини 

Развијање креативности, логичког мишљења 

Упознавање са природним лепотама; 

Стицање знања и развијање вештина 

Стицање знања о могућностима примене стечених вештина у свакодневном 

животу; 

Развијање умења и вештина за коришћење материјала, прибора, алата,  

 

 

Редни 

број 

Садржаји програма Број часова 

1.  Упознавање са градивом 3 

2. Вода,ваздух,земљиште 10 

3. Упознавање са природним лепотама-излет 18 

4. Шта ћеш ти урадити? 5 

Укупно 36 

 

 

НАРОДНА ТРАДИЦИЈА 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 36 

 

Циљ Задаци 
Садржаји 

рада 

Фонд 

часова 
Методе 

Активно- 

сти 

Средст

ва 

Оствари

ти 

директн

о 

увођење 

ученика 

у 

активно

сти 

ревитал

изације 

традици

је кроз 

непосре

дно 

упознав

ање 

материј

алне и 

духовне 

традици

Усвајање знања о 

фолклорним 

празницима, биљкама 

и хлебовима (што су 

били носећи наставни 

мотиви у првом 

разреду), кроз 

следеће: 

- познавање разлике 

између отвореног и 

затвореног простора 

(ливада - кућа); 

- познавање разлике 

између настањивог и 

ненастањивог 

простора (шта је 

најмањи услов да се 

нешто сматра домом); 

1. БИЉКЕ 

 

 

 

2. КУЋА 

16 

 

 

 

20 

Демонстратив

не 

 

Илустративне 

 

Текстуалне 

 

причање 

 

слушање 

 

цртање 

 

играње 

 

певање 

 

демонстрациј

а 

драматизација 

 

сецкање 

слике 

 

предме

ти 

 

макете 

 

млтиме

дијална 

средств

а 

 

 



49 

 

јске 

културе 

свог 

народа 

и 

народа 

у ужем 

и 

ширем 

окруже

њу. 

 

- познавање 

различитих облика 

становања (пећина, 

кућа, село, варош, 

град); 

- елементарно 

познавање структуре 

традиционалне куће.  

 

 

Начин прилагођавања програма за образовање и васпитање на језику 

националне мањине  

Прилагођавање програма за образовање и васпитање на језику националне мањине 

врши се тако што:  

- за припаднике националних мањина програм наставе прилагођава се у погледу 

садржаја који се односе на историју уметност и културу националне мањине. 

 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ 

ОБРАЗОВАЊА  
 

Учитељи:   Катица Давидовић 

                    Александра Петрашков Блажин 

                    Ерика Шаму             

 

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

Редни 

број 

Наставни предмети Недељни фонд Годишњи 

фонд 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Српски језик и мађарски 

језик 

Математика 

Енглески језик 

Природа и друштво       

Ликовна култура 

Музичка култура 

Физичко васпитање 

5 

5 

2 

2 

2 

1 

3 

180 

180 

72 

72 

72 

36 

108 

СВЕГА  20 720 

 

ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
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ПРЕДМЕТИ Број часова-

недељно 

Број часова -

годишње 

Грађанско васпитање 1 36 

Верска настава 

 

1 36 

Народна традиција 

 

                 1                36          

 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

Број часова Недељно Годишње 

Допунска настава 1 36 

Час одељењског старешине 1 36 

Екскурзија  1 дан 

Друштвене,техничке, хуманитарне, спортске 

и др. активности 

1-2 36-72 

Остали облици образовног рада који ма се остварују обавезни и изборни наставни 

предмети 

 

Школски програм за трећи разред задовољава интересе наших ученика у складу 

са могућностима наше школе. Према нашим условима и могућностима бирамо 

садржаје и облике слободних активности. 

 Намера нам је да за овакве облике васпитно-образовног рада издвојимо 

1 до 2 часа недељно. Препоручене активности у васпитно-образовном раду су: 

 а) Час одељењског старешине- 1час недељно 

б) Слободне активности- 1 час недељно 

 

Кроз слободне активности остварујемо разне активности које ће се одвијати фронтално 

и по интересним групама. 

 То ће бити друштвене активности за потребе локалне средине, хуманитарне 

акције за потребе за потребе школе и шире; културне активности у оквиру прослава 

значајнијих празника у чколи и за потребе локалне средине. 

 Понекад ће то бити и спортске активности које ће се реализовати кроз 

међуодељењска и разредна такмичења,  Дане  спорта (крос, спортски сусрети, јавни 

час) и излете. 

 Поред тога у оквиру слободних активности ученици ће се укључивати , према 

интересовању у  школске секције: рецитаторску, драмску, ритмичку, математичку... 

 

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ 

 

Циљ: образовни и васпитни- развијање осећања припадности колективу , развијање 

естетских, етичких и моралних осећања, односа у природи и међу људима. 
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ЧАС ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ  

 

Избор руководства ОЗ 

Одморни кренимо озбиљније на рад 

Значај правилне исхране 

Кућни ред школе и одељењска правила 

Хигијена и здравље 

Дечја недеља 

Пријатељство 

Мој љубимац у слици и речи 

Да ли је срамота плакати- како показујемо бол, љутњу, страх, панику... 

Присност родитеља и деце 

Прве симпатије 

Дружимо се уз музику 

Шта знамо о штетности никотина и алкохола 

Од радозналости до зависности – дрога 

Шта је HIV инфекција 

Дружење са другим одељенским заједницама 

Мој кутак  

Свети Сава 

Посредовање у сукобима међу половима 

Пубертет 

Ментална хигијена и односи са особама из непосредне околине 

За маму, за баку... 

Уз игру се лепше расте 

Покажи шта знаш-квиз знања 

Медијација 

Радујемо се пролећу 

Сусрети одељенских заједница 

Упознајмо наш град 

Моја игра 

Како се понашамо на екскурзији 

Кад порастем бићу... 

Оно што бих волео а не смем да кажем... 

Како показујемо љубав 

Спортско-рекреативни час 

Сусрети одељенских заједница 

Шта смо радили ове године 

 

 

КОРЕЛАЦИЈА НАСТАВНИХ САДРЖАЈА 

 

Српски језик 

 

Усавршавање читања и развијање језичке културе доприносе лакшем савладавању 

садржаја осталих наставних предмета и ваннаставних активности. 

Упознавање књижевних текстова, тумачење њихових садржаја и порука доприносе 

лакшем разумевању и усвајању знања из света око нас, грађанског и здравственог 

васпитања, а на тај начин доприносе и неговању и развијању моралних, етичкихи и 
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естетских вредности. Садржаји наставе српског језика уско су повезани са садржајима 

наставе предмета природа и друштво, ликовном културом (илустрација одређених 

текстова), музичком културом (записивање и учење текстова песама напамет и њихова 

анализа). 

Тема.Нигде није ко код куће (наставне јединице: Градски и пољски миш је у 

корелацији са темом Животне заједнице-Природа и друштво, али и са активностима 

грађанског васпитања и школе без насља, као и наст.јединице:Стиго врапцу цењен 

гост, Генерале сио љута, Моје детињство-Љ.Ршумовића, Љутито мече...) 

Коришћењем интернета и у корелацији са предметом Од играчке до рачунара 

ученици могу стећи нова сазнања о познатим личностима (Љ.ршумовић-тема :Нигде 

није ко код куће, о Светом Сави ,тема:Лепа реч и гвоздена врата отвара, Браћи Грим , 

Бранку Ћопићу и Краљевићу Марку, тема:Друг ће другу да ублажи тугу-Српски 

језик, што је  и у корелацији са темом: Оријентација у времену- Знаменити људи 

нашег краја- Мокрањац, хајдук Вељко-Природе и друштва, Музичком културом, 

што ће се и практично реализовати планираним једнодневним излетом у неготинску 

крајину). 

 

Математика 

 

Решавањем задатака доприноси се развијању логичког мишљења , индуктивног и 

дедуктивног закључивања што олакшава уочавање узрочно-последичних веза, 

решавање различитих проблем- ситуација,  коришћење стечених знања и искустава у 

другим наставним предметима (српски језик, природа и друштво, физичко васпитање, 

музичка култура...). 

Тема Круг и кружница је уско повезана са израдом графичких креација на 

рачунару и коришћењем програма Paint . Теме Угао, правоугаоник и квадрат и 

Мерење и мере су у корелацији са темама из ликовне културе:Површине су свуда 

око нас, Цртање је чаробно, Ухвати ритам, Чаролија орнамента, Шетња међу облицима 

које захтевају познавање, коришћење датих геометријских облика, као и коришћење 

прибора за геометрију. 

 

Природа и друштво 

 

Усвајање садржаја из природе и друштва доприноси развијању интересовања у 

складу са њиховим когнитивно- развојним способностима, лакшем уочавању веза 

између природних појава и друштвениог окружења, а то олакшава разумевање 

књижевних текстова, развијање и прихватање основих људских вредности, развијање 

одговорног односа према околини и њено очување.  

Проучавање садржаја о живим бићима доприноси лакшем усвајању знања о 

повезаности живе и неживе природе,општој хигијени, хигијени здравља, психо-

физичком развоју личности (здравствено, грађанско и физичко васпитање). 

Теме Ликовне културе у корелацији са наставом природе и друштва Ухвати ритам 

, Шта је контраст, Магија светлог и тамног, Простор око мене доприносе повезивању 

стечених знања у примени и ликовном изразу, као и бољем упознавању света око нас и 

процеса који се у њему одвијају. 

 

Музичка култура 

 

    Упознавање музичке традиције, културе и обележја свога и других народа 

повезана је са садржајима предмета, подстиче ученике на размишљање, развија 
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креативност, естетске вредности које се налазе и у другим наставним предметима: 

природа и друштво, српски  језик, ликовна култура , грађанско васпитање, енглески 

језик... 

 

Ликовна култура 

 

Ученици кроз ликовни рад изражавају доживљаје књижевних и музичких дела, 

доживљаје везане за природу и друштво, односе са вршњацима и одраслима, своје 

психолошке доживљаје, игру, страхове , жеље, маштања,фрустрације што је у 

корелацији са темама које се реализују на часовима Грађанског васпитања, Верске 

наставе и активностима Школе без насиља.. 

Поводом Дечје недеље биће организована ликовна радионица на тему дечјих 

права, а што је у корелацији са темом из природе и друштва Оријентација у времену. 

Тема, О чему нас обавештава реклама и Сликом ти поручујем, такође је повезана са 

садржајима српског језика и илустрацијама текстова, света око нас, грађанско 

васпитање, а тема Простор око мене са упознавањем и доживљавањем простора и 

оријентације у њему- тема Оријентација у природи из Природе и друштва.. 

Коришћењем интернета и корелацијом са предметом Од играчке до рачунара  

ученици ће боље упознати познате светске и наше личности из света уметности ( 

Надежда Петровић, Сава Шумановић, Пабло Пикасо, Леонардо да Винчи, Винсент Ван 

Гог и друге.) 

 

Физичко васпитање 

 

Садржаји физичког васпитања повезани су са садржајима здравственог васпитања 

(правилно држање тела, правилна исхрана, хигијена, значај одмора и рекреације), са 

музичком културом, п.д. (народне игре), са грађанским васпитањем (комуникација 

кроз игру и спорт). 

 

Енглески језик 

 

Знање енглеског језика доприноси лакшем коришћењу рачунара и развоју говора, 

комуникације, логичког мишљења. 

  

Грађанско васпитање 

 

Садржаји грађанског васпитања прожимају се кроз све наставне области и ваннаставне 

активности.   

  Грађење толерантне комуникације кључно је да би се сви ученици осећали пријатно, 

да би активно и отворено учествовали у заједничком раду што је у складу са 

планираним темама за часове одељенске заједнице, а у оквиру пројекта „Моја школа- 

школа без насиља“  

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВНИХ САДРЖАЈА 
 

Српски језик 

 

Садржаји наставе српског језика биће реализовани кроз фронтални, 

индивидуални, групни рад и рад у паровима. 
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Поред традиционалних метода биће примењиване и интерактивно и 

кооперативно учење као и огледни часови (обрада текста, језички садржаји). 

Активности: читање и тумачење текста, писање, посматрање, уочавање, 

препричавање, извештавање, истраживање, игра, глума. 

Натавна средства: уџбеници Издавачке куће «Креативни центар», књижевни 

текстови у складу с узрастом, звучни записи, објекти из непосредне околине, дечја 

штампа, медији. 

Математика 

 

Мтематички садржаји биће реализовани кроз фронтални, индивидуални, групни 

и рад у паровима. 

Методе: аналитичко-синтетичка, демонстративно- илустративна, хеуристичка, 

кооперативна, интерактивна. 

Активности: посматрање, уочавање везе, мерење, цртање, бројање, решавање 

проблема, упоређивање, груписање, закључивање. 

Наставна средства: уџбеници Издавачке куће “Креативни центар“, прибор за 

цртање, модели геометријских тела,  модел m dm cm, објекти непосредне околине. 

 

Природа и друштво 

 

Облици рада: фронтални, индивидуални, групни, тимски, рад у паровима. 

Наставне методе: вербална, дијалошка, решавање проблем- ситуација, 

кооперативне, интерактивне, амбијентално учење. 

Активности: посматрање, описивање, процењивање, груписање, праћење, 

бележење, практиковање, експериментисање, истраживање, стварање, сакупљање. 

Планирани су огледни часови унутар теме. 

Сусрет с природом. 

Наставна средства: уџбеник издавачке куће „Нова школа“, стари предмети, 

записи, објекти из непосредне околине, часописи и енциклопедије, медији, аудио 

визуелни записи. 

 

Ликовна култура 

 

Облици рада: фронтални, рад у пару, индивидуални, групни. 

Наставне методе: дијалошка, практични и истраживачки рад, експериментална, 

кооперативна, стваралачки рад, игра. 

Активности: посматрање, уочавање, описивање, цртање, сликање, вајање, 

сецкање, лепљење, бојење, спајање. 

Наставна средства: Уџбеник издавачке куће „Креативни центар “, папир, четке, 

боје, репродукције ликовних дела, објекти из непосредне околине, амбалажа, платно, 

канап, семење, суво лишће, картон и сл. 

 

Музичка култура 

 

Облици рада : фронтални, групни, индивидуални, рад  у пару. 

Наставне методе: обрада песме по слуху, дијалошка, описивање, игра. 

Активности: певање, свирање, слушање, игра, стваралачки рад. 

Наставна средства: Уџбеник издавачке куће «Креативни центар», ЦД, дечји 

музички инструменти, аудио записи. 

 



55 

 

Физичко васпитање 

 

Облици рада: фронтални, групни, у пару. 

Наставне методе: вербална, демонстративна. 

Активности: ходање, трчање, скакање, прескакање, дизање, ношење, пењање, 

пузање, провлачење, бацање, хватање. 

Наставна средства: лопте, вијаче, струњаче, кругови, греда, обручи. 

 

 

Праћење и вредновање ученика у току реализације програма 

  

у току сваког часа, кроз све активности и фазе (знање, ангажовањ, однос према 

раду); 

кроз индивидуални рад; 

кроз групни рад и комуникацију; 

кроз контролне задатке- вежбе; 

кроз примену стечених знања у остваривању садржаја наставних предмета и 

активности које их допуњују. 

Оцењивање ученика је бројчано и обухвата: 

-усвојеност наставних садржаја ( знања, умења, вештина); 

-примену стечених знања; 

-ангажовање ученика, однос према раду. 

Описно оцењивање: грђанско васпитање и веронаука. 

 

Праћење остваривања ШП 

 

 Оцењивањем се процењује постигнутост задатака у савлађивању школског 

програма. 

 Податке и запажања о напредовању о развојним потребама ученика добићемо 

на основу следећих питања: 

 -  да ли су ученици учили успешно усвојили методе учења 

  - да ли је брзина учења била прилагођена ученицима у одељењу и разреду 

 - да ли су активности биле прилагођене ученицима 

  - да ли су наставна средства и методе прилагођени ученицима и колико су им 

били од  користи 

Одговоре на ова питања добићемо на основу : посматрања  

Ангажованости, активности, креативности, кооперативности ученика, испитивања:  

 - усмено( разговором, усменим излагањем ученика на задате теме, ученичким 

објашњењем појава, процеса и појмова, јавним презентовањем самосталног или 

групног рада, дискусијама, расправама, усменим испитивањем целе групе или 

одељења у форми кратких питања и одговора и сл.) 

 - писмено( диктати, краће писмено одговарање, писмени тематски радови, 

контролни задаци, прогодни неформални тестови) 

 - ученички радови и продукти ученичких активности везано за разна истраживања 

проблема 

 - домаћи радови 

 - разговор са ученицима у свим сегментима процеса учења и наставе 

 - задовољство ученика на часу  
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У процесу праћења и оцењивања укључени су: наставници, ученици, родитељи, 

педагошко-психолошка служба школе, стручне институције, директор, 

просветне власти… 

 Праћење остваривање школског програмау целини може се остварити 

кроз: 

 - сталне састанке стручног актива 

 - посете суседним школама и разменом искуства са њима 

 - израду тестова (иницијалних и критеријумских) 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

(180 часова годишње, 5 часова недељно) 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ: 

 

овладавање техником читања и писања на оба писма; 

савладавање просте реченице; 

стицање основних појмова и именицама, придевима и глаголима; 

постепено увођење у тумачење основне предметности књижевног дела; 

овладавање усменим и писменим изражавањем према захтевима програма; 

постепено упознавање методологије израде писменог састава. 

 

 

 

Ред. 

бр. 

 

Наставна 

тема 

 

Обрада 

 

Утврђивање 

Говорне 

и 

писмене 

вежбе 

 

Писмени 

задаци 

 

Број 

часова 

1. Књижевност 46 18 5 / 69 

2. Језик 34 21 7 / 62 

3. Језичка култура 4 17 26 2 49 

 свега 84 56 38 2 180 

 

 

МАТЕМАТИКА 

( 180 часова годишње, 5 недељно) 

 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ: 

 

савладавање читања, писања и упоређивања природних бројева до 1000; 

упознавање римских цифара и принцип читања и писања бројева помоћу њих; 

успешно обављање све четири рачунске операције до 1000: 

израчунавање вредности бројевног израза са највише три операције: 

решавање једноставних једначина у скупу бројева до 1000; 

упознавање и правилно записивање разломка чији је бројилац један, а именилац 

мањи или једнак 10; 

решавање текстуалних задатака; 

формирање представе о правој и полуправој; 

уочавање и цртање правог, оштрог и тупог угла; 

цртање паралелних и нормалних права, квадрат, правоугаоник, троугао и кружницу 

помоћу лењира, троугаоника и шестара; 

одређивање обима правоугаоника, квадрата и троугла; 
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упознавање мерења масе тела и запремине течности. 

 

Ред. 

 бр. 

 

Наставна тема 

 

Обрада 

Увежбавање 

и 

понављање 

 

Контролни 

задаци 

 

Број 

часова 

1. 

 

Понављање градива 

другог разреда 

 

 

/ 

 

4 

 

1 

 

 

5 

2. 

 

 Бројеви до 1000 57 61 5 123 

3. Геометријски објекти 

и њихови међусобни 

односи 

 

20 

 

18 

 

4 

 

42 

4. 

 

Мерење и мере 4 5 1 10 

 свега 81 88 11 180 

   

 

ПРИРОДА И ДРУШТВО 

(2 часа недељно, 72 годишње) 

 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ: 

развијање основних научних појмова из природних и друштвених наука; 

развијање основних појмова о ширем природном и друштвеном окружењу – 

завичају; 

развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање 

окружења; 

развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у 

окружењу и уочавања њихове повезаности; 

оспособљавање за сналажење у простору и времену, 

разумевање и уважавање сличности и разлика међу појединцима и групама; 

коришћење различитих социјалних вештина, знања и умења у непосредном 

окружењу; 

развијање одговорног односа према себи, окружењу и културном наслеђу. 

 

Редни  

Број 

Наставне теме Број часова 

1. Оријентација 9 

2. Оријентација у времену 11 

3. Људска делатност 12 

4. Нежива природа 13 

5. Животне заједнице 15 

6. Кретање 4 

7. Материјали 8 

                                                    Укупно  72 
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ЛИКОВНА КУЛТУРА 

( 2 часа недељно, 72 годишње) 

 

Оперативни задаци: 

ликовно изражавање ученика у функцији развијања мишљења и визуелног     

ликовног естетског сензибилитета за медијуме, уз коришћење разних 

материјала за компоновање, покрет у композицији, орнаментику, простор, 

одабирање случајно добијених ликовних односа по личном избору, плакат и 

ликовне поруке као могућност споразумевања; 

увођење ученика у различите могућности комуникације; 

стварање услова за развијање свести о потреби чувања човекове природне и 

културне околине, те активног учествовања у квалитетном естетском и 

просторном уређењу животне околине. 

 

Ред. 

Бр. 

Наставне целине Обрада Утврђивање Број 

часова 

1. Цртање је чаробно  

6 

 

6 

 

12 

2. Површине су свуда око нас 2 2 4 

3. Ухвати ритам 2 2 4 

4. Чаролија орнамента     2 4 6 

5. Шта је контраст 2 4 6 

6. Шетња међу облицима 4 6 10 

7. Магија светлог и тамног 2 2 4 

8. Простор око мене 2 8 10 

9. Распоређујемо боје, 

облике,површине 

2 6 8 

     10.  О чему нас обавештава   

реклама 

         2           /        2 

  11. Сликом ти поручујем         2            4        6 

                   Укупно       28          44       72 

  

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

( 1 час недељно, 36 годишње) 

 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ: 

певање песама по слуху; 

слушање вредних дела уметничке и народне музике; 

извођење дечије, народне и уметничке игре; 

свирање на дечијим музичким инструментима; 

усвајање основне музичке писмености. 
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Ред 

бр. 

Наставне теме Обрада Утврђивање Број 

часова 

1. Слушање музике  

 

5 3 8 

2. Певање и свирање песама 

и основи музичке писмености 

 

13 

 

6 

 

19 

3. Дечије стваралаштво 

 

2 2 4 

4. Музичке игре 

 

3 2 5 

 свега 23 13 36 
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ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

( 3 часа недељно, 108 годишње) 

 

 

 

Циљ наставе физичког васпитања је задовољење потреба ученика за кретањем, 

допринос повећању адаптивне и стваралачке способности у савременим условима 

живота и рада, развијање физичке културе неопходне ради очувања здравља и 

стварање сталне навике да се физичко вежбање угради у свакодневни живот и културу 

живљења. 

Задаци наставе физичког васпитања су да ученици: 

 упознају значај и суштину физичког васпитања; 

 постигну хармоничан физички развој и правилно држање тела; 

 развију хигијенске навике ради ефикасног очувања здравља, повећања 

отпорности организма на штетне утицаје савременог начина живота и рада као 

и других неповољних утицаја средине; 

 усвоје одређени фонд моторичког знања, умења и навика неопходних за 

ефикасно задовољење потребе развоја и очувања здравља, коришћења 

слободног времена и решавања свакодневних моторичких задатака; 

 подстичу и активирају латентне способности и изузетне моторне надарености за 

свестрано развијање и усавршавање у спорту и плесу. 

 

 

1.  

 

 Природни облици кретања : 

 Трчанја                                                                     11 часова 

 Скакања , прескакања                                             10 часова 

 Бацања и хватања                                                   14 часова 

 Дизања и ношења                                                     4 часа 

 Пузање , провлачења , пењања                               6 часова 

 Вишења                                                                     3 часа 

2. Вежбе са реквизитима                                      6 часова 

3. Вежбе на тлу,акробатика                                  8 часова 

4.        Вежбе равнотеже                                              6 часова 

5. Елементарне игре                                            12 часова 

6. Ритмички и народни плесови                        14 часова 

7. 

 

       Мерење моторичких способности                   4 часа 
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

(2 часа недељно, 72 годишње) 

 

Циљ наставе страног језика у трећем разреду је да оспособи ученика да на 

страном језику комуницира на основном нивоу  у усменом и писаном облику о темама 

из његовог непосредног окружења. У исто време, настава страног језика треба да : 

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 : 

 

разумевање говора; 

разумевање писаног текста; 

усмено изражавање (разговетно изговарање гласова, акцентуација речи, ритам и 

интонација…); 

интеракција ( размењивање информација са саговорницима, учествовање у 

комуникацији, постављање питања и тражење разјашњења); 

писмено изражавање ( поштовање правописа, допуњавање и писање речи и краћих 

реченица, писање личних података и честитки); 

знања о језику ( препознавање основних граматичких елемената, коришћење језика 

у складу са нивоом и разумевање веза између сопственог залагања и језичког 

постигнућа). 

 

 

Редни 

број 

Теме 

1. Школа 

2. Ја и моји другови 

3. Породица и блиско окружење 

4. Празници 

5. Мој дом 

6. Исхрана 

7. Одећа 

8. Оријентација у времену и основни подаци о тој 

страној земљи 

 

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

( 1 час недељно, 36 годишње) 

 

Циљеви и задаци: 

-подсстицањегрупног рада, договарање и сарадње са вршњацима и одраслима; 

-подстицање развоја самопоуздања и личне одговорности; 
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-оспособљавање ученика да препознају и разумеју сопствене потребе и потребе 

других; да штите и остварују своје потребе на начин који не угрожава друге; 

- оспособљавање ученика за ненасилно решавање сукоба 

-развијање појма пријатељства;  

-оспособљавање ученика да разумеју неопходност правила која регулишу живот у 

заједници и да кроз договарање активно доприносе поштовању или мењању правила 

по потребама; 

-развијање моралног расуђивања и неговање основних људских вредности; 

-оспособљавање ученика да активно доприносе развоју шлоке по мери детета. 

 

 

НАЗИВИ РАДИОНИЦА: 

1.Родитељски састанак 

2. Уводни час 

3. Сличности и разлике 

4. Полни стереотипи у играма 

5. Последице полних стереотипа 

6. Последице уопштених судова 

7. Појава искључивања у групи 

8. Понашање које одступа од очекиваног 

9. Односи у одељењу 

10. Односи млађи- старији 

11. Дискриминација по узрасту 

12. Пријатељство 

13. Лаж као морални прекршај 

14. Припадање групи 

15. Крађа као морални прекршај 

16. Односи међу пријатељима 

17. Обавеза у кући 

18. Договарање у породици 

19. Права и одговорности у заједници 

20. Слобода избора 

21. Кућни ред школе 

22. Оцењивање 

23. Демократија у учионици 

24. Доношење улога на нивоу одељења 

25. Планирање акције 

26. Сукоби и њихово решавање  

27. Кажњавање 

28. Насиље у школи 

29. Лажна солидарност 

30. Одговорност за направљену штету 

31. Последице лажи 

32.Циљ оправдава средство 

33. Однос према животињама 

34.Природа и ја 

35.Брига  о породици 

36. Евалуација програма и презентација резултата рада родитељима 
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ВЕРСКА НАСТАВА (ПРАВОСЛАВНА) 

(1 час недељно, 36 годишње) 

 

Циљеви  верске наставе су да се њоме посведоче садржаји вере и духовно 

искуство традиционалних цркава и религијских заједница које живе и делују на нашем 

животном простору, да се ученицима пружи целовит религијски поглед на свет и 

живот и да им се омогући слободно усвајање духовних и животних вредности. 

Задаци верске наставе јесу да код ученика: 

- развија отвореност и однос према Богу, другачијем и савршеном у односу на 

нас, као и отвореност и однос према другим личностима, према људима као 

ближњима, а тиме се буди и развија свест о заједници са Богом и са људима и 

посредно се сузбија екстремни индивидуализам и егоцентризам; 

- развија способност за постављање питања о целини и коначном смислу 

постојања човека и света, о људској слободи, о животу у заједници, о 

феномену смрти, о односу са природом која нас окружује, као и о сопственој 

одговорности за друге, за свет као творевину Божју и за себе; 

- развија тежњу ка одговорном обликовањузаједничког живота са другим 

људима из сопственог народа и сопствене Цркве или верске заједнице, као и 

са људима, народима, верским заједницама и културама другачијим од 

сопствене, ка изналажењу равнотеже између заједнице и властите личности и 

ка остваривању сусрета са светом, са природом и пре и после свега са Богом; 

- изгради способност за дубље разумевање и вредновање културе и 

цивилизације у којој живе, историје човечанства и људског стваралаштва у 

науци и другим областима; 

- изгради свест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност 

за разумевање и преиспитивање сопственог односа према Богу, људима и 

природи. 

 

 

КАТОЛИЧКА ВЕРОНАУКА 
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1. UVOD – BEVEZETÉS 1 - - - - 1 

2. 
ZAJEDNIŠTVO S LJUDIMA – 

KÖZÖSSÉG AZ EMBERTÁRSAKKAL 
1 4 - - - 5 

Редни 

број 

Наставене теме 

 

1. Бог је створио свет као конкретне врсте ни из чега  

2. Последице створености по природу и њено постојање 

3.  Стварање човека на крају свега створеног по „икони и подобију Божјем“ 

4. Евхаристија као свет у малом  

5. Стварање света и човека  
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3. 
ZAJEDNIŠTVO S BOGOM – 

KÖZÖSSÉG ISTENNEL 
1 7 1 1 2 12 

4. 
ISUSOVA ŽRTVA – TEMELJ ZAJEDNIŠTVA – 

JÉZUS ÁLDOZATA – A KÖZÖSSÉG ALAPJA 
1 4 1 - - 5 

5. 

ZAJEDNIŠTVO S BOGOM I S LJUDIMA SVRHA MOGA 

ŽIVOTA – 

ÉLETEM ÉRTELME AZ ISTENNEL ÉS EMBEREKKEL 

VALÓ KÖZÖSSÉG 

1 7 1 1 2 13 

 S V E U K U P N O  –  Ö S S Z E S E N: 5 22 3 2 4 36 

 

 

 

 

 

 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ 

ОБРАЗОВАЊА 
 

Учитељи: 

Снежана Вребалов 

Саша Мошорински 

Весна Пецарски 

Силвиа Варга 

 

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

ОБАВЕЗНИ  НАСТАВНИ  ПРОГРАМ 

Редни 

број 

Наставни предмет Недељни фонд Годишњи фонд 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7 

8.. 

Матерњи  језик 

Математика 

Српски ј. као нематерњи 

Енглески језик 

Природа и друштво 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Физичко васпитање 

5 

5 

3 

2 

2 

2 

1 

3 

180 

180 

108 

72 

72 

72 

36 

108 

СВЕГА:  20-23   720 -828 

 

 

ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

Број часова Недељно Годишње 

Грађанско васпитање/веронаука 1 36 

Од играчке до рачунара 1 36 

Народна традиција 1 36 
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ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

Број часова Недељно Годишње 

Допунска настава 1 36 

Додатни рад 1 36 

Час одељенског старешине 1 36 

Друштвене, техничке, 

хуманитарне, спортске и културне 

активности 

1-2 36-72 

Екскурзија  1 дан 

 

 

Остали облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни 

наставни предмети 

 

Школски програм  за четврти разред задовољава интересе наших ученика у 

складу са могућностима наше школе. Према нашим условима и могућностима 

бирамо садржаје и облике слободних активности. 

Намера нам је да за овакве облике васпитно-образовног рада одвојимо 1-2 

часа недељно. Препоручене активности у образовно-васпитном раду су: 

а) Час одељенског старешине – 1 час недељно 

б) Слободне активности – 1 час недељно 

 

Кроз слободне активности остварујемо разне активности које ће се одвијати 

фронтално и по интересним групама. 

То ће бити друштвене активности за потребе локалне средине, хуманитарне 

акције за потребе школе и шире; културне активности у оквиру прослава значајних 

празника у школи и потреба локалне средине. 

Понекад ће то бити и спортске активности које ће се реализовати кроз 

међуодељенска и међуразредна такмичења, Дане спорта (крос, спортски сусрети, 

јавни час) и излете. 

Поред тога у оквиру слободних активности ученици ће се укључивати, према 

интересовању у школске секције: математичка, фолклорна,.. 

 

ПЛАН  РАДА МАТЕМАТИЧКЕ СЕКЦИЈЕ 

Ја сам успешан математичар 
 

1. Неколико стихова о математици 

2. Занимљиве фигуре са бројевима 

3. Магични квадрати 

4. Размештање бројева и фигура 

5. Занимљивости о бројевима 

6. Решавање задатака помоћу дужи 

7. Погађање бројева 

8. Лавиринти 
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9. Мимоилажења у отежаним условима 

10. Превожења у отежаним условима 

11. Мерења  у отежаним условима 

12. Приче о великим бројевима 

13. Шифриране операције 

14. О игри домино 

15. Млади математичар – мађионичар 

16. Геометрија шибица 

17. Резање и састављање фигура - танграми 

18. Конструкција пресавијањем папира 

19. Цртање занимљивих фигура и проблеми са паркетирањем 

20. Цртање фигура једним потезом 

21. Још нешто о математичким играма 

22. Шифрирано дописивање 

23. до 36. часа – Разни текстуални задаци за такмичења 

 

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ 

 

Циљ: образовни и васпитни циљ (развијање осећања припадности колективу, 

развијање естетских осећања, односа у природи и међу људима. 

 

 

ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 

 

Циљеви: Рад на реализацији програма одвија се у оквиру 

- редовне наставе 

- ваннаставних активности 

- ваншколских активности 

 

Свест о потреби да своје слободно време користе за стваралаштво и здраву 

разоноду 

Подстицање мисаоне активности  

Подстицање активности ученика у раду користећи животно искуство, односно 

ситуације у којима би се некада нашли 

Развијати интерактивно и динамично учење 

Подстицање радозналости, самосталних и стваралачких идеја. 

 

Задаци:   -  Неговање особина личности којима се изражава другарство (искреност, 

поштење, пружање помоћи, правично одобравање, разумевање, 

поштовање, пажљивост, поверљивост према другу); 

- Неговање правог другарства; 

- Развијање правилног односа међу половима; 

- Развијање спремности да се да подршка другу који има личних тешкоћа; 

- Развијање правилног односа према особама са психофизичким 

тешкоћама; 

 

  

 ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ: 36 часова годишње, 1 

час недељно 
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1. Упознавање ученика са планом и програмом рада 

2. Избор руководства ОЗ 

3. Неговање имиџа ОЗ – ненасилни друг 

4. Активно учешће у изградњи правилника понашања 

5. Мој љубимац- дружење, нега и хигијена у дому са кућним 

љубимцем 

6. Моја права и обавезе 

7. Правилно вредновање понашања – кад сам љут, ја... 

8. Сарадња- пут до лепше игре и успешнијег рада 

9. Прва симпатија 

10. Толеранција – најтолерантнији друг 

11. Предрасуде 

12. Стрес- последице и превенција 

13. Значај спорта и рекреације; прва помоћ код повреда и 

крварења 

14. Имунитет- правилна и редовна исхрана и остали фактори 

15. Наши ТВ идоли 

16. Новогодишње радости 

17. Свети Сава у речи и слици 

18. Прехлада, грип, бронхитис 

19.  Безбедност на путу до школе 

20. Медијација - Ја признајем да сам погрешио 

21. Пубертет- односи међу половима 

22. Односи са родитељима 

23. Болести дечјег доба 

24. Дружење с књигом 

25. Лекар- наш пријатељ 

26. Болести зависности- пушење, наркоманија, алкохолизам 

27. Борба против пушења- плакат, порука... 

28. Смех је лек 

29. Дружење са зубаром 

30. У здравом телу- здрав дух 

31. Час у природи 

32. Заштитимо околину- плакат, акција 

33. Дејство сунчевих зрака- опасности  и превенција 

34. Још нешто о другарству 

35. Значај одмора и игре 

36. Пут у нови циклус школовања 

  

 

 

КОРЕЛАЦИЈА НАСТАВНИХ САДРЖАЈА 

Српски језик 

 

Усавршавање читања и развијање језичке културе доприносе лакшем савладавању 

садржаја осталих наставних предмета и ваннаставних активности. 

Упознавање књижевних текстова, тумачење њихових садржаја и порука доприносе 

лакшем разумевању и усвајању знања из природе и друштва, грађанског и 



68 

 

здравственог васпитања, а да тај начин доприносе и неговању и развијању моралних 

вредности. 

Природа и друштво: Разноврсност биљног света 

Ликовна култура:Колаж, фротаж, деколаж и асамблаж 

Музичка култура: Обрада динамичких ознака и темпа 

 

Математика 

 

Решавањем задатака доприноси развијању логичког мишљења и закључивања што 

олакшава уочавање узрочно-последичних веза, решавање различитих проблема у 

савладавању с. осталих наставних предмета и ваннаставних активности и сналажење у 

ситуацијама из свакодневног живота. 

Српски језик: Граматика 

Природа и друштво:Моја домовина је део света 

Музичка култура : Обрада песама по нотном тексту 

Физичко васпитање:Елементарне игре 

Ликовна култура: Везивање облика у тродимензионалном простору и у равни 

 

Природа и друштво 

 

Усвајање садржаја из природе и друштва доприноси лакшем уочавању веза између 

природних појава и друштвених збивања, а то олакшава разумевање књижевних 

текстова, развијање еколошке свести. 

Проучавањем садржаја о живим бићима доприноси лакшем усвајању знања о 

општој хигијени, хигијени здравља, психо-физичком развоју личности (здравствено, 

грађанско и физичко васпитање) 

Српски језик: Научно популарни текстови и епска поезија 

Ликовна култура: Везивање облика у тродимензионалном простору и у равни 

 Музичка култура: Слушање музике 

 

 

Музичка култура 

 

- Упознавање музичке традиције, културе и обележја свога и других народа 

повезана је са садржајима; 

- Музичке композиције садрже теме из природе и друштва, српског језика, 

екологије, грађанског васпитања, тако да се могу слушати уз одговарајуће 

садржаје других предмета. 

- Српски језик.: Обрада народних лирских песама 

- Природа и друштво: Сусрет са природом 

- Математика: Мерење и мере и разломци 

 

Ликовна култура 

 

Ученици кроз ликовни рад изражавају доживљаје књижевних и музичких дела, 

доживљаје везане за природу и друштво, односе са вршњацима и одраслима, своје 

психолошке доживљаје, игру. 

Тема, амбијент и сценски простор, такође је повезана са садржајима српског језика.  

Српски језик: Обрада драмских текстова 

Природа и друшво: Осврт уназад- прошлост Србије 
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Музичка култура. Илустрација слушане композиције 

 

Физичко васпитање 

 

Садржаји физичког васпитања повезани су са садржајима здравственог васпитања 

(правилно држање тела, правилна исхрана, хигијена, значај одмора и рекреације), са 

музичком културом, п.д. (народне игре), са грађанским васпитањем (комуникација 

кроз игру и спорт). 

Музичка култура: Обрада песме по слуху 

Ликовна култура: Предлог за кореографију, музику, костим 

 

 

Енглески језик 

 

Знање енглеског језика доприноси лакшем коришћењу рачунара и развоју говора, 

комуникације. 

Од играчке до рачунара: Електронска пошта 

Ликовна култура: Илустрација обрађених текстова 

 

Грађанско васпитање 

 

Садржаји грађанског васпитања прожимају се кроз све наставне области и 

ваннаставне активности. 

Физичко васпитање: Елементарне игре 

Ликовна култура: Сликарски материјала и технике 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВНИХ САДРЖАЈА 

 

Српски језик 

 

Садржаји наставе српског језика биће реализовани кроз фронтални, индивидуални, 

групни и рад у паровима. 

 

Поред традиционалних метода биће примењиване интерактивно и кооперативно 

учење као и огледни часови (обрада текста, језички садржаји). 

Активности: читање и тумачење текста, писање, посматрање, уочавање, 

препричавање, описивање, причање, извештавање, истраживање, игра, глума. 

Наставна средства: уџбеници , књижевни текстови у складу са узрастом, звучни 

записи, објекти из непосредне околине, дечја штампа, медији. 

  

                                                            Математика 

 

Математички садржаји биће реализовани кроз фронтални, индивидуални, групни и 

рад у паровима. 

Методе: аналитичко-синтетичка, демонстративно-илустративна, хеуристичка, 

кооперативна, интерактивна. 

Активности: посматрање, уочавање везе, мерење, цртање, бројање, решавање 

проблема, упоређивање, груписање, закључивање. 
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Наставна средства: уџбеници ,прибор за цртање, модели геометријских тела, модел 

m, m2, dm2, cm2, објекти непосредне околине. 

 

 

Природа и друштво 

 

Облици рада: фронтални, индивидуални, групни, тимски, рад у паровима. 

Наставне методе: вербална, дијалошка, решавање, проблем-ситуација, 

кооперативне, интерактивне, амбијентално учење. 

Активности: посматрање, описивање, процењивање, груписање, праћење, 

бележење, практиковање, експериментисање, истраживање, сакупљање, стварање. 

Планирани су огледни часови у оквиру теме. 

Сусрет с природом. 

Наставна средства: уџбеник , географске и историјске карте, стари предмети, 

објекти из непосредне околине, часописи и енциклопедије, медији, аудио и видео 

записи. 

 

 

 

Ликовна култура 

 

Облици рада:  фронтални, у пару, индивиуални, групни. 

Наставне методе: дијалошка, практични и истраживачки рад, експериментална, 

кооперативна, стваралачки рад, игра. 

Активности: посматрање, уочавање, описивање, цртање, сликање, вајање, сецкање, 

лепљење, бојење, спајање. 

Наставна средства: папир, боје, четке, репродукције ликовних дела, објекти из 

непосредне околине, амбалажа, платно, канап, семење, суво лишће, картон и сл. 

 

Музичка култура 

 

Облици рада: фронтални, групни, у пару, индивидуални. 

Наставне методе: обрада песме по слуху и нотном запису, дијалошка, описивање, 

игра. 

Активности: певање, свирање, слушање, игра, стваралачки рад. 

Наставна средства: уџбеник и ЦД , дечји музички инструменти, нотни записи, 

аудио касете. 

 

Физичко васпитање 

 

Облици рада: фронтални, групни. 

Наставне методе: вербална, демонстративна. 

Активности: ходање, трчање, скакање, прескакање, дизање, ношење, пењање, 

пузање, провлачење, бацање, хватање, игра. 

Наставна средства: лопте, струњаче, вијаче, кругови, греда, разбој, вратило, 

обручи. 

 

Праћење и вредновање ученика у току реализације програма 
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- у току сваког часа, кроз све активности и фазе (знање, ангажовање, однос према 

раду); 

- кроз индивидуални рад; 

- кроз групни рад и комуникацију; 

- кроз контролне и писмене задатке (српски језик, математика); 

- кроз примену стечених знања у остваривању садржаја осталих наставних 

предмета и активности које их допуњују. 

 

Оцењивање ученика је бројчано и обухвата: 

 

- усвојеност наставних садржаја (знања, умења, вештина) 

- примену стечених знања 

- ангажовање ученика, однос према раду. 

 

Описно оцењивање: веронаука/грађанско васпитање 

 

Праћење остваривања ШП 

 

 Оцењивањем се процењује постигнутост задатака у савлађивању школског 

програма. 

 Податке и запажања о напредовању о развојним потребама ученика добићемо 

на основу следећих питања: 

- да ли су ученици учили успешно 

- да ли је брзина учења била прилагођена ученицима у одељењу и разреду 

- да ли су активности биле прилагођене ученицима 

- да ли су наставна средства и методе прилагођени ученицима и колико су им 

били од користи 

Одговоре на ова питања добићемо на основу : посматрања  

Ангажованости, активности, креативности, кооперативности ученика, испитивања:  

- усмено( разговором, усменим излагањем ученика на задате теме, ученичким 

објашњењем појава, процеса и појмова, јавним презентовањем самосталног или 

групног рада, дискусијама, расправама, усменим испитивањем целе групе или 

одељења у форми кратких питања и одговора и сл.) 

- писмено( диктати, краће писмено одговарање, писмени тематски радови, 

контролни задаци, прогодни неформални тестови) 

- ученички радови и продукти ученичких активности везано за разна 

истраживања проблема 

- домаћи радови 

- разговор са ученицима у свим сегментима процеса учења и наставе 

- задовољство ученика на часу  

 

У процесу праћења и оцењивања укључени су: наставници, ученици, родитељи, 

педагошко-психолошка служба школе, стручне институције, директор, 

просветне власти… 

 Праћење остваривање школског програмау целини може се остварити 

кроз: 

- сталне састанке стручног актива 

- месечне консултације са надзорницима за осигурање квалитета 

- посете суседним школама и разменом искуства са њима 

- реорганизацију паноа циљева, задатака, садржаја, активности и метода 
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- израду тестова 

 

СРПСКИ  ЈЕЗИК 
 

Годишњи фонд:  180 

Недељни фонд: 5 

 

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. 

 

Оперативни задаци: 

- проширивање знања о простој реченици и њеним деловима; 

- савладавање основних појмова о променљивим и непроменљивим 

речима; 

- оспособљавање за изражајно читање и казивање; 

- поступно оспособљавање ученика за самостално тумачење основне 

предметности књижевног текста и сценских дела (осећања, фабула, 

радња, ликови, поруке, стилогеност сценског израза); 

- навикавање на сажето и јасно усмено и писмено изражавање према 

захтевима програма; 

- савладавање основа методологије израде писмених састава. 

 

 

Ред. Бр. Тема - област 
Обрада и 

проширивање 

Утврђивање, 

вежбање и 

систематизација 

Провера  УКУПНО 

 Језик 17 17 3 37 

 Књижевност 49 37 3 89 

 
Домаћи 

задаци 
 8  8 

 
Писмени 

задаци 
 8 4 12 

 
Језичка 

култура 
3 31  34 

СВЕГА:  69 101 10 180 

 

МАТЕМАТИКА 

 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

 

Циљ наставе математике у основној школи јесте: да ученици усвије 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 развијање менталних 
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способности, формирању научног погледа на свет и светсраном развитку личности 

ученика. 

 

 

Оперативни задаци 

Ученици треба да:  

успешно савладају читање и писање природних бројева у декадном бројевном 

систему; 

успознају скуп природних бројева; 

науче да природне бројеве приказују тачкама бројевне полуправе; 

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

упознају и уочавају зависност између резултата и компонената операције (на 

примерима); 

примењују упозната својства рачунских операција при трансформисању израза и у 

случају рачунских олакшица; 

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

знају да решавају једноставније једначине и неједначине (упознатих облика) у 

скупу природних бројева; 

успешно решавају текстуалне задатке дате у текстуалној форми; 

упознају разломке (наведене у програму), њихово читање, писање и значење, уз 

коришћење одговарајућих термина; 

знају да цртају мреже и праве моделе коцке и квадра; 

упознају јединице за површину и примењују их при израчунавању површине 

квадрата, правоугаоника, квадра и коцке. 

 

Ред. Бр. Наставна тема Обрада 
Вежбање и 

утврђивање 

Провера - 

контролни 

задаци 

Број часова 

 

Скуп 

природних 

бројева 

51 73 5 129 

 Мерење и мере 4 5 2 11 

 Површина 11 18 3 32 

 Писмени задаци / 4 4 8 

СВЕГА:  66 100 14 180 
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 

Globalni plan rada  

IV razred, Happy Street 2 

OUP, S. Maidment - L. Roberts 

 

 

Br.teme Nastavna Tema obrada utvrđivanje ukupno 

•  Uvod 0 1 1 

•  Dobrodošli 1 3 4 

•  Porodica 4 4 8 

•  Hrana 4 4 8 

•  Životinje 4 4 8 

•  U gradu 4 4 8 

•  Zabava 4 4 8 

•  
Ljudi i 

zanimanja 
4 4 8 

•  
Vremenske 

prilike 
4 4 8 

•  Prošlo vreme  0 8 8 

•  Sistematizacija 0 3 3 

  29 43 72 

 

 

 

 
 

ПРИРОДА И ДРУШТВО 
 

Годишњи фонд:  72 

Недељни фонд: 2 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

 

Општи циљ је упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења и развијање 

способности за одговоран живот у њему. 

Остали циљеви и задаци овог наставног предмета су: 
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Развијање основних појмова о природном и друштвеном окружењу и повезивање 

тих појмова; 

Развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у 

окружењу и уочавање њихове повезаности; 

Развијање основних елемената логичког мишљења; 

Развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање 

окружења; 

Оспособљавање за самостално учење и проналажење информација; 

Интегрисање аскуствених и начних сазнања у контуре система појмова из области 

природе и друштва; 

Стицање елемента научне писмености и стварање основа за даље учење; 

Усвајање цивилизацијских тековина и упознавање могућности њиховог 

рационалног коришћења и дограђивања; 

Развијање еколошке свести и навика здравог живљења. 

Задаци: 

Развијање основних научних појмова о ширем природном и друштвеном окружењу 

– завичају и домовини; 

Развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање 

окружења; 

Развијање запажања основних својстава материјала, објеката, појава и процеса у 

окружењу и уочавање њихове повезаности; 

Развијање основних елемената логичког мишљења; 

Стицање елемента научне писмености и стварање основа за даље учење; 

Размевање и уважавање различитости међу појединцима и групама; 

Коришћење различитих социјалних вештина, знања и умења у комуникацији и 

другим интеракцијским односима; 

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

Очување националног индентитета и уграђивање у светску културну баштину. 

 

Ред. Бр. Наставна тема Обрада 
Утврђивање систем. 

провера 
СВЕГА 

 Моја домовина део света 13 6 19 

 Сусрет са природом 9 3 12 

 Истражујемо природне појаве 5 2 7 

 
Рад, енергија, производња и 

потрошња 
13 2 15 

 Осврт уназад – прошлост 13 6 19 

СВЕГА:  53 19 72 

 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

 

Годишњи фонд: 74 

Недељни фонд: 2  

ЦИЉ И ЗАДАЦИ: 

 

Циљ васпитно-образовног рада у настави ликовне културе јесте да се подстиче и 

развија учениково стваралачко мишљење и деловање у складу са демократским 

опредељењем друштва и карактером овог наставног предмета. 
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Оперативни задаци: 

Ученици треба да: 

 Разликују и повезују дводимензионалне и тродимензионалне облике; 

 Граде искуства и критеријуме према захтевима програма, ликовних 

уметности и ликовних појава у животу; 

 Усвоје знања о боји, ликовним техникама и креативно практично раде са 

односима боја; 

 Ускладе ликовни рад са другим медијима (звуком, покретом, литерарним 

изразом и сценским амбијентима); 

 Препознају ликовне технике. 

 

Ред. Бр. Наставне целине Обрада Вежбање Број часова 

 

Колаж, фротаж, 

деколаж, асамблаж 

 

 

6 4 10 

 

Везивање облика у 

тродимензионалном 

простору и у равни  

6 4 10 

 
Сликарски материјали и 

технике  
6 4 10 

 Основне и изведене боје  6 4 10 

 
Линија, површина, 

волумен, боја, простор  
14 8 22 

 
Амбијент – сценски 

простор 
6 4 10 

СВЕГА:  46 26              72 

 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 

Годишњи фонд: 36 

Недељни фонд: 1 

 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ: 

 

Циљ  

- развијање интересовања, музичке осетљивости и креативности; 

- оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања; 

- развијање осетљивости за музичке вредности упознавањем музичке традиције и 

културе свога и других народа. 

 

 

 

 

Оперативни задаци  
Ученици треба да: 

 

- певају песме по слуху; 
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- певају песме солмизацијом; 

- обраде просте и сложене тактове; 

- усвајају основе музичке писмености; 

- свирају на дечјим музичким инструментима; 

- изводе дечје, народне и уметничке игре; 

- импровизују мелодије на задани текст; 

- упознају звуке разних инструмената; 

- слушају вредна дела уметничке и народне музике. 

 

 

 

Ред. Бр. Тема Обрада 
Утврђивање и 

обнављање 
СВЕГА 

 

Извођење музике 

(свирање и певање) 

 

11 10 21 

 Музичко описмењавање  8 3 11 

 Слушање музике  3  3 

 Музичко стваралаштво   1 1 

СВЕГА:  22 13 36 

 

Наставни садржаји су уско повезани и преплићу се у току часа. Ово је само 

оријентациони распоред. 

Слушање музике прожима се кроз сваку наставну јединицу у завршном делу часа.  

 

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ – САЗНАЊЕ О СЕБИ И ДРУГИМА 

 

Годишњи фонд: 36 

Недељни фонд: 1 

 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ: 

 

 

Општи циљ предмета Сазнање о себи и другима је подстицање развоја личности и 

социјалног сазнања код ученика четвртог разреда основне школе. Овај предмет треба 

да пружи могућност ученицима да постану активни учесници у процесу образовања и 

васпитања, и да изграде сазнања, умења, способности и вредности неопходне за 

формирање аутономне, компетентне, одговорне и креативне личности, отворене за 

договор и сарадњу, која поштује и себе и друге. 

 

Задаци: 

У образовно-васпитном раду на реализацији овог предмета разликујемо неколико 

основних задатака. 

 

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

- дечја и људска права и слободе 

- индентитет 

- друштвена одговорност 
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- различитост култура 

- једнакост 

- право и правда 

- мир, сигурност и стабилност 

- демократија 

 

Задаци који се односе на вештине и способности: 

- примена појмова 

- критичко мишљење 

- јасно и разговетно исказивање личних ставова 

- самостално доношење одлука и извођење закључака 

- саосећајна комуникација 

- истраживање 

- тимски рад 

- ненасилно решавање сукоба 

- руковођење 

- учешће 

 

Задаци који се односе на ставове и вредности: 

- приврженост демократским начелима и поступцима 

- приврженост мирољубивом, партиципативном и конструктивном решавању 

проблема 

- спремност за заступање и заштиту својих и туђих права 

- спремност за преузимање јавне одговорности за своје поступке 

- заинтересованост за свет око себе и отвореност према разликама 

- спремност на саосећање са другима и помоћ онима који су у невољи 

- спремност на супростављање предрасудама, дискриминацији и неправди на 

свим нивоима. 

 

 

 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

 

I тема (2 часа) – Подстицање групног рада, договарања и сарадње са 

вршњацима и одраслима, 

 

Родитељски састанак (1 час) 

 

Уводни час (1 час) 

 

II тема (8 часова) –  Дечја права су универзална, једнака за све 

 

Дрво дечјих права(2 часа) 

Правимо рекламни штанд конвенције о дечјим правима (1 час) 

Сви различити – сви једнаки(1 час) 

Неправда је кад... (2 часа) 

Ставови о правди (2 часа) 

 

III тема (9 часова) – Заједно стварамо демократску атмосферу 
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Права , дужности, правила(2 часа) 

Улога правилника кућног реда школе (2 часа) 

Сви ми имамо предрасуде (2 часа) 

Да сам чаробњак, ја бих (1 час) 

Ставови о моћи (2 часа) 

IV тема (10 часова) – Живим демократију, демократска акција 

Сукоби и превазилажење сукоба, преговарање (2 часа) 

Тимски рад (1 час) 

Да се чује наш глас (2 часа) 

Делујемо јединствено (2 часа) 

Аргументујемо и заступамо наше интересе (1 час) 

Тражимо закон за... (2 часа) 

V тема (4 часа) – Људско биће је део целог света, развијање еколошке свести 

Међузависност (2 часа) 

Мрежа живота (1 час) 

Бринемо о биљкама и животињама (1 час) 

VI тема (3 часа) - Евалуација 

Ја пре, ја после (2 часа) 

Презентација резултата рада родитељима (1 час) 

 

 

 

 

 

 

ВЕРСКА НАСТАВА 

 

Годишњи фонд  часова:36 
Недељни фонд часова: 1 

 

САДРЖАЈ ПРОГРАМА: 

 

ЦИЉ ЗБОГ КОГА ЈЕ БОГ СТВОРИО СВЕТ; 

ЦРКВА ЈЕ КОНКРЕТНА ЛИТУРГИЈСКА ЗАЈЕДНИЦА; 

ЛИТУРГИЈСКА ЗАЈЕДНИЦА МНОГИХ ЉУДИ И ПРИРОДЕ СА БОГОМ ОЦЕМ 

ПРЕКО ЈЕДНОГ ЧОВЕКА – ХРИСТА; 

СТРУКТУРА ЛИТУРГИЈЕ (ЕПИСКОП, СВЕШТЕНИЦИ, ЂАКОНИ И НАРОД); 

СТРУКТУРА ЛИТУРГИЈЕ (ЕПИСКОП, СВЕШТЕНИЦИ, ЂАКОНИ И НАРОД); 

ОДБИЈАЊЕ ПРВОГ ЧОВЕКА АДАМА ДА СЈЕДИНИ СТВОРЕНУ ПРИРОДУ С 

БОГОМ; 

ЦРКВА У ХРИШЋАНСКОЈ АРХИТЕКТУРИ. 
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КАТОЛИЧКА ВЕРОНАУКА 
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1. UVOD – BEVEZETÉS 1 - - - - 1 

2. 
ISUS KRIST – VRHOVNA NORMA ŽIVOTA – 

JÉZUS KRISZTUS AZ ÉLET LEGFŐBB MÉRCÉJE 
1 3 - - - 4 

3. 
LJUDSKA ZAJEDNICA – MJESTO SUSRETA – 

AZ EMBERI KÖZÖSSÉG A TALÁLKOZÁS SZÍNHELYE 
1 4 - - - 5 

4. 
SLOBODA – IZAZOV I IZBOR SLOBODNOG OPREDJELJENJA - 

A SZABADSÁG A SZABAD VÁLASZTÁS KIHÍVÁSA 
1 3 1 - 1 6 

5. 
LJUDSKA OSOBNOST – IZVOR BOGATSTVA – 

AZ EMBERI SZEMÉLY A ÉRTÉKEK FORRÁSA 
1 4 - - - 5 

6. 
BRAK I OBITELJ – NAJODGOVORNIJI IZBOR – 

A HÁZASSÁG ÉS A CSALÁD A LEGFELELŐSEBB VÁLASZTÁS 
1 2 - - - 3 

7. 
ZVANJE – ZANIMANJE – 

HIVATÁS ÉS FOGLALKOZÁS 
1 2 - - - 3 

8. 
MIR – IZVOR ZAJEDNIŠTVA – 

A BÉKE A KÖZÖSSÉG FORRÁSA 
1 3 - - 1 5 

 S V E U K U P N O  –  Ö S S Z E S E N: 8 22 - - 2 32 

 

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

Годишњи фонд: 108 

Недељни фонд: 3 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ: 

 

Циљ физичког васпитања јесте да разноврсним и систематским моторичким 

активностима, у повезаности са осталим васпитно-образовним подручјима, допринесе 

интегралном развоју личности ученика (когнитивном, афективном, моторичком), 

развоју  моторичких способности, стицању, усавршавању и примени моторичких 

умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним 

условима живота и рада. 

Оперативни задаци: 

 

усмерени развој основних моторичких способности, првенствено брзине и 

координације 

усмерено стицање и усавршавање моторичких умења и навика предвиђених 

програмом физичког васпитања 

примена стечених знања, умења и навика у сложенијим условима (кроз игру, 

такмичење и сл.) 

задовољавање социјалних потреба за потврђивањем, групним поистовећивањем, 

групним поистовећивањем и сл. 

Естетско изражавање кретњом и доживљавање естетских вредности 
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Усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика 

 

 

Ред. бр. Циклуси Обука Вежбање УКУПНО 

 
Атлетика 

 
5 10 15 

 
Вежбе на тлу и 

справама 
10 15 25 

 
Ритмичка гимнастика и 

народни плесови 
3 5 8 

 
 Основи спортских 

игара 
8 12 20 

 Спортске игре 9 27 36 

 Здравствено васпитање 4  4 

СВЕГА:  39 69 108 

 

 

СРПСКИ  КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК 

 

 

ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 

 

- продуктивно овладају говорним језиком у оквиру основних језичких структура 

- разумеју саговорника и усмена излагања о темама из свакодневног живота 

- усвајају правилан изговор и интонацију 

- оспособљавају се за разговор о темама из свакодневног живота 

- савладају два српска писма и основе правописа 

- упознају елементарне законитости српског језика 

- разумеју текстове различитог жанра 

- упознају се са основним карактеристикама културе народа чији језик уче 

- стичу навике самосталног коришћенја речника и језичких приручника 

- развију интересовања и мотивацију за учење српског језика 

 

 

ЦИЉ наставе српског језика је да ученици продуктивно овладају српским језиком у 

оквиру предвиђене језичке и лексичке грађе, да упознају елементе културе народа који 

говоре тим језиком и оспособе се за споразумевање и зближавање са припадницима 

већинског народа и других националности. 

 

 

 

Глобални план рада за I разред 

 

 Недељни фонд часова: 2 

 Годишњи фонд часова: 72 

 

НАСТАВНЕ ОБЛАСТИ Број часова Обрада Утврђивање 

ШКОЛА 10 5 5 
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ДОМ,ПОРОДИЦА,ПРАЗНИЦИ 24 13 11 

ГРАД И СЕЛО 16 10 6 

БРОЈАЊЕ 4 2 2 

КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ 10 5 5 

ДРУГИ ТИПОВИ 8 5 3 

УКУПНО: 72   

 

 

 

 

Глобални план рада за II разред 

 

 Недељни фонд часова: 2 

 Годишњи фонд часова: 72 

 

НАСТАВНЕ ОБЛАСТИ Број часова Обрада Утврђивање 

ШКОЛА 7 4 3 

ДОМ,ПОРОДИЦА,ПРАЗНИЦИ 15 9 6 

ГРАД И СЕЛО 15 8 7 

БРОЈАЊЕ 4 2 2 

КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ 6 4 2 

ЈЕЗИЧКА МАТЕРИЈА 15 10 5 

ДРУГИ ТИПОВИ 10 5 5 

УКУПНО: 72   

 

Глобални план рада за III разред 

 

 Недељни фонд часова: 3 

 Годишњи фонд часова: 108 

 

НАСТАВНЕ ОБЛАСТИ Број часова Обрада Утврђивање 

ЈЕЗИЧКА МАТЕРИЈА 38 26 12 

ОБРАДА ТЕКСТА 27 27 0 

ГОВОРНЕ И ПИСМЕНЕ ВЕЖБЕ 27 0 27 

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ 6 0 0 

ДРУГИ ТИПОВИ 10 5 5 

УКУПНО: 108   

 

Глобални план рада за IV разред 

 

 Недељни фонд часова: 3 

 Годишњи фонд часова: 108 

 

НАСТАВНЕ ОБЛАСТИ Број часова Обрада Утврђивање 

    

ЈЕЗИЧКА МАТЕРИЈА 39 27 12 

ОБРАДА ТЕКСТА 24 24 0 

ГОВОРНЕ И ПИСМЕНЕ ВЕЖБЕ 25 0 25 

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ 12 0 0 
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ДРУГИ ТИПОВИ 8 4 4 

УКУПНО: 108   

 

 

МАЂАРСКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ 

 

 

  Első osztály 

  Globális terv 

  Évi óra szám:72 

  Heti óra szám:2 

 

  1.A betű ismeret felmérése 

  2.Szöveg hallgatás és megértés 

  3.Magyar ábécé ismerkedése 

  4.Ismerkedés az alapvető nyelvtani fogalmakkal 

 

 

Idő 

meghatározása 
Tanítási egységek 

Tervezett órák 

Feldolgozás Ismétlés Gyakorlat Összesen 

Első és a 

második félév 

Nyelv 

Nyelvtan 8 6 6 20 

Helyesirás 4 - 4 8 

 0 0 0 0 

Irodal

om 

Háziolvas

mány 
8 6 8 22 

Nyelv 

kultura 

Kifejező 

fejlesztés 

és beszéd 

12 3 7 22 

Összesen 34 15 25 72 

 

Második osztály 

Globális terv 

Évi óra szám:72 

Heti óra szám:2 

 

1.Ismerkedés az írás,olvasás tehnikájával 

2.A szavak jelentése és megértése 

3.Magyar ábécé tökéletes ismerete 

4.Szöveg fonetika használata 

 

Idő 

meghatározása 
Tanítási egységek 

Tervezett órák 

Feldolgozás Ismétlés Gyakorlat Összesen 

Első és a 

második félév 

Nyelv 

Nyelvtan 8 6 6 20 

Helyesirás 4 - 4 8 

 0 0 0 0 

Irodal

om 

Háziolvas

mány 
8 6 8 22 

Nyelv 

kultura 

Kifejező 

fejlesztés 

és beszéd 

12 3 7 22 



84 

 

Összesen 34 15 25 72 

 

 

 

 

Harmadik osztály 

Globális terv 

Évi óra szám:72 

Heti óra szám:2 

 

1.Gyakorolni kell a kiejtést és a hangsúlyt 

2.Az írás fejlesztése és másolással 

3.Alapismertek a mondatokról 

4.A szókincs bővitése komunikácios gyakorlattal 

 

Idő 

meghatározása 
Tanítási egységek 

Tervezett órák 

Feldolgozás Ismétlés Gyakorlat Összesen 

Első és a 

második félév 

Nyelv 

Nyelvtan 8 6 6 20 

Helyesirás 4 - 4 8 

 0 0 0 0 

Irodal

om 

Háziolvas

mány 
8 6 8 22 

Nyelv 

kultura 

Kifejező 

fejlesztés 

és beszéd 

12 3 7 22 

Összesen 34 15 25 72 

 

 

Negyedik osztály 

Globális terv 

Évi óra szám:72 

Heti óra szám:2 

 

1.A köznyelvi fejlesztés 

2.Beszédkészség további fejlesztése 

3.A szófajok szerepének tudatositása 

4.Az olvasás gyakoroltatása 

5.A népköltészeti műfajok megismertetése 

 

Idő 

meghatározása 
Tanítási egységek 

Tervezett órák 

Feldolgozás Ismétlés Gyakorlat Összesen 

Első és a 

második félév 

Nyelv 

Nyelvtan 8 6 6 20 

Helyesirás 4 - 4 8 

 0 0 0 0 

Irodal

om 

Háziolvas

mány 
8 6 8 22 

Nyelv 

kultura 

Kifejező 

fejlesztés 

és beszéd 

12 3 7 22 

Összesen 34 15 25 72 
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ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И 

ВАСПИТАЊА 
 

 

 

 
ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

 

 

 

ГОДИШЊИ ФОНД РЕДОВНЕ И ИЗБОРНЕ НАСТАВЕ ЗА ДРУГИ 

ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
 

Ред. А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

ПЕТИ РАЗРЕД 
ШЕСТИ 

РАЗРЕД 

СЕДМИ 

РАЗРЕД 
ОСМИ РАЗРЕД 

Број нед. год. нед год. нед. год. нед. год 

1. Српски језик 5 180 4 144 4 144 4 136 

2. Мађарски језик1 5 180 4 144 4 144 4 136 

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

4. Енглески језик 2 72 2 72 2 72 2 68 

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

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

7. Историја 1 36 2 72 2 72 2 68 

8. Географија 1 36 2 72 2 72 2 68 

9. Физика - - 2 72 2 72 2 68 

10. Математика 4 144 4 144 4 144 4 136 

11. Биологија 2 72 2 72 2 72 2 68 

12. Хемија - - - - 2 72 2 68 

13. Техника и технологија 2 72 2 72     

14. Техничко и информатичко 

образовање 
- -   2 72 2 68 

15. Физичко и здравствено 

васпитање 
2 108 6 216     

16. Физичко васпитање - -   2 72 4 136 

17.  Информатика и рачунарство 1 144 3 108     

Ред. 

Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ И 

ОБАВЕЗНЕ СЛОБОДНЕ 

АКТИВНОСТИ 

ПЕТI РАЗРЕД ШЕСТI РАЗРЕД 
СЕДМI 

РАЗРЕД 
ОСМI РАЗРЕД 

број 
нед. год. нед год нед. год. нед. год 
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1. 

Верска настава/ Грађанско 

васпитање3 1 36 1 36 1 36 1 34 

2. Немачки језик4 
2 72 2 72 2 72 2 

68 

 

 

3. 

Физичко васпитање - изабрани 

спорт5 - -   1 36 1 
34 

 

4. Обавезна физичка активност 
1 36 1 36     

5. Информатика и рачунарство 
- - - -   1 32 

 
Мађарски језик са елементима 

националне културе 
1 36       

        
 

 

Ред. ОБАВЕЗНЕ СЛОБОДНЕ 

НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ В. 6 

ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ РАЗРЕД 
СЕДМИ 

РАЗРЕД 
ОСМИ РАЗРЕД 

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

3. Домаћинство       1 32 

 

4. 

Хор и оркестар 
1 36 1 36 1 36 1 32 

5. Цртање, сликање, вајање 1 36 1 36 1 36   

 

 

 

 

 
СРПСКИ ЈЕЗИК 

 

Наставници:  Дубравка Дреновац 

  Весна Марковић 

             Татјана Стакић 
 

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; 
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- 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, читање с разумевањем, логичко 

читање) у складу са врстом текста (књижевним и осталим текстовима); 

- оспособљавање за читање, доживљавање, разумевање, свестрано тумачење и 

вредновање књижевноуметничких дела разних жанрова; 

- упознавање, читање и тумачење популарних и информативних текстова из 

илустрованих енциклопедија и часописа за децу; 

- поступно и систематично оспособљавање ученика за логичко схватање и критичко 

процењивање прочитаног текста; 

- развијање потребе за књигом, способности да се њоме ученици самостално служе као 

извором сазнања; навикавање на самостално коришћење библиотеке (одељенске, 

школске, месне); поступно овладавање начином вођења дневника о прочитаним 

књигама; 

- поступно и систематично оспособљавање ученика за доживљавање и вредновање 

сценских остварења (позориште, фим); 

- усвајање основних функционалних појмова и теоријских појмова из књижевности, 

позоришне и филмске уметности; 

- упознавање, резвијање, 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 потрбе 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. 

 

  

ПЕТИ РАЗРЕД  

 

Годишњи фонд:  180 

Недељни фонд: 5 

 

 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ: 
 

- проверавање и систематизовање знања стечених у претходним разредима; 

- овладавање простом реченицом и њеним деловима; 
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- 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 акцената; 

- савладавање елемената изражајног читања и казивања текстова, одређених 

програмом; 

- увођење ученика у тумачење мотива, песничких слика и изражајних средстава 

у лирској песми; 

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

облицима приповедања; 

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

лицима; 

- увођење ученика у уочавање и тумачење главних мотива и песничких слика у 

лирској песми; 

оспособљавање ученика за самостално, планско и економично препричавање, 

причање, описивање, извештавање, те за обједињавање разних разних облика 

казивања ( према захтевима програма) . 

 

 

ГЛОБАЛНИ (ГОДИШЊИ) ПЛАН ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА ЗА ПЕТИ РАЗРЕД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛОБАЛНИ ПРОГРАМ РАДА ЗА МАЂАРСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ V  

РАЗРЕД 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 180 

 

 

Наставник:  

 

 

Временско 

одређење 

 

 

Наставна област 

 

Планирано часова 

обраде обнављања вежби укупно 

  

П
р

в
о
 и

 д
р

у
г
о
 

П
о

л
у

г
о

д
и

ш
т
е 

 

ЈЕЗИК 

Граматика 36 15 17 68 

Правопис  8  3  2 13 

Ортоепија  1  -  2   3 

      

КЊИЖЕВНОСТ Лектира  50 11 - 61 

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

Писмено и 

усмено 

изражавање 

 

 9 

 

18  

 

 8 

 

35 

УКУПНО 104 47 29 180 
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Гизела Бало Бордаш 

 

Циљ Задаци Садржај рада Фонд 

часова 

Методе Облоци 

рада 

Средства 

Elemi szinten 

ismerjék meg a 

nyelv rendszerét, 

és alkalmazzák 

ismereteiket 

Tanulják meg 

ápolni 

anyanyelvüket és 

figyeljenek fel a 

helytelen 

fogalmazásokra 

A 

népköltészetben 

figyeljék meg a 

hasonlóságokat és 

becsüljék  a más 

népek kultúráját 

is  

Fejlesztjük a 

tanulók írásbeli és 

szóbeli 

kifejezőkészségét. 

Alakítsuk ki a 

művészi szép 

iránti igényt. 

A helyesírási 

ismeretek 

elmélyítése a 

nyelvtani 

szabályok 

elsajátítása   

Önálló vélemény 

kialakítása az 

irodalmi 

művekről. 

Szótárak és 

lexikonok 

használata. 

A műfajok 

megismerése. 

Irodalomelméleti 

ismeretek 

bővítése, 

A múlt 

megismerése 

Az önellenőrzés 

fejlesztése.   

Nyelvtan  

-a mondat 

minősége, 

tartalma és 

szerkezete  

-a mondatrészek  

-a szavak 

hangalakja, 

jelentése, és 

szerkezete 

-hangok és 

betűk 

-a sajtó 

Irodalom 

-népköltészet 

-lírai szövegek  

-epikai 

szövegek 

-

házolvasmányok 

Az írásbeli 

kifejezőkészség 

fejlesztése 

 

 

 

 

64 

10 

 

 

24 

 

24 

6 

92 

 

 

 

 

24 

 

 

Verbális 

Szöveges 

Illusztratív  

 

Frontális 

Egyéni 

Csoport 

Pármunka 

 

Tankönyv 

Magyar 

irodalmi 

lexikon 

Magyar 

értelmező 

kéziszótár 

Rokon 

értelmű 

szavak 

szótára 

Képek 

Táblázatok 

Fóliák 

Természetes 

szemléltetés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШЕСТИ РАЗРЕД  

Годишњи  фонд:  144 

Недељни фонд: 4 

OПЕРАТИВНИ 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; 
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- стицање основних знања о грађењу и значењима глаголских облика (футурII 

имперфекат, плусквамперфекат, императив, потенцијал, трпни глаголски 

придев, глаголски прилози); 

- проширивање знања о сложеној реченици; 

-  оспособљавање за уочавање и тумачење узрочно- последичних веза у 

уметничком тексту, за исказивање властитих судова и закључака приликом 

анализе текста и у разним говорним ситуацијама; 

- развијање способности за уочавање и тумачење емоција, мотива и песничких 

слика у лирском тексту; 

- постепено упознавање структуре основних облика усменог и писменог 

изражавања -према захтевима програма . 

 

ГЛОБАЛНИ (ГОДИШЊИ) ПЛАН ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД 

 

 

 

 

 

ГЛОБАЛНИ ПРОГРАМ РАДА ЗА МАЂАРСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ VI  

РАЗРЕД 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 144 
 

Циљ Задаци Садржај рада Фонд 

часова 

Методе Облоци 

рада 

Средства 

A leíró 

nyelvtan 

fogalmainak 

megtanítása  

A fogalmazás 

szabályai  

A szóbeli és 

írásbeli 

kifejezőkészség 

fejlesztése  

Kiemelkedő 

értékű 

alkotások 

megmerése 

Az értő és 

Ismerjék fel a 

szófajokat 

Helyesírási 

ismeretek 

szerzése és 

elmélyítése 

Önálló 

véleményalkotás 

Jártasság a 

vázlatkészítésben 

Kézikönyvek 

lexikonok önálló 

használata  

A műfajok 

sajátosságinak 

Nyelvtan  

-szófajok 

-ige 

-főnév 

-melléknév 

-számnév 

-névmások 

-igenevek 

-viszonyszók 

-mondatszók 

Irodalom 

-lírai szövegek  

-epikai 

szövegek 

-

64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

20 

Verbális 

Textuális 

Illusztratív  

 

Frontális 

Egyéni 

Csoport 

Pármunka 

 

Tankönyv 

Magyar 

irodalmi 

lexikon 

Magyar 

értelmező 

kéziszótár 

Rokon 

értelmű 

szavak 

szótára 

Képek 

Táblázatok 

Fóliák 

Természetes 

 

Временско 

одређење 

 

 

Наставна област 

 

Планирано часова 

обраде обнављања вежби укупно 

 

П
р

в
о
 и

 д
р

у
г
о
 

П
о

л
у

г
о

д
и

ш
т
е 

 

ЈЕЗИК 

Граматика 24 21 11 56 

Правопис   1  -  5   6 

Ортоепија -  1  2   3 

КЊИЖЕВНОСТ Лектира  41  8 1 50 

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

Писмено и 

усмено 

изражавање 

 

 10 

 

10  

 

 9 

 

29 

УКУПНО 76 40 28 144 
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kifejező 

olvasás 

fejlesztése 

Önálló 

vélemény 

nyilvánítása 

Más 

művészetekkel 

korrelációban 

is értékelje a 

tanultakat  

 

felismerése    

Irodalomelméleti 

ismeretek 

bővítése és 

kapcsolat más 

művészeti 

ágakkal  

A 

beszédkészség, 

íráskészség és 

önellenőrzés 

fejlesztése  

 

házolvasmányok 

Az írásbeli 

kifejezőkészség 

fejlesztése  

 

 

szemléltetés 

 

 

 

 

СЕДМИ РАЗРЕД  

 

Годишњи фонд:  144 

Недељни фонд: 4 

 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ: 

 

- савладавање система напоредних и зависних реченица; 

- овладавање техником брзог читања у себи и оспособљавање за "летимично" 

читање и читање "с оловком у руци"; 

- осамостањивање за анализу лирских, епских и драмских дела; 

- упознавање расправе као облика усменог и писменог изражавања; 

- систематско савладавање разних облика усменог и писменог општења према 

захтевима у програму. 

 

ГЛОБАЛНИ (ГОДИШЊИ) ПЛАН ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА ЗА СЕДМИ РАЗРЕД 
 

 

 

 

 

Временско 

одређење 

 

 

Наставна област 

 

Планирано часова 

обраде обнављања вежби укупно 

 

П
р

в
о
 и

 д
р

у
г
о
 

П
о
л

у
г
о
д
и

ш
т
е  

ЈЕЗИК 

Граматика 17 14 22 53 

Правопис   3   2   4   9 

КЊИЖЕВНОСТ Лектира  31  11   1 43 

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

Писмено и 

усмено 

изражавање 

 

 10 

 

16  

 

 13 

 

39 

УКУПНО 61 43 40 144 



92 

 

                 Мађарски језик и књижевност VII. r 

                  Годишњи фонд часова 144 

Циљеви 

Célok 

Задаци 

Feladatok 

Садржај рада 

Tartalom 

Фонд часова 

Óraszám 

Методе 

Módszerek 

Облици рада 

Munkaformák 

Средства 

Eszközök 

1.Hogy a tanuló a 

tanult nyelvtani 

ismereteket tudatosan 

alkalmazza 

A mondatfajták és a 

mondatrészek 

megismerése 

A mondatfajták 

A.mondatrészek: alany, 

állítmány, tárgy, határozók , 

jelzők 

60 

 

 

Verbális, 

textuális, 

illusztrativ 

Frontális, egyéni 

és csoportmunka 

2.Helyesírási és 

nyelvhelyességi 

ismeretek elsajátitása. 

Szóbeli és írásbeli 

kommunikáció 

Az irásjelek 

használatáról 

szerzett ismeretek 

bővítése. A 

hangváltozások és a 

szófaj változásának 

összefüggése a 

helyesírással. A 

komunikációs 

készség fejlesztése 

Az írásjelek szerepe 

Földrajzi nevek és 

tulajdonnevek 

toldalékolása. 

Hangváltozások a 

toldalékolásnál. 

Kommunikációs 

alapismeretek 

 

8 Verbális, 

textuális, 

illusztrativ 

Frontális, 

pármunka és 

csoportmunka 

3.Tudatosodjék, hogy 

az irodalom 

összefüggésben áll az 

összes tudománnyal 

és művészettel. 

Tudatosodjék a 

multikulturalizmus  

fontossága és előnye. 

Értő és kreatív 

olvsóvá való 

nevelés. 

Információszerzésre 

és ismeretszerzésre 

való igény 

kialakítása. A 

könyvtárhasználat 

megismerése. 

Prózai és lirai szövegek, 

valamint házi olvasmányok 

feldolgozása. Szóképek és 

alakzatok, valamint 

irodalmi fomák felismerése 

és alkalmazása 

72 Verbális, 

textuális, 

illusztrativ 

Frontális, egyéni, 

pár- és 

csoportmunka 

4. A szerzett 

ismeretek rögzítése  

Az ismeretek 

rögzítése ismétlés 

útján 

Az eddig tanult nyelvtani és 

irodalmi anyag ismétlése 

4 Verbális Frontális, egyéni 

Tankönyvek, 

Szótárak 

Lexikonok 

Képek 

Térképek 

Táblázatok 

Audiovizuális 

eszközök 

Természetes 

szemléltető 

eszközök 

Írói arcképek 

 

 
 

 

ОСМИ РАЗРЕД  

Српски језик 

Годишњи фонд:  136 

Недељни фонд: 4 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ: 

 

- даље овладавање знањем из граматике, стилистике, лексикологије, историје 

књижевног језика и дијалектологије; 

- обнављање, систематизација знања и делимично проширивање садржаја из 

граматике и правописа обрађених у претходним разредима; 

- савладавање главних правила акценатске норме књижевног језика; 

- формирање критеријума за сам 

- остални избор, анализу и процену уметничких дела приступачних овом 

узрасту; 

- упознавање технике писања реферата; 

- овладавање расправом као обликом усменог и писменог изражавања; 

- систематизација знања о књижевнотеоријским појмовима; 

- систематизација знања о градиву из свих програмских подручја. 

 



93 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛОБАЛНИ (ГОДИШЊИ) ПЛАН ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА ЗА ОСМИ РАЗРЕД 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

Временско 

одређење 

 

 

Наставна област 

 

Планирано часова 

обраде обнављања вежби укупно 

 

П
р

в
о
 и

 д
р

у
г
о
 

П
о
л

у
г
о
д
и

ш
т
е  

ЈЕЗИК 

Граматика 15 12 27 54 

Правопис   3   - 2 5 

КЊИЖЕВНОСТ Лектира  35  12   1 48 

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

Писмено и 

усмено 

изражавање 

 

 7 

 

12  

 

 10 

 

29 

УКУПНО 60 36 40 136 
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Мађарски језик и књижевност VIII    
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Годишњи фонд часова 136 

 

Циљеви 

Célok 

Задаци 

Feladatok 

Садржај рада 

Tartalom 

Фонд 

часова 

 Óraszám 

Методе 

Módszerek 

Облици рада 

Munkaformák 

Средства 

Eszközök 

Az 

ősszetett 

mondat 

szerkezeté

nek és 

fajtáinak 

megismeré

se. 

Az alárendelt 

és 

mellérendelt 

összetétel 

megkülönbözt

etésének 

módja és azok 

fajtájának 

megismerése. 

Az eddigi 

mondattani 

ismeretek alapján 

az aláredelt 

összetett mondat 

fajtáinak 

felismerése. A 

mellérendelt 

mondatok 

fajtáinak 

megtanítása. 

 

18 

Verbális, 

textuális, 

illusztratív 

Frontális, 

egyéni, és 

csoportmunka. 

Tankönyvek

, 

Szótárak 

Lexikonok 

Képek 

Térképek 

Táblázatok 

Audiovizuál

is eszközök 

Természetes 

szemléltető 

eszközök 

Írói 

arcképek 

A 

szóalkotás 

módjainak 

megismeré

se. 

A képzett és 

az összetett 

szavak 

szerkezetének 

ismertetése. 

Az eddig tanultak 

alapján az előtag, 

utótag, a szótő és 

a toldalékok 

fajtáinak 

megkülönböztetés

e. 

12 Verbális, 

textuális, 

illusztrativ 

Frontális, 

pármunka és 

csoportmunka 

Nyelvtörté

neti 

ismeretek 

szerzése. 

A magyar 

nyelv 

eredetének 

megismerése. 

A magar 

nyelveredete és a 

nyelvrokonsg 

fogalma. A 

magyar nyelv 

helye és szerepe a 

világ nyelvei 

között. 

13 Verbális, 

textuális, 

illusztrativ 

Frontális, 

egyéni, pár- és 

csoportmunka 

Irodalmi 

ismeretek 

szerzése. 

A tanult 

műfajok 

megkülönbözt

etése és újak 

megismertetés

e. 

Az olvastt 

szövegek közös és 

önálló 

értelmezése és 

értékelése. A 

tanult formá 

ismétlése és újak 

megismerése. 

77 Verbális 

textuális, 

illusztrativ 

Frontális, 

egyéni és 

pármunka  

Tömegko

mmunikáci

ós  

és 

kommunik

ációelméle

ti 

ismeretek 

szerzése. 

Az eddg tanult 

kommunikáió

elméleti 

ismeretek 

kibővítése.  

Az újságírói, a tv 

és az internet 

műfajainak 

megismerése 

ésfelhasználása, 

valamint a vita 

kulturált 

módjának 

elasjátítása. 

16 Verbális 

textuális, 

illusztrativ 

Frontális és 

csoportmunka 
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СРПСКИ  КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК 

 

Наставници:      Дубравка Дреновац 

        Весна Марковић 

        Татјана Стакић 

                          

ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 

 

- продуктивно овладају говорним језиком у оквиру основних језичких структура 

- разумеју саговорника и усмена излагања о темама из свакодневног живота 

- усвајају правилан изговор и интонацију 

- оспособљавају се за разговор о темама из свакодневног живота 

- савладају два српска писма и основе правописа 

- упознају елементарне законитости српског језика 

- разумеју текстове различитог жанра 

- упознају се са основним карактеристикама културе народа чији језик уче 

- стичу навике самосталног коришћенја речника и језичких приручника 

- развију интересовања и мотивацију за учење српског језика 

 

ЦИЉ наставе српског језика је да ученици продуктивно овладају српским језиком у 

оквиру предвиђене језичке и лексичке грађе, да упознају елементе културе народа који 

говоре тим језиком и оспособе се за споразумевање и зближавање са припадницима 

већинског народа и других националности. 

 
Глобални план рада за V разред 

 

 Недељни фонд часова: 3 

 Годишњи фонд часова: 108 

 

НАСТАВНЕ ОБЛАСТИ Број часова Обрада Утврђивање 

ЈЕЗИЧКА МАТЕРИЈА-ГРАМАТИКА 30 +12 35 7 

ОБРАДА ТЕКСТА 23 23 0 

ГОВОРНЕ И ПИСМЕНЕ ВЕЖБЕ 24 0 24 

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ 12 0 0 

ДОМАЋА ЛЕКТИРА 2 2 0 

ПРОВЕРА 5 0 0 

УКУПНО: 108   

 

Глобални план рада за VI разред 

 

 Недељни фонд часова: 3 

 Годишњи фонд часова: 108 

 

НАСТАВНЕ ОБЛАСТИ Број часова Обрада Утврђивање 

ЈЕЗИЧКА МАТЕРИЈА-ГРАМАТИКА 30+10 35 5 

ОБРАДА ТЕКСТА 23 23 0 

ГОВОРНЕ И ПИСМЕНЕ ВЕЖБЕ 24 0 24 

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ 12 0 0 
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ДОМАЋА ЛЕКТИРА  4 2 2 

ПРОВЕРА 5 0 0 

УКУПНО: 108   

 

 

 

Глобални план рада за VII разред 

 

 Недељни фонд часова: 3 

 Годишњи фонд часова: 108 

 

НАСТАВНЕ ОБЛАСТИ Број часова Обрада Утврђивање 

ЈЕЗИЧКА МАТЕРИЈА-ГРАМАТИКА 10+35 35 5 

ОБРАДА ТЕКСТА 20 20 0 

ГОВОРНЕ И ПИСМЕНЕ ВЕЖБЕ 22 0 22 

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ 12 0 0 

ДОМАЋА ЛЕКТИРА 4 2 2 

ПРОВЕРА 5 0 0 

УКУПНО: 108   

 

Глобални план рада за VIII разред 

 

 Недељни фонд часова: 2 

 Годишњи фонд часова: 68 

 

НАСТАВНЕ ОБЛАСТИ Број часова Обрада Утврђивање 

ЈЕЗИЧКА МАТЕРИЈА-ГРАМАТИКА 5+30 30 5 

ОБРАДА ТЕКСТА 10 10 0 

ГОВОРНЕ И ПИСМЕНЕ ВЕЖБЕ 10 0 10 

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ 6 0 0 

ДОМАЋА ЛЕКТИРА 4 2 2 

ПРОВЕРА 3 0 0 

УКУПНО: 68   

 

 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 
Наставници:    Ема Ленкеш 

                          Силвија Сакач Мадарас 

                          Едит Вујовић 

                           

                            

- ПЕТИ РАЗРЕД - 

Годишњи фонд: 72 

Недељни фонд:  2 

 

(24 часа обраде, 48 часова увежбавања, провере и систематизације) 

  

ЦИЉ И ЗАДАЦИ: 
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Циљ 

Циљ наставе страног језика у основном образовању заснива се на потребама 

ученика које се остварују овладавањем комуникативних вештина и развијањем 

способности и метода учења страног језика. 

Циљ наставе страног језика у основном образовању стога јесте: развијање 

сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, 

моралних и естетских ставова, стицање позитивног односа према другим 

језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз 

уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији, стицање 

свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика. Током основног 

образовања, ученик треба да усвоји основна знања из страног језика која ће му 

омогућити да се у једноставној усменој и писаној комуникацији споразумева са 

људима из других земаља, усвоји норме вербалне и невербалне комуникације у 

складу са специфичностима језика који учи, као и да настави, на вишем нивоу 

образовања и самостално, учење истог или другог страног језика. 

Општи стандарди 
Кроз наставу страних језика ученик богати себе упознајући другог, стиче свест 

о значају сопственог језика и културе у контакту са другим језицима и културама. 

Ученик развија радозналост, истраживачки дух и отвореност према комуникацији 

са говорницима других језика. 

Посебни стандарди 

Разумевање говора 
Ученик разуме и реагује на краћи усмени текст у вези са темама1 предвиђеним 

наставним програмом. 

Разумевање писаног текста 

Ученик чита са разумевањем кратке писане и илустроване текстове у вези са 

темама предвиђеним наставним програмом. 

Усмено изражавање 
Ученик самостално усмено изражава садржаје у вези са темама предвиђеним 

наставним програмом. 

Писано изражавање 

Ученик у писаној форми изражава краће садржаје у вези са темама 

предвиђеним наставним програмом , поштујући правила писаног кода. 

Интеракција 
Ученик остварује комуникацију и са саговорником размењује информације у 

вези са темама предвиђеним наставним програмом , поштујући социокултурне 

норме интеракције. 

Знања о језику2 

Ученик препознаје принципе граматичке и социолингвистичке компетенције 

уочавајући значај личног залагања у процесу учења страног језика. 

__________ 

1 Теме предвиђене наставним програмом обухватају и оне теме које су 

обрађене током претходних година учења страног језика. 

2 Под знањем о језику подразумева се функционално знање, односно 

способност ученика да језичке структуре правилно употреби у датој 

комуникативној ситуацији. 
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Оперативни задаци по језичким вештинама 

Оперативни задаци по језичким вештинама се постепено проширују и 

усложњавају. Истовремено се континуирано примењују и оперативни задаци 

из претходних разреда. 

Разумевање говора 

Ученик треба да: 

разуме краће дијалоге (до 7 реплика / питања и одговора), приче и песме о 

темама предвиђеним наставним програмом , које чује уживо, или са аудио-

визуелних записа; 

разуме општи садржај и издвоји кључне информације из краћих и 

прилагођених текстова после 2-3 слушања; 

разуме и реагује на одговарајући начин на усмене поруке у вези са личним 

искуством и са активностима на часу (позив на игру или неку групну активност, 

заповест, упутство, догађај из непосредне прошлости, планови за блиску 

будућност, свакодневне активности, жеље и избори, итд.). 

Разумевање писаног текста 
Ученик треба да: 

разуме краће текстове (до 80 речи), који садрже велики проценат познатих 

језичких елемената, структуралних и лексичких, а чији садржај је у складу са 

развојним и сазнајним карактеристикама, искуством и интересовањима ученика; 

разуме и адекватно интерпретира садржај илустрованих текстова (стрипове,ТВ 

програм, распоред часова, биоскопски програм, ред вожње, информације на 

јавним местима итд.) користећи језичке елементе предвиђене наставним 

програмом. 

Усмено изражавање 

Ученик треба да: 

усклађује интонацију, ритам и висину гласа са сопственом комуникативном 

намером и са степеном формалности говорне ситуације; 

поред информација о себи и свом окружењу описује у неколико реченица 

познату радњу или ситуацију у садашњости, прошлости и будућности, користећи 

познате језичке елементе (лексику и морфосинтаксичке структуре); 

препричава и интерпретира у неколико реченица садржај писаних, 

илустрованих и усмених текстова на теме предвиђене наставним програмом, 

користећи познате језичке елементе (лексику и морфосинтаксичке структуре); 

у неколико реченица даје своје мишљење и изражава ставове (допадање, 

недопадање, итд.), користећи познате језичке елементе (лексику и 

морфосинтаксичке структуре). 

Интеракција 
Ученик треба да: 

- у стварним и симулираним говорним ситуацијама са саговорницима 

размењује исказе у вези с контекстом учионице, као и о свим осталим темама 

предвиђеним наставним програмом (укључујући и размену мишљења и ставова 

према стварима, појавама, користећи познате морфосинтаксичке структуре и 

лексику); 

- учествује у комуникацији и поштује социокултурне норме комуникације 

(тражи реч, не прекида саговорника, пажљиво слуша друге, итд). 

Писмено изражавање 
Ученик треба да: 



100 

 

пише реченице и краће текстове (до 50 речи) чију кохерентност и кохезију 

постиже користећи познате језичке елементе у вези са познатим писаним текстом 

или визуелним подстицајем; 

издваја кључне информације и препричава оно што је видео, доживео, чуо или 

прочитао; 

користи писани код за изражавање сопствених потреба и интересовања (шаље 

личне поруке, честитке, користи електронску пошту, и сл.). 

Доживљај и разумевање књижевног текста 
Може да изрази утиске и осећања о кратком прилагођеном књижевном тексту 

(песма, скраћена верзија приче, музичка песма), користећи вербална и невербална 

средства изражавања (цртежи, моделирање, глума). 

Знања о језику и стратегије учења3 

Ученик треба да: 

препознаје и користи граматичке садржаје предвиђене наставним програмом; 

поштује основна правила смисленог повезивања реченица у шире целине; 

користи језик у складу са нивоом формалности комуникативне ситуације (нпр. 

форме учтивости); 

разуме везу између сопственог залагања и постигнућа у језичким 

активностима; 

уочава сличности и разлике између матерњег и страног језика и страног језика 

који учи; 

разуме значај употребе интернационализама; 

примењује компезационе стратегије и то тако што: 

1. усмерава пажњу, пре свега, на оно што разуме; 

2. покушава да одгонетне значење на основу контекста и проверава питајући 

неког ко добро зна (друга, наставника, итд); 

3. обраћа пажњу на речи / изразе који се више пута понављају, као и на наслове 

и поднаслове у писаним текстовима; 

4. обраћа пажњу на разне невербалне елементе (гестови, мимика, итд. у 

усменим текстовима; илустрације и други визуелни елементи у писменим 

текстовима); 

5. размишља да ли одређена реч коју не разуме личи на неку која постоји у 

матерњем језику; 

6. тражи значење у речнику; 

7. покушава да употреби познату реч приближног значења уместо непознате 

(нпр. аутомобил уместо возило); 

8. покушава да замени или допуни исказ или део исказа адекватним гестом / 

мимиком; 

9. уз помоћ наставника континуирано ради на усвајању и примени општих 

стратегија учења (генерализација, индукција, дедукција, инференција и 

позитивни трансфер) 

__________ 

3 Под знањем о језику подразумева се функционално знање, односно 

способност ученика да језичке структуре правилно употреби у датој 

комуникативној ситуацији. 

Теме и ситуације по доменима употребе језика 

Приватно Јавно Образовно 

- заједничке 

активности и 

- развијање позитивног 

односа према животној 

- тематске целине и 

повезаност садржаја са 
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интересовања у школи 

и ван ње (изласци, 

договори, преузимање 

одговорности у 

договореној 

ситуацији); 

- договор и узајамно 

поштовање међу 

члановима породице; 

- приватне прославе 

(рођендан, годишњице 

и др.); 

- припрема, 

планирање, 

организација, подела 

послова; 

- обавезе у кући, 

уређење простора у 

којем се живи, 

промене у сопственом 

кутку (постери, нове 

боје...). 

средини и другим 

живим бићима; 

- традиција и обичаји у 

културама земаља чији 

се језик учи 

(карневал...); 

- оброци (сличности и 

разлике са исхраном у 

земљама чији се језик 

учи); 

- стамбена насеља - 

како станујемо (блок, 

насеље, кућа ....); 

- типични квартови у 

великим градовима (у 

земљама чији се језик 

учи); 

- куповина одеће 

(величина, боје, мода, 

стилови и трендови) 

- развијање критичког 

става према 

негативним 

елементима вршњачке 

културе 

(нетолеранција, 

агресивно понашање 

итд.). 

другим предметима; 

- сналажење у 

библиотеци/медиотеци 

- употреба информација 

из медија. 

Под знањем о језику подразумева се функционално знање, односно способност 

ученика да језичке структуре правилно употреби у датој комуникативној 

ситуацији. 

КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ 

Програм за пети разред подразумева комуникативне функције као и у 

претходном разреду. Оне се усложњавају са лексичким и граматичким 

садржајима предвиђеним наставним програмом. 

Садржај комуникативних функција може бити једноставан или сложен у 

зависности од циљне групе (узраст, ниво језичких компетенција, ниво 

образовања). У настави страних језика садржај комуникативних функција 

зависиће од наставног програма. Комуникативне функције су као и у претходном 

разреду, али су структурално и лексички у складу са програмом за стране језике 

за пети разред основне школе.  

  

Представљање себе и других; 

Поздрављање; 

Идентификација и именовање особа, 

објеката, делова тела, животиња, боја, 

бројева, итд. (у вези са темама); 
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Разумевање и давање једноставних 

упутстава и команди; 

Постављање и одговарање на питања; 

Молбе и изрази захвалности; 

Примање и давање позива за учешће у 

игри/групној активности; 

Изражавање допадања/недопадања; 

Изражавање физичких сензација и 

потреба; 

Именовање активности (у вези са 

темама); 

Исказивање просторних односа и 

величина (Идем, долазим 

из..., Лево, десно, горе, доле...); 

Давање и тражење информација о себи и 

другима; 

Тражење и давање обавештења; 

Описивање лица и предмета; 

Изрицање забране и реаговање на 

забрану; 

Изражавање припадања и поседовања; 

Тражење и давање обавештења о 

времену на часовнику; 

Скретање пажње; 

Тражење мишљења и изражавање 

слагања/неслагања; 

Исказивање извињења и оправдања. 

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ СА ПРИМЕРИМА 

Сви граматички садржаји уводе се са што мање граматичких објашњења 

осим уколико ученици на њима не инсистирају, а њихово познавање се евалуира и 

оцењује на основу употребе у одговарајућем комуникативном контексту, без 

инсистирања на експлицитном познавању граматичких правила. 

Енглески језик 
Ученици треба да разумеју и користе: 

1. Именице - рецептивно и продуктивно (без граматичких објашњења уколико 

ученици на њима не инсистирају) 

а. Бројиве и небројиве именице: rain, water, season, year 

б. Множина именица на -y, -f, -fe: body, bookshelf, wife. 

Неправилна множина именица: feet, people, mice. 

Синкретизам једнине и множине: sheep, fish. 

в. Саксонски генитив са именицом у множини (правилна и неправилна 

множина) a girls' basketball team, the men's tennis champion. 

2. Члан 

а) Неодређени члан, у изразима: have a party, go for a walk, ride a bicycle 

б) Одређени члан: 

- уз називе музичких инструмената: play the guitar. 

- у изразима: go to the seaside/to the mountains 

- разлика између одређеног и неодређеног члана у ширем контексту: My brother 

is a football player and he is the captain of the school football team. 

в) Нулти члан: 
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- уз доба дана: аat noon, at midnight 

- годишња доба: in spring, in summer 

- уз називе спортова: play football, do gymnastics 

- у изразима: go on foot/by bus, go to school, go to bed, at home 

2. Придеви - рецептивно и продуктивно (без граматичких објашњења уколико 

ученици на њима не инсистирају) 

а. Придеви са наставцима -ed и -ing (interesting -interested). 

б. Придеви на који изражавају националну припадност (Canadian, British, 

Chinese, French, Greek). 

в. Поређење придева 

- аналитички компаратив и суперлатив: more expensive, the most dangerous; 

- неправилно поређење придева (good/bad; much/many). 

3. Заменице - рецептивно и продуктивно (без граматичких објашњења уколико 

ученици на њима не инсистирају). 

- Објекатски облик личних заменица: ask me, listen to him/her, tell us, write them 

down 

- Присвојне заменице: mine, yours, his/hers 

4. Детерминатори some, any, no. 

5. Предлози - рецептивно и продуктивно (без граматичких објашњења уколико 

ученици на њима не инсистирају): 

а) позиција у простору: on, under, next to, in front of, in, at, between, behind, 

opposite. 

б) правац кретања: to, towards, over, away, from, into 

в) време: at 10, on the fourth of July, in March, in 1941 

г) доба дана, годишње доба: in the morning, at noon, in spring, 

д) порекло: from England 

ђ) средство: with a pen, by bus 

е) намена: for children, for painting 

6. Глаголи: 

а) разлика између The Present Simple Tense и The Present Continuous Tense. 

б) The Simple Past Tense правилних глагола и најчешћих неправилних глагола, 

потврдни, упитни и одрични облици, рецептивно и продуктивно. 

в) The Present Perfect правилних и најфреквентнијих неправилних глагола уз 

прилоге just, ever, never. 

г) The Future Simple и BE GOING TO. 

д) Модални глаголи 

- can, could - значење способности. 

- mustn't - изражавање забране 

- can, can't, must, mustn't - исказивање правила понашања 

е) Најфреквентнији препозициони глаголи: look at, listen to, put on, find out, talk 

to, sit down, get up, get in. 

г) Конструкција I like swimming, I am crazy about driving. 

7. Прилози и прилошке одредбе (и рецептивно и продуктивно) 

а) за време: yesterday, last week/year, ago; tomorrow. 

б) за место и правац кретања: beside, by, upstairs/downstairs; to. 

в) за начин (well). 

г) за учесталост, са посебним нагласком на позицију ове врсте прилога у 

реченици: every day, often, once, twice, three times, sometimes often, usually. 

8. Бројеви 

Прости бројеви до 1000. Редни бројеви до 30. Године. 
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9. Упитне реченице (и рецептивно и продуктивно): 

а. које захтевају одговоре да/не; 

б. са упитним речима where, when, who, what, how, why, how many, much. 

10. Везници and, but, or, first, then, after, because. 

 

 

 

Школски писмени задаци: један писмени задатак у другом полугодишту.  

 

 

 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Комуникативна настава језик сматра средством комуникације. Примена овог 

приступа у настави страних језика заснива се на настојањима да се доследно 

спроводе и примењују следећи ставови: 

- циљни језик употребљава се у учионици у добро осмишљеним контекстима 

од интереса за ученике, у пријатној и опуштеној атмосфери; 

- говор наставника прилагођен је узрасту и знањима ученика; 

- наставник мора бити сигуран да је схваћено значење поруке укључујући њене 

културолошке, васпитне и социјализирајуће елементе; 

- битно је значење језичке поруке; 

- почев од петог разреда очекује се да наставник ученицима скреће пажњу и 

упућује их на значај граматичке прецизности исказа; 

- знања ученика мере се јасно одређеним релативним критеријумима тачности 

и зато узор није изворни говорник; 

- са циљем да унапреди квалитет и обим језичког материјала, настава се 

заснива и на социјалној интеракцији; рад у учионици и ван ње спроводи се путем 

групног или индивидуалног решавања проблема, 

потрагом за информацијама из различитих извора (интернет, дечији часописи, 

проспекти и аудио материјал) као и решавањем мање или више сложених 

задатака у реалним и виртуелним условима са јасно одређеним контекстом, 

поступком и циљем; 

- почев од петог разреда наставник упућује ученике у законитости усменог и 

писаног кода и њиховог међусобног односа. 

- сви граматички садржаји уводе се без детаљних граматичких објашњења, 

осим, уколико ученици на њима не инсистирају, а њихово познавање се евалуира 

и оцењује на основу употребе у одговарајућем комуникативном контексту. 

Комуникативно-интерактивни приступ у настави страних језика укључује и 

следеће : 

- усвајање језичког садржаја кроз циљано и осмишљено учествовање у 

друштвеном чину; 

- поимање наставног програма као динамичне, заједнички припремљене и 

прилагођене листе задатака и активности; 

- наставник је ту да омогући приступ и прихватање нових идеја; 

- ученици се третирају као одговорни, креативни, активни учесници у 

друштвеном чину; 



105 

 

- уџбеници постају извори активности и морају бити праћени употребом 

аутентичних материјала; 

- учионица постаје простор који је могуће прилагођавати потребама наставе из 

дана у дан; 

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

подстиче ученике на студиозни и истраживачки рад; 

- за увођење новог лексичког материјала користе се познате граматичке 

структуре и обрнуто. 

Технике (активности) 

Током часа се препоручује динамично смењивање техника / активности које не 

би требало да трају дуже од 15 минута. 

Слушање и реаговање на команде наставника или са траке (слушај, пиши, 

повежи, одреди али и активности у вези са радом у учионици: цртај, сеци, боји, 

отвори/затвори свеску, итд.). 

Рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, 

симулације итд.) 

Мануалне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера за 

учионицу или родитеље и сл.) 

Вежбе слушања (према упутствима наставника или са траке повезати појмове у 

вежбанки, додати делове слике, допунити информације, селектовати тачне и 

нетачне исказе, утврдити хронологију и сл.) 

Игре примерене узрасту 

Певање у групи 

Класирање и упоређивање (по количини, облику, боји, годишњим добима, 

волим/не волим, компарације...) 

Решавање "текућих проблема" у разреду, тј. договори и мини-пројекти 

"Превођење" исказа у гест и геста у исказ 

Повезивање звучног материјала са илустрацијом и текстом, повезивање 

наслова са текстом или пак именовање наслова 

Заједничко прављење илустрованих и писаних материјала (извештај/дневник са 

путовања, рекламни плакат, програм приредбе или неке друге манифестације) 

Разумевање писаног језика: 

уочавање дистинктивних обележја која указују на граматичке специфичности 

(род, број, глаголско време, лице...); 

препознавање везе између група слова и гласова; 

одговарање на једноставна питања у вези са текстом, тачно/нетачно, 

вишеструки избор; 

извршавање прочитаних упутстава и наредби. 

13. Писмено изражавање: 

- повезивање гласова и групе слова; 

- замењивање речи цртежом или сликом; 

- проналажење недостајуће речи (употпуњавање низа, проналажење "уљеза", 

осмосмерке, укрштене речи, и слично); 

- повезивање краћег текста и реченица са сликама/илустрацијама; 

- попуњавање формулара (пријава за курс, претплату на дечији часопис или сл, 

налепнице за кофер); 

- писање честитки и разгледница; 

- писање краћих текстова; 

14. Увођење дечије књижевности и транспоновање у друге медије: игру, песму, 

драмски израз, ликовни израз. 
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СТРАТЕГИЈЕ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ И УВЕЖБАВАЊЕ ЈЕЗИЧКИХ 

ВЕШТИНА 

С обзиром на то да су оперативни задаци наставе страних језика конципирани 

према задацима по језичким вештинама, важно је и да се у настави страних језика 

перманентно и истовремено увежбавају све језичке вештине. Само тако ученици 

могу да стекну језичке компетенције које су у складу са задатим циљем. 

С тога је важно развијати стратегије за унапређивање и увежбавање језичких 

вештина. 

ВРСТЕ ЧИТАЊА 

Оријентационо читање. Уочити главни ток текста да би се добио општи утисак, 

да би се одлучило за шта и како употребити текст. Поступци: 

Брзо читање по поглављима; 

Пратити расподелу делова текста, пре него његов линеарни ток; 

Циљати на препознавање суштине: кључних речи, садржаја, почетака 

параграфа, конектора, елемената текстуалне кохезије. 

Интензивно, односно фокусирано читање. Разумети тему и садржај текста. 

Открити шта аутор има намеру да саопшти. Поступци: 

Начинити смисаону анализу текста; 

Поступати по упутствима (ако их текст садржи); 

Читати пажљиво и промишљено следећи линеарни ток текста, читати и по 

секвенцама; 

- Уочити различите елементе текста (укључујући: језичке; графичке; 

културолошке; итд.). 

Претраживање текста. Пронаћи специфичну информацију у тексту. Поступци: 

- Брзо претраживање текста се смењује са пажљивијим испитивањем делова 

текста; 

- Није неопходно пратити линеарни ток текста; 

- Тражити: специфичну реч, реченицу, датум, формулу, број. 

Читање да би се научило прочитано. Усвојити садржај текста, односно 

схватити односе између идеја; запамтити информацију и бити у стању да је 

репродукујеш. Поступци: 

Читати полако, аналитички, на продубљен начин, са честим враћањем на 

претходне садржаје; 

Корисни су поступци разноврсног обележавања/екстраховања текста 

(подвлачење, вођење белешки и сл.). 

Сажимајуће читање, односно читање са синтезом. Утврдити садржаје и појмове 

да би се информација разјаснила и запамтила. Поступци: 

Поновљено брзо читање по пасусима, с пажњом усмереном више на поједине 

делове текста него на читав текст; 

Корисно је исписивање основног концепта, главних теза и сл; 

Посебну пажњу обратити на: битне информације, кључне речи, елементе који 

подвлаче кохерентност текста. 

Читање из задовољства. Текст је подстицај за рефлексивно, релационо и 

креативно размишљање. Поступци: 

Текст се чита у целости, пажљиво и усредсређено. Могуће је враћати се на 

прочитано. 

Језичка продукција 
А. ОПШТА СТРАТЕГИЈА ПРИПРЕМЕ ЗА ЈЕЗИЧКУ ПРОДУКЦИЈУ 

ГОВОР И ПИСАЊЕ 
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Осмишљавање теме. - О чему бих говорио/писао? Шта бирам за предмет свог 

говора/текста? О чему је реч? 

избор теме, предмет говора/текста (у околностима када тема није задата, а 

познат је повод, циљ, аудиторијум); 

упознавање са темом говора (у околностима када је тема конкретизована, 

задата). 

Уочавање већ познатог. - Шта о томе већ знам (ја и/или аудиторијум)? 

Трагање за грађом. - Како да сазнам више о теми којом се бавим? 

- стицање нових сазнања о предмету - стратегије претраживања различитих 

извора информација; 

бележење прикупљених информација; 

анализа прикупљене грађе. 

Заузимање става. - Шта ја о томе мислим? 

активно размишљање о теми, опредељење за приступ теми. 

Постављање резолуције исказа. - Чему тежим? Шта ми је најбитније? 

одређење циља говора/текста; 

- селекција и структурирање прикупљене грађе у складу са циљем. 

Израда скице (плана). - Како да искажем оно што желим? Како да то 

аргументујем? 

- формулисање главне тезе - поенте говора/текста; 

- селекција и структурирање подтеза; 

- формулисање аргументације која поткрепљује изнето мишљење/став 

(аргументи за и против). 

Структурирање говора/текста (у складу са темом, концепцијом и циљем). -

 Којим редоследом да изложим своје исказе како би мој говор/текст био јасан, 

разложан и ефектан? 

уводни део говора/текста; 

излагање теме; излагање чињеничног стања ; 

исказивање поенте говора/текста; 

исказивање сопственог става и изношење аргументације за њега; 

закључак. 

Б. СТРАТЕГИЈЕ СПЕЦИФИЧНЕ ЗА ГОВОРНУ ПРОДУКЦИЈУ 

1. Језичко уобличавање говора; стил говора. - Како да што боље искажем оно 

што сам замислио? 

адекватан избор речи; 

јасно, изражајно, складно, примерено изражавање; 

добро структурирање реченице; 

- сугестивност говора; 

ритмичност говора; 

сажетост излагања; 

духовитост; 

- адекватне стилске интервенције (коришћење стилских фигура), и сл. 

2. Меморисање говора. - Како то да запамтим? 

- памћење скице говора; 

- меморисање упоришних тачака беседе (формулација поенте) и најлепше 

осмишљених исказа. 

3. Припрема за чин излагања. - Како да моје излагање буде течно и ефектно? 

- техника и ритам дисања при говору; 

- модулација гласа (обим, боја, јачина); 

- правилна артикулација; 
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дикција (правилно акцентовање, логички акценат, мелодија и ритам говора). 

4. Израз лица, гестикулација, држање и став тела - Где да гледам? Шта ћу са 

рукама? 

усмереност погледа; 

прикладни пратећи гестови; 

одговарајуће држање. 

Ц. ЈЕЗИЧКО УОБЛИЧАВАЊЕ ТЕКСТА 

Језичко уобличавање текста обухвата: поштовање правописних конвенција, 

исправну употребу морфолошких облика речи, поштовање синтаксичких 

правила, успостављање кохерентности и кохезије у тексту, као и употребу 

одговарајућих лексичких и стилских средстава. 

1. Правопис. Обратити пажњу на доследно поштовање правописних 

конвенција. 

2. Морфологија Обратити пажњу на исправну употребу различитих 

морфолошких облика 

3. Синтакса. Обратити пажњу на: 

слагање речи (конгруенцију); 

правилну употребу глаголских времена; 

правилно структурирање реченице; 

јасност, недвосмисленост реченице; 

адекватну употребу зависних реченица; 

адекватан ред речи у реченици; 

исправну употребу корелатива и везника унутар једне реченице, као и између 

реченица. 

4. Кохерентност. Обратити пажњу да се различити делови текста добро 

"уклопе" једни са другима и да не стварају проблеме у разумевању: 

- информације и аргументе износити постепено и у логичном следу; 

текст обликовати тако да представља семантичку целину и да сви његови 

делови допринесу успостављању те целине. 

5. Кохезија. Поштовати логичко-семантичке везе између различитих 

делова текста. Обратити пажњу на: 

адекватну употребу заменица и заменичких речи; 

- адекватну употребу везника и конектора; 

- исправну употребу речи и израза којима се упућује на неки други део текста. 

6. Лексичка прикладност. Обратити пажњу на: 

- одабир лексике која треба да буде у сагласности са регистром (формалним, 

неформалним, итд.); 

примерну употребу устаљених метафора; 

- одговарајућу употребу колокација и фразеологизама; 

семантичко-лексичко нијансирање; 

- сигурну и правилну употребу терминологије. 

7. Стилска прикладност. Обратити пажњу на: 

- избор регистра (треба да одговара намени текста); 

- складно коришћење различитих језичких средстава, како при обликовању 

неутралних исказа, тако и при обликовању исказа различитог степена 

експресивности 

Типови и врсте текстова (говорних и писаних) 

  

ТИП ТЕКСТА: ВРСТА ТЕКСТА: 
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Дескриптивни текст 
(опис виђеног, доживљеног, 

замишљеног, сањаног). 

Представља детаље у вези са 

једним средишним субјектом. 

Преовлађује просторна над 

временском перцепцијом. 

кратка прича, приповетка; новински 

чланак, есеј; стручни/научни чланак; 

рекламни текст, летак; каталог; итд. 

Наративни текст (о 

стварном, историјском, 

имагинарном). 

Прати след чињеница, 

преовлађује временска 

перцепција. 

бајка, басна, приповетка, новела, роман; 

новински чланак; извештај; дневник; 

хроника; приватно писмо; итд. 

Информативни текст 

Основна сврха му је пружање 

информација. 

телеграм, вест, изјава, коментар; 

обавештење, порука; позивница; записник; 

пословно писмо; оглас типа "тражи се"; 

рекламни текст, летак; карта (возна, 

биоскопска, …); ред вожње, летења; 

рецепт (лекарски, кулинарски); биографија 

(ЦВ); библиографија; итд. 

Аргументативни текст 

Пружа аргументе, са циљем да 

докаже или оповргне неку 

идеју/хипотезу/став. 

дискусија, дебата; реферат, семинарски, 

матурски, дипломски рад; стручни/научни 

чланак; научна расправа; новински чланак; 

реклама; проповед; итд. 

- Регулативни текст 

Планира и/или уређује 

активност или понашање; 

прописује редослед процеса 

упутства и правила (за употребу апарата, 

играње игара, попуњавање образаца, и сл.); 

уговор; закони и прописи; упозорења, 

забране; здравица, похвала, покуда, 

захвалница; итд. 

Граматички садржаји у петом разреду 
У првом и другом разреду основне школе ученици су усвајали страни језик. 

Учење је на том узрасту било претежно несвесно: одговарајућим наставним 

активностима ученици су довођени у ситуацију да слушају страни језик у оквиру 

одређених, њима блиских и разумљивих ситуација, а затим да научене исказе 

комбинују да би се усмено изразили у сличним контекстима. 

У трећем разреду ученици су почели да уочавају прва језичка правила која су 

им олакшавала почетно описмењавање. 

Почев од петог разреда, паралелно са усвајањем, почиње и учење страног 

језика; реч је о свесном процесу који посматрањем релевантних језичких (и 

нејезичких) феномена и размишљањем о њима омогућује уочавање одређених 

законитости и њихову концептуализацију. 

Граматички садржаји предвиђени у петом разреду дати су, дакле, са 

двоструким циљем: да би ученици могли да унапреде своју комуникативну 

компетенцију, али и да би стекли основна знања о језику као сложеном систему. 

Савладавање граматичких садржаја, с тога, није само себи циљ, те се ауторима 

уџбеника и наставницима предлаже да: 
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- охрабрују ученике да посматрањем сами покушавају да открију граматичка 

правила; 

- откривена граматичка правила прикажу на схематизован начин; 

- у примерима и вежбањима користе што је могуће више познату лексику; 

- примере и вежбања контекстуализују; 

- додатна објашњења - само најнеопходнија - заснују на анализи најчешћих 

граматичких грешака својих ученика; 

- указују ученицима на неразумевање или неспоразум као могуће последице 

граматичке непрецизности / нетачности. 

Будући да се на том узрасту стичу тек почетна граматичка знања која ће се у 

вишим разредима утврђивати и проширивати (способност ученика да разумеју 

страни језик и да се изразе њиме умногоме превазилази њихова експлицитна 

граматичка знања), њихово вредновање требало би предвидети пре свега у оквиру 

формативне евалуације, то јест кроз кратке усмене/писмене вежбе којима се 

проверава способност ученика да примене одређено откривено граматичко 

правило; исправак је за ученике прилика да га боље разумеју и запамте. У 

сумативној евалуацији (на крају полугођа и школске године), то јест у писменим 

задацима и приликом провере способности усменог изражавања, не би требало 

давати граматичка вежбања, већ би граматичку тачност наставник требало да 

вреднује као један од више елемената којим се оцењују различите рецептивне и 

продуктивне језичке вештине. Елементи и скала вредновања, усаглашени на 

нивоу школе, требало би да буду познати и јасни ученицима. 

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 ученика. 

Оцењивањем и евалуацијом треба да се обезбеди напредовање ученика у складу 

са оперативним задацима и квалитет и ефикасност наставе. Оцењивање се 

спроводи са акцентом на провери постигнућа и савладаности ради јачања 

мотивације, а не на учињеним грешкама. 

Начини провере морају бити познати ученицима, односно у складу са 

техникама, типологијом вежби и врстама активности које се примењују на 

редовним часовима.Елементи за проверу знања су: 

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). 

 

 

ШЕСТИ РАЗРЕД 

Годишњи фонд: 72 

Недељни фонд: 2 

(24 часа обраде, 48 часова увежбавања, провере и систематизације) 

 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ: 
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Циљ: 

Циљ наставе на страном језику у вишим разредима је да оспособи ученика да 

овлада комуникацијским вештинама и развија способности и методе учења страног 

језика.  

Током 6. разреда, ученик треба да усвоји и прошири знања из страног језика 

стечена у претходном периоду, која ће му омогућити једноставно усмено и писмено 

споразумевање са људима из страних земаља, усвоји и прошири норме вербалне и 

невербалне комуникације.  

 

 

У исто време, настава страних језика треба да помогне ученику да се, служећи се тим 

језиком упозна са културом и начином живота изворних говорника, што ће допринети 

ширењу  сазнања и опште културе, стимулисати машту и креативност и подстаћи 

задовољство коришћења страног језика и даљу мотивацију. 

 

Оперативни задаци се постепено проширују и усложњавају, уз истовремено 

коришћење знања стеченог у претходним разредима. 

   

Задаци на нивоу језичких вештина подразумевају: 

  

 Разумевање говора 

 Усмено изражавање 

 Разумевање писаног текста 

 Писмено изражавање 

 Интеракција  

 Елементи цивилизације (културе и традиције земаља у којима се учи енглески 

језик, њихови обичаји, празници, оброци...) 

 

         

Знања о језику:  

 

 у току 6. разреда, ученик треба да прошири основна знања из језика, 

оспособљавајући се за говорну комуникацију која је сложенија него у 5. разреду 

(научи да поставља питања и одговара на иста, научи ред речи у реченици, 

описује и препричава познате ситуације у садашњости, будућности и 

прошлости, даје своје мишљење и изражава своје ставове, изражава слагање 

или неслагање ...) 

 препозна, користи и прошири знање о предвиђеним граматичким садржајима: 

o једнину и множину именица, бројиве и небројиве именице, сложенице; 

o заменице (личне, неодређене, присвојне, релативне...);  

o одређени и неодређени члан, нулти члан;  

o глаголе (помоћне, модалне...)  

- глаголске облике (разлику између The Simple Present Tense и The Present 

Continuous Tense, The Simple Past Tense, The Past Coninuous Tense,  The 

Present Perfect Tense и разлику између The Simple Past Tense и The Present 

Perfect Tense, The Future Tense),  

o бројеве (основне до 1000, редне до 30 и године);  

o придеве, врсте придева и њихово поређење; 

o прилоге и предлоге, детерминаторе, везнике, итд); 

пише краће текстове (до 70 речи);  
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разуме текстове (до 150 речи);  

 

  

Садржај програма 

 

Теме и ситуације:   

 

 заједничке активности и интересовања у школи и ван ње (изласци, договори...);  

 договор и узајамно поштовање међу члановима породице; 

 приватне прославе (рођендан, годишњица...); 

 припрема, планирање, организација, подела послова;  

 обавезе у кући, уређење простора у којем се живи, промене у сопственом кутку 

(постери, нове боје...); 

 изражавање обавезе, забране, недостатака; 

 развијање позитивног односа према животној средини и другим живим бићима; 

 традиција и обичаји у културама земаља где се учи енглески језик; 

 оброци (сличности и разлике);  

 стамбена насеља – како станујемо (кућа, блок, насеље...); 

 споменици и знаменитости у великим градовима 

  куповина на једном месту (велике робне куће); 

 развијање критичког става према негативним елементима вршњачке културе 

(нетолеранција, агресивно понашање...); 

 употреба информација из медија; 

 сналажење у библиотеци; 

 обазовни систем у другим земљама... 

 

 

Комуникативне функције:  

 

 представљање себе и других, поздрављање; 

 идентификација, именовање  и описивање особа, објеката, делова тела, 

животиња, боја, бројева, итд.;  

 разумевање и давање једноставних упутстава и команди; 

 постављање и одговарање на питања, молбе и изрази захвалности, исказивање, 

тражење мишљења;   

  извињења и оправдања, изражавање допадања/недопадања, припадања и 

поседовања, слагања/неслагања, изрицање забрана и реаговање на забрану;  

 давање и тражење информација и обавештења о себи и другима; 

 орјентација у простору, исказивање времена – хронолошко и метеоролошко... 

 остало... 

 

Школски писмени задаци: по један писмени задатак у сваком полугодишту.  

 

Тема Ситуације и комуникативне функције 

Our world - Hobbies, interests, communication, preferences 

- Adverbs of frequency 

Neighbours - Jobs, food and drink 

- Present simple or Present continuous 

Life stories - Dates, crime, machines in the home 

- Past simple tense 
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Mysteries - Creatures, senses, animals 

- Past continuous 

Looks - Appearance, clothes 

- Comparison of adjectives 

Holidays - Holiday activities 

- Opinion adjectives 

Performers - Modals 

Technology - Future conditional 

Style - Colours, shapes, materials 

- Present perfect 

Winners - Sports and games 

- Intentions and arrangements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕДМИ РАЗРЕД 

Годишњи фонд: 72 

Недељни фонд: 2 

(24 часа обраде, 48 часова увежбавања, провера и систематизација годишње) 

 

 

         ЦИЉ И ЗАДАЦИ: 

 

Циљ: 

 

Циљ наставе на страном језику у вишим разредима је да оспособи ученика да 

овлада комуникацијским вештинама и развија способности и методе учења страног 

језика.  

Током 7. разреда, ученик треба да усвоји и прошири знања из страног језика стечена у 

5.и 6. разреду која ће му омогућити усмено и писмено споразумевање са људима из 

страних земаља, усвоји и прошири норме вербалне и невербалне комуникације.  

У исто време, настава страних језика треба да помогне ученику да се, служећи 

се тим језиком упозна са културом и начином живота изворних говорника, што ће 

допринети ширењу  сазнања и опште културе, стимулисати машту и креативност и 

подстаћи задовољство коришћења страног језика и даљу мотивацију. 

 

Задаци на нивоу језичких вештина: 

  

 Разумевање говора 

 Усмено изражавање 

 Разумевање писаног текста 
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 Писано изражавање 

 Елементи цивилизације (културе и традиције земаља у којима се учи енглески 

језик, њихови обичаји, празници, оброци...) 

 

Знања о језику:  

 

 у току 7. разреда, ученик треба да прошири основна знања из језика, и 

претходно научено примени,  усвоји око 300 нових речи и израза, 

оспособљавајући се на тај начин за говорну комуникацију (приликом 

постављања и одговарања на питања, описивања, приповедања, изражавања 

личног става и запажања у вези са обрађеним темама  редоследа речи у 

реченици...) 

 препозна, користи и прошири знање о предвиђеним граматичким садржајима, 

као што су: 

o именице, једнина и множина именица и сложених именица, герунд и 

генитив;   

o заменице (присвојне, повратне, релативне, опште, одричне, 

неодређене...) 

o одређени, неодређени и нулти члан,  

o глаголе: 

 време – обнављање времена (The Present Continuous Tense, 

The Present Perfect Tense, The Past Continuous Tense, Imperative), 

 непотпуне глаголе (can/could, must/have to, needn’t, should, 

would) 

  question tags 

o бројеве (основне до 2000 и редне до 50),  

o придеве, врсте придева и њихово поређење,  

o прилоге и предлоге, везнике, детерминаторе, итд. 

  Садржај програма 

Теме и ситуације: 

 Живот младих у школи и ван ње:  

o слободне активности у школи – секције, приредбе, квизови;  

o промене у изгледу и понашању тинејџера – одлазак на концерт, изложбу и 

слично, мода и куповина одеће; 

o колективна путовања – екскурзија, зимовање, летовање, кампови... 

 Породица и свакодневно окружење:  

o породичне навике и односи међу генерацијама 

o сналажење у месту где ученик живи  - саобраћај, аутобуска и 

железничка станица,  

      аеродром;  

однос према окружењу – очување чисте воде, ваздуха и биљних и животињских 

врсти; 

 Медији и култура  

музика, ТВ емисије за младе, часописи; 

 Остало 

знаменитости земаља чији је енглески матерњи језик; 

бројеви до 2000; 

исказивање хронолошког следа; 

 

Комуникативне функције:  
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 представљање себе и других, поздрављање; 

 идентификација, именовање  и описивање особа, објеката, делова тела, 

животиња, боја, бројева, итд.;  

 разумевање и давање једноставних упутстава и команди; 

 постављање и одговарање на питања, молбе и изрази захвалности, исказивање, 

тражење мишљења;   

  извињења и оправдања, изражавање допадања/недопадања, припадања и 

поседовања, слагања/неслагања, изрицање забрана и реаговање на забрану;  

 давање и тражење информација и обавештења о себи и другима; 

 орјентација у простору, исказивање времена – хронолошко и метеоролошко... 

 остало... 

 

Школски писмени задаци: по један писмени задатак у сваком полугодишту.  

Тема Ситуације и комуникативне функције 

Schools - Education 

- Present simple or present continuous 

Talent - Celebrities 

- Past simple or past continuous 

Health - Diseases 

- Passive voice 

Cities - Places 

- Personal pronouns 

On the move - Transport; Jobs 

- Present perfect 

Films - Describing films 

- Predictions 

People - Feelings 

- Future conditional 

Music - Instruments 

- Defining relative clauses 

Books - Reading 

- Reported speech 

Discoveries - Science; Animals 

- Unreal conditional 

 

 

 

 

ОСМИ РАЗРЕД 

 

Годишњи фонд: 68 

Недељни фонд: 2 

(24 часа обраде, 44 часова увежбавања, провере и систематизације) 

 

 

         ЦИЉ И ЗАДАЦИ: 

 

Циљ: 
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Циљ наставе на страном језику у вишим разредима је да оспособи ученика да 

овлада комуникацијским вештинама и развија способности и методе учења страног 

језика.  

Током 8. разреда, ученик треба да усвоји и прошири знања из страног језика стечена у 

претходним разредима, која ће му омогућити усмено и писмено споразумевање са 

људима из страних земаља, усвоји и прошири норме вербалне и невербалне 

комуникације.  

У исто време, настава страних језика треба да помогне ученику да се, служећи 

се тим језиком упозна са културом и начином живота изворних говорника, што ће 

допринети ширењу  сазнања и опште културе, стимулисати машту и креативност и 

подстаћи задовољство коришћења страног језика и даљу мотивацију. 

 

Задаци на нивоу језичких вештина: 

  

 Разумевање говора 

 Усмено изражавање 

 Разумевање писаног текста 

 Писано изражавање 

 Елементи цивилизације (културе и традиције земаља у којима се учи енглески 

језик, њихови обичаји, празници, оброци...) 

Знања о језику:  

 

 у току 8. разреда, ученик треба да прошири основна знања из језика, и 

претходно научено примени,  усвоји око 300 нових речи и израза, како би на 

крају 8.разреда располагао фондом од око 1400 речи и израза, оспособљавајући 

се на тај начин за говорну  комуникацију (приликом постављања и одговарања 

на питања, описивања, приповедања, изражавања личног става и запажања у 

вези са обрађеним темама  редоследа речи у реченици...) 

 препозна, користи и прошири знање и врши систематизацију  предвиђених 

граматичких садржаја, као што су: 

o именице, једнина и множина именица и сложених именица, герунд и 

генитив и сиситематизација преходно обрађеног градива;  

o заменице (релативне, повратне, реципрочне и сиситематизација 

преходно обрађених заменица); 

o одређени, неодређени и нулти члан и њихова систематизација; 

o глаголи: 

 време – систематизација (The Present Continuous Tense, The 

Present Perfect Tense, The Past Continuous Tense, Imperative) и 

Passive Voice (simple present/past) претварање актива у пасив и 

обратно, директни и индиректни говор, условне реченице 

(Conditional sentence 0, 1st, 2nd type) 

 систематизација непотпуних глагола (can/could, must/have 

to, needn’t, should, would); 

  систематизација question tags- упитних фраза;  

o бројеви (основне рачунске радње  - множење и дељење, разломци, 

децимали и проценти);  

o придеви, придеви у функцији прилога, и њихово поређење;  

o прилози и предлози, везници, детерминатори и њихова систематизација; 

o остало 
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Садржај програма 

Теме и ситуације: 

 

Живот младих у школи и ван ње: 

осамостаљивање младих; опасност и искушења са којима се сусрећу млади; 

омиљена састајалишта младих;  

афинитети и припрема за даље школовање, избор занимања; 

рекреативне и спортске активности; 

припремање прославе или забаве; 

слободно време; 

Породица и свакодневно окружење: 

породичне успомене; односи међу половима; 

телефонски разговор, дописивање путем интернета; 

орјентација у простору (план града, географска карта, и слично) 

живот у граду; 

Медији, култура и традиција:  

Научно-популарне емисије и часописи по избору ученика и у складу са 

њиховим интересовањима 

Значајне личности, споменици из културе и историје; манифестације, 

фестивали и празници 

Научно-техничка достигнућа 

 

Комуникативне функције:  

 

 представљање себе и других, поздрављање; 

 идентификација, именовање  и описивање особа, објеката, делова тела, 

животиња, боја, бројева, итд.;  

 разумевање и давање једноставних упутстава и команди; 

 постављање и одговарање на питања, молбе и изрази захвалности, исказивање, 

тражење мишљења;   

  извињења и оправдања, изражавање допадања/недопадања, припадања и 

поседовања, слагања/неслагања, изрицање забрана и реаговање на забрану;  

 давање и тражење информација и обавештења о себи и другима; 

 орјентација у простору, исказивање времена – хронолошко и метеоролошко... 

 остало... 

 

Школски писмени задаци: по један писмени задатак у сваком полугодишту. 

Тема Ситуације и комуникативне функције 

Оur teenage years - Phrases with do 

- Present tenses 

Exploring the world - Nationalities and languages 

- Past tenses 

Traditional festivals - Christmas 

- Zero and first conditionals 

Imagine a world 

without it 

- Collocations 

- Passive voice 

The animal world - Animals 

- Reported commands and statements 

City life - Adjectives ending in –y 

- Reported questions 
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History and legends - Word formation 

- Relative pronouns 

Summer's coming - Travelling 

- Modal verbs 

 

 

 
 

 

 

                                                  ЛИКОВНА КУЛТУРА 

 

Наставник: Ђорђе Мирков 

 

 

ПЕТИ РАЗРЕД 

Годишњи фонд:  72 

Недељни фонд:   2 

 

ЦИЉ, ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЗАДАЦИ: Циљ предмета је да ученици 

савладају основе ликовне писмености, да подстиче и развија њихово стваралачко  

мишљење као и деловање у складу са демократским опредељењем друштва и 

карактером ликовне културе. Задаци наставе ликовне културе јесу: да развија код 

ученика способност за опажање облика, величина, светлина, боја, положаја облика у 

природи; увођењем у визуелно мишљење да развија памћење, повезивање опажених 

информација; да створи услове за разумевање природних законитости и друштвених 

појава; да створи услове да ученици на сваком часу у процесу реализације садржаја 

користе технике и средства ликовно-визуелног изражавања; да развије способности за 

препознавање традиционалне, модерне и савремене уметности; применом разних 

примерних ликовних техника и средстава поспешити психо-моторичку координацију 

ученика, као и развити ученикове потенцијале у области ликовности и визуелности;  

посматрањем примера националне баштине утицати на развој националне свести; 

посматрањем примера из професионалног ликовног стваралаштава утицати на 

естетски развој ученика и развити им љубав према вредностима израженим у делима 

свих облика уметности; створи ученицима интересовање и потребе за посећивањем 

изложби, галерија, музеја и чување културних добара; оспособити их да осетљивост 

коју стичу у настави примењују у раду и животу; развити сензибилност за лепо 

писање. Развијати самосталност, маштовитост и оригиналност код ученика 

дечијим ликовним стваралаштвом. 

 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ: Утврдити знање стечено у претходним 

разредима. Поступно оспособљавање ученика за ликовно изражавање упознавањем 

слободног ритмичког компоновања, линије, облика, орнамента, луминообјеката и 

колажа, визуелног споразумевања и пројектовањем употребних предмета. Развијање 

способности обликовања, конструисања и комбинаторике. Поступно развијање 

психолошких способности ученика за визуелно меморисање и предочавање. 

Проширивање сазнања и искуства ученика у коришћењу средстава и материјала 

ликовног изражавања и обликовања. Упозбавање основа архитектуре, урбанизма, 

дизајна и визуелних комуникација. Омогућавање учњницима да се лакше укључе у рад 
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и утицање на развијање њиховог активног односа према актуелним питањима заштите 

и унапређења човекове природне и  

друштвене среадине.  

 
 

 

 

 

 

 

ШЕСТИ РАЗРЕД 

Годишњи фонд:  36 

Недељни фонд:   1 

 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ: Утврдити знање стечено у претходним 

разредима. Развити код ученика ликовно-естетски сензибилитет за: спонтани ритам 

бојених линија, мрља, светлости, за визуелно споразумевање, текстуру, светлину, боју 

и свет уобразиље у ликовним делима. Заинтересовати их и оспособити да самостално 

откривају визуелне појаве и законитости света облика: светло-тамно, облик-боја, 

простор, композиција. Ученици треба да посматрају и естетски доживљавају дела 

ликовних уметности и да развијају љубав према ликовном наслеђу. Оспособити их за 

стваралачко преношење визуелно-ликовних искустава у природно-друштвена научна 

подручја и тако да тако развијају интересовање за оплемењивање, заштиту природе и 

смисао за унапређивање културе живљења. 
 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

5.РАЗРЕД 

 

 

Линија. 

 

Облик 

 

Композиција. 

 

Вајарство. 

 

Графика. 

 

Дизајн. 

 

Визуелна култура. 

 

  укупно 

 

 

6 

 

32 

 

14 

 

8 

 

6 

 

4 

 

2 

  обрада 

 

 

3 

 

15 

 

6 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

   вежбе 

 

 

3 

 

17 

 

8 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

  

 

72 34 38 
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СЕДМИ РАЗРЕД 

Годишњи фонд:  36 

Недељни фонд:   1 

 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ: Утврдити знање стечено у претходним разредима. 

Проширити искуства у ликовном изражавању и развити код ученика ликовно-естетски 

сензибилитет за: арабеску, пропорције, композицију и простор, обједињавање покрета 

игре и звука. Упознати их са основним елементима ликовне организације и припреме 

за самостално и  

колективно преобликовање одређеног простора. Оспособити ученике да повезују 

ликовни рад са литерерним сценским изразом, звуком и покретом – да упознају 

вредности споменика културе и  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 

5. 

 

6. 

6.РАЗРЕД 

 

Боја. 

 

Светлина. 

 

Текстура. 

 

Слободно ритмичко изражавање 

Линија , светлина , облик , волумен. 

 

Визуелно споразумевање 

 

Свет уобразиље у ликовним делима. 

укупно 

 

12 

 

8 

 

7 

 

 

4 

 

2 

 

3 

обрада 

 

8 

 

5 

 

4 

 

 

2 

 

2 

 

2 

   вежбе 

 

4 

 

3 

 

3 

 

 

2 

 

 

 

1 

  36 23 13 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

 

7.РАЗРЕД 

 

 

Арабеска. 

 

Пропорције. 

 

Композиција. 

 

Обједињавање покрета , игре и 

звука. 

 

Приступ ликовним делима. 

  укупно 

 

 

2 

 

8 

 

16 

 

4 

 

 

6 

  обрада 

 

 

1 

 

3 

 

8 

 

1 

 

 

6 

   вежбе 

 

 

1 

 

5 

 

8 

 

3 

напомена 

  36 19 17  
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ОСМИ РАЗРЕД 

Годишњи фонд:  34 

Недељни фонд:   1 

 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ оспособити ученике да опажају и 

представљају:слободне композиције визуелне метафорике, контраста, јединства и 

доминанте у простору фантастике, формирати навике за виши ниво културе рада, 

квалитет производа, културу живота и слободног времена, ликовно описменити 

ученике, да развију креативне способности и припремају се за ефикасно и савремено 

укаључивање у рад, односно та различита занимања. 

 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 

Наставници:  Зеди Залан   

  Софија Гурјанов Јегдић 

 

ПЕТИ РАЗРЕД 

 

Годишњи фонд: 72 

Недељни фонд: 2 

 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ: 

развијање интересовања, музикалности и креативности; 

оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања; 

развијање осетљивости за музичке вредности упознавањем музичке традиције и 

културе свог и других народа. 

 

Задаци: 

неговање способности извођења музике (певање, свирање); 

стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за 

разумевање музичких порука; 

подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима 

(извођење, слушање, истраживање и стварање музике); 

упознавање народне и уметничке музике свог и других народа; 

развијање критичког мишљења; 

упознавање оснива музичке писмености и изражајних средстава музичке 

уметности; 

неговање смисла за заједничко музицирање у свим облицима васпитно-

образовног рада са ученицима и припремање програма за културну и јавну 

делатност школе; 

упознавање занимања музичке струке. 

Оперативни задаци: 

Ученици треба да : 

певају песме по слуху; 

певају песме солмизацијом; 

обраде просте и сложене тактове; 

усвајају нове елементе музичке писмености; 

свирају на дечијим музичким инструментима; 
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изводе дечије, народне и уметничке игре; 

импровизују мелодије на задати текст; 

упознају звуке нових инструмената; 

слушају вредна дела уметничке и народне музике 

 

Садржаји програма: 

1) Певање песама 

2) Свирање песама 

3) Основе музичке писмености 

4) Слушање музике 

 

Broj 

teme 

Tema Novo 

gradivo 

Sistematizacija Ukupno 

1. Pevanje. sviranje i osnove muzičke 

pismenosti 

35 16 51 

2. Slušanje muzike 16 1 17 

3. Dečije muzičko stvaralaštvo 2 2 4 

 UKUPNO 53 19 72 

 

 

ШЕСТИ РАЗРЕД 

Годишњи фонд: 36 

Недељни фонд : 1 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

 

Циљ: 

развијање интересовања за музичку културу; 

развијање музикалности и креативности; 

неговање смисла за заједничко музицирање у свим облицима васпитно-

образовног рада са ученицима; 

упознавање музичке културе и традиције свог и других народа. 

 

Задаци: 

    неговање способности извођења музике (певање, свирање); 

    стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за 

разумевање музике; 

    подстицање креативности у свим музичким активностима (извођење, 

слушање, истраживање и стварање музике); 

    упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке 

уметности; 

    припремање програма за културну и јавну делатност школе; 

    упознавање занимања музичке струке. 

 

Оперативни задаци: 

Ученици треба да: 

певају по слуху и из нотног текста песме нашег и других народа (народне, 

уметничке, дечје, староградске); 

упознају основне појмове музичке писмености; 

упознају музичка дела уз основне информације о делу и композитору; 

развијају стваралачке способности. 
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Садржаји програма: 

1) Певање и свирање песама 

2) Музичка писменост 

3) Дечје музичко стваралаштво 

4) Слушање музике 

 

Broj 

teme 

Tema Novo 

gradivo 

Sistematizacija Ukupno 

1. Pevanje, sviranje i osnove muzičke 

pismenosti 

19 4 23 

2. Slušanje muzike 9 1 10 

3. Dečije muzičko stvaralaštvo - 3 3 

 UKUPNO 28 8 36 

 

 

 

 

 

СЕДМИ РАЗРЕД 

 

Годишњи фонд: 36 

Недељни фонд: 1 

 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

 

 Циљ наставе музичке културе јесте да се 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: 

упознавају музичке културе кроз обраду тема повезаних са музиком различитих 

епоха 

развију музикалност и креативност 

негују 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 кулуре сврха, циљеви и задаци образовања, као и 

циљеви наставе музичке културе буду у пуној мери реализовани 

стицање знања о музици различитих епоха 

развијање спосбности 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 
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стварање одељенских ансамбала 

Оперативни задаци 
Опреативни задаци су: 

певање и свирање, по слуху и из нотног текста; песме и теме из познатих 

композиција 

упознавање музике 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) 

утрврђивање и обрада појмова мелодија, ритам, метар, темпо, динамика, 

хармонија, полифонија, хомофонија, фактура 

 

 

ОСМИ РАЗРЕД 

Годишњи фонд: 34 

Недељни фонд: 1 

 

 

Оперативни задаци: 

Ученици треба да: 

препознају теме из познатих композиција домаћих и страних композитора; 

упознају музику различитих жанрова; 

стечена стваралачка искуства и искуства у слушању музике користе за процену 

својих и других музичких дела; 

се ангажују у свим музичким активностима и да сами стварају музику; 

се активно баве припремањем програма за такмичење и јавне наступе. 

 

Садржај програма: 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ (народна музика, духовна музика, музика 

домаћих и страних композитора, забавна и џез музика,  

ПЕВАЊЕ ПЕСАМА (химне, народна музика, духовне песме, 

староградске песме, песме из балканских ратова, канони, песме 

које су компоновала деца, песме националних мањина, забавна 

и филмска музика) 

СИСТЕМАТИЗОВАЊЕ ЗНАЊА О МУЗИЦИ (духовна, народна, 

забавна, џез, сценска, филмска, електронска) 

ПРИМЕНА РАЧУНАРА У МУЗИЦИ, МУЗИЧКЕ УСТАНОВЕ, 

ИНСТИТУЦИЈЕ И ПРОФЕСИЈЕ 

ОСНОВА МУЗИЧКЕ ПИСМЕНОСТИ 

ДЕЧЈЕ МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО 

 

Broj 

teme 

Teme Novo 

gradivo 

Sistematizacija Ukupno 

1. Slušanje muzike 17 10 27 

2. Pevanje i sviranje pesama i osnove 

muzičke pismenosti 

4 1 5 
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3. Dečije muzičko stvaralaštvo 2 - 2 

 UKUPNO 23 11 34 

 

 

 

ИСТОРИЈА 

Наставници:  

 Анико Шванер 

 Зорица  Гарчев 

            Стојанка Глишин 

 
ПЕТИ РАЗРЕД 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ ПЛАНИРАНО ЧАСОВА 

1 Праисторија 6 

2 Стари век 2 

3 Стари век у нашој замљи и у мом завичају 28 

 

ШЕСТИ РАЗРЕД 
         

НАСТАВНЕ  ТЕМЕ ПЛАНИРАНО ЧАСОВА 

1. Увод 5 

2. Европа и средоземље у раном средњем веку 12 

3. Срби и њихово окружење у раном средњем веку 8 

4. Европа у позном средњем веку 9 

5. Срби и њихово окружење у позном средњем веку 22 

6. Српске земље и  њихово окружење у доба Османлијских 

освајања 
16 

 

СЕДМИ РАЗРЕД 

 

НАСТАВНЕ  ТЕМЕ ПЛАНИРАНО ЧАСОВА 

1 Успон Европе 10 

2. Српски народ под страном влашћу од XVI до краја XVIII 

века 
16 

3. Доба револуција 16 

4. Нововековне српске државе Србија и Црна Гора 24 

5. Српски народ под страном влашћу од краја XVIIIвека до 

седамдесетих година XIX века 
6 

 

 

ОСМИ РАЗРЕД 

 

НАСТАВНЕ  ТЕМЕ ПЛАНИРАНО ЧАСОВА 

1.  Свет у другој половини 19. и почетком 20.века 6 

2 Србија, Црна Гора и Срби у Хабзбуршком и Османском 

царству од Берлинског конгреса да Првог светског рата 
11 

3.  Први светски рат и револуције у Русији и Европи 7 

4. Србија и Црна Гора у Првом светском рату 6 
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5. Свет између Првог и Другог светског рата 10 

6. Југословенска краљевина 7 

7.  Други светски рат – тотални рат  7 

8  Југославија у Другом светском рату 7 

9. Свет после Другог светског рата 3 

10. Југославија после Другог светског рата 4 

     

 

 

 

ПРОГРАМ РАДА ЗА ПРЕДМЕТ ИСТОРИЈА 

ЗА ПЕТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

   
 

Годишњи фонд:  36 

Недељни фонд:   1 

Ученици петог разреда основне школе упознају се с новим предметом – историјом, у 

оквиру којег ће учити праисторију и историју старог века. Историја је заступљена у 

настави са једним часом недељно, односно 36 часова годишње. 

                            

                                             ЦИЉ И ЗАДАЦИ   НАСТАВЕ ИСТОРИЈЕ 

        Циљ: 

Циљ наставе  Историје у V  разреду је да ученика уведе у историју као науку,  пратећи  

развојну линију људске цивилизације кроз садржаје културне, привредне и политичке 

делатности најстаријих епоха прошлости.      

 

         Оперативни задаци:    
-  разумевање појма прошлости;   

- упознавање начина и значаја проучавања прошлости;   

- разумевање основних одлика праисторије и старог века ; 

- примењивање временских одредница (деценија, век, миленијум);  

- оспособљавање за коришћење историјске карте; 

- стицање знања о догађајима и личностима које су обележиле епоху старог века; 

- упознавање са основним одликама античке културе.   
     

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА   

за наставу на српском и мађарском језику: 

 

РЕДНИ БРОЈ 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

БРОЈ ЧАСОВА 

ОБРАДА УТВРЂИВАЊЕ 
СИСТЕМАТИЗАЦИЈА 

И ПРОВЕРАВАЊЕ 
УКУПНО 

1 
УВОД У 

ИСТОРИЈУ 
3 3 - 6 

2 ПРАИСТОРИЈА 1 1 - 2 

3 СТАРИ ВЕК 14 12 2 28 

УКУПНО: 18 16 2 36 

ПРОГРАМ РАДА ЗА ПРЕДМЕТ ИСТОРИЈА 
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ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

   

Годишњи фонд: 72 

Недељни фонд: 2 

         

 Циљ наставе Историје у VI разреду је да допринесе разумевању прошлости људског 

друштва у средњем веку. 

 

 Оперативни задаци: 

- 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 у 

средњем веку 

- коришћење историјских карата за 

период средњег века 

- подстицање ученика на коришћење 

историјских извора 

- развијање критичког односа према 

историјским изворима.       

                                                      
 ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА VI РАЗРЕД  

 

РЕДНИ 

БРОЈ 

НАСТАВН

Е ТЕМЕ 

НАСТАВНА ТЕМА 

БРОЈ ЧАСОВА 

ОБРАДА УТВРЂИВАЊЕ 
СИСТЕМАТ. И 

ПРОВЕРАВАЊЕ 
УКУПНО 

1 УВОД 2 2 1 5 

2 
ЕВРОПА И СРЕДОЗЕМЉЕ У 

РАНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ 
6 6 - 12 

3 
СРБИ И ЊИХОВО ОКРУЖЕЊЕ У 

РАНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ 
4 3 1 8 

4 
ЕВРОПА У ПОЗНОМ СРЕДЊЕМ 

ВЕКУ 
5 4 - 9 

5 
СРБИ И ЊИХОВО ОКРУЖЕЊЕ У 

ПОЗНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ 
9 10 3 22 

6 
СРПСКЕ ЗЕМЉЕ И ЊИХОВО 

ОКРУЖЕЊЕ У ДОБА 
5 9 2 16 
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ОСМАНЛИЈСКИХ ОСВАЈАЊА 

УКУПНО: 31 34 7 72 

 

ПРОГРАМ РАДА ЗА ПРЕДМЕТ ИСТОРИЈА 

ЗА СЕДМИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

 

       Годишњи фонд: 72 

       Недељни фонд: 2 

 

       ЦИЉ И ЗАДАЦИ: 

 

      Циљ изучавања наставног предмета Иторија је културни напредак и хуманистички 

развој ученика. Циљ наставе историје је и да допринесе разумевању историјског 

простора и времена, историјских процеса и токова, као и развијању националног, 

европског и светског идентитета и духа толеранције код ученика. 

      Задаци наставе историје су да ученици, уочавајући узрочно-последичне везе, 

разумеју историјске процесе и токове, улогу истакнутих личности кпје су одредиле 

развој љуског друштва, и да познају националну и општу историју (политичку, 

економску, друштвену, културну...), као и историју суседних народа и држава. 
    
          ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ: 
 

      -разумевање појма „нови век“ и основних одлика тог историјског периода; 

      -стицање знања  о личностима које су обележиле период од краја 15. века до  1878. 

године у општој и националној историји; 

      -стицање знања о настанку и развоју модерне српске државе до 1878. године; 

      -упознавање културних и научних достигнућа у периоду новог века; 

      -упознавање културних и научних достигнућа Срба у периоду новог века; 

      -коришћење историјских карата за период новог века.  

  
 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА VII РАЗРЕД   

  

РЕДНИ 

БРОЈ 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

БРОЈ ЧАСОВА 

ОБРАДА УТВРЂИВАЊЕ 
СИСТЕМАТИЗАЦИЈА 

И ПРОВЕРАВАЊЕ 
УКУПНО 

1 УСПОН ЕВРОПЕ 6 3 1 10 

2 

СРПСКИ НАРОД 

ПОД СТРАНОМ 

ВЛАШЋУ ОД 

XVI ДО КРАЈА 
XVIII ВЕКА 

8 7 1 16 

3 
ДОБА 

РЕВОЛУЦИЈА 
8 6 2 16 

4 

НОВОВЕКОВНЕ 

СРПСКЕ 

ДРЖАВЕ СРБИЈА 

И ЦРНА ГОРА 

9 9 6 24 

5 

СРПСКИ НАРОД 

ПОД СТРАНОМ 

ВЛАШЋУ ОД 

2 2 2 6 
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КРАЈА XVIII 

ВЕКА ДО 

СЕДАМДЕСЕТИХ 

ГОДИНА XIX 

ВЕКА 

УКУПНО: 33 27 12 72 

  

 

 

ПРОГРАМ РАДА ЗА ПРЕДМЕТ ИСТОРИЈА 

ЗА ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

   

Годишњи фонд: 68 

Недељни фонд: 2 

     

               ЦИЉ И ЗАДАЦИ: 

 

      Циљ изучавања наставног предмета Историја је културни напредак и 

хуманистички развој ученика. Циљ наставе историје је и да допринесе разумевању 

историјског простора и времена, историјских процеса и токова, као и развијању 

националног, европског и светског идентитета и духа толеранције код ученика. 

      Задаци наставе историје су да ученици, уочавајући узрочно-последичне везе, 

разумеју историјске процесе и токове, улогу истакнутих личности које су одредиле 

развој људског друштва, и да познају националну и општу историју (политичку, 

економску, друштвену, културну...), као и историју суседних народа и држава. 

    

          ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ: 

 

    - разумевање основних одлика историјског периода од краја 19. до краја 20. века 

    - разумевање основних одлика историјског периода од краја 19. до краја 20. века 

      на српском и југословенском простору 

    - разумевање најзначајнијих политичких идеја у периоду од краја 19. до краја 

       20. века, 

   - разумевање најзначајнијих политичких идеја у периоду од краја 19. до краја 

       20. века у општој и националној историји, 

   - упознавање културних и научних достигнућа у периоду од краја 19. до краја 

      20. века, 

   - упознавање културних и научних достигнућа Срба и осталих југословенских  

      народа  у периоду од краја 19. до краја 20. века. 

   - коришћење историјских карата за период савременог доба.  

  
 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА VIII РАЗРЕД 

  

 

РЕДНИ 

БРОЈ 

НАСТАВНЕ 
ТЕМЕ 

НАСТАВНА ТЕМА 

БРОЈ ЧАСОВА 

ОБРАДЕ УТВРЂИВАЊЕ 

СИСТЕМАТИ

ЗАЦИЈА И 

ПРОВЕРА 

УКУПНО 
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1 

СВЕТ КРАЈЕМ 19. 

ВЕКА И 

ПОЧЕТКОМ 20. 

ВЕКА 

3 2 1 6 

2 

СРБИЈА, ЦРНА 

ГОРА И СРБИ У 

ХАБЗБУРШКОМ И 

ОСМАНСКОМ 

ЦАРСТВУ ОД 

БЕРЛИНСКОГ 
КОНГРЕСА ДО 

ПРВОГ СВЕТСКОГ 

РАТА 

7 3 1 11 

3 

ПРВИ СВРТСКИ 

РАТ И 

РЕВОЛУЦИЈЕ У 

РУСИЈИ 

4 2 1 7 

4 

СРБИЈА И ЦРНА 

ГОРА У ПРВОМ 

СВЕТСКОМ РАТУ 

3 2 1 6 

5 

СВЕТ ИЗМЕЂУ 

ПРВОГ И ДРУГОГ 

СВЕТСКОГ РАТА 

5 4 1 10 

6 
ЈУГОСЛОВЕНСКА 

КРАЉЕВИНА 
3 3 1 7 

7 
ДРУГИ СВЕТСКИ 
РАТ – ТОТАЛНИ 

РАТ 

4 2 1 7 

8 
ЈУГОСЛАВИЈА У 
ДРУГОМ 

СВЕТСКОМ РАТУ 

4 2 1 7 

9 

СВЕТ ПОСЛЕ 

ДРУГОГ СВЕТСКОГ 

РАТА 

2 1 - 3 

10 

ЈУГОСЛАВИЈА 

ПОСЛЕ ДРУГОГ 

СВЕТСКОГ РАТА 

3 1 - 4 

УКУПНО: 38 22 8 68 

 

 
ГЕОГРАФИЈА 

 
Наставници :  

                 Олга Богданов 

                 Магдалена Дујин 

 

 

ПРОГРАМ РАДА ЗА ПРЕДМЕТ ГЕОГРАФИЈА 

ЗА ПЕТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

 

   

Годишњи фонд: 36 часова 
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Недељни фонд: 1 час 

 

Број 

области 
Назив области Број часова 

1. Човек и географија 2 

2. Васиона 4 

3. Планета Земља 30 

Укупно часова 36 

 

 

Циљ наставе географије је да ученик изучавањем географских објеката, појава и 

процеса у природном и друштвеном окружењу и међусобној повезаности са њима 

развије одговоран однос према себи, природи и будућности планете Земље.  

Наставни план географије од ове године акценат ставља на исходе. Он је оријентисан 

на процес учења и ученичка постигнућа, а не на наставне садржаје. 

 
ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА V РАЗРЕД 

 

 

Н
а
ст

а
в

н
а
 

т
ем

а
 

 
Назив наставне теме 

Број  часова 

за обраду 

за друге 

типове укупно 

1. Човек и географија 1 1 2 

2. Васиона 3 1 4 

3. Планета Земља 19 11 30 

3.1. 
Облик Земље и структура њене 

површине 
1 1 2 

3.2. Земљина кретања 2 2 4 

3.3. Унутрашња грађа и рељеф Земље 6 3 9 

3.4. Ваздушни омотач Земље 4 2 6 

3.5. Воде на Земљи 4 2 6 

3.6 Биљни и животињски свет на Земљи 2 1 3 

I     

укупно 23 13 36 
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ПРОГРАМ РАДА ЗА ПРЕДМЕТ ГЕОГРАФИЈА 

ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

 

 

 

Годишњи фонд: 72 часа 

Недељни фонд: 2 часа 

 

Број 

области 
Назив области Број часова 

1. 
Увод 

 
1 

2. 
Планета Земља 

 
10 

3. 
Становништво и насеља на Земљи 

 
5 

4. 
Географска средина и људске делатности 

 
3 

5. 
Регионална географија Европе 

 
52 

Укупно часова 72 

Циљ наставе  географије је да ученици усвоје знања о природно-географским и 

друштвено-економским објектима,  појавама и процесима и њиховим међусобним 

везама и односима у свету. Настава географије треба да допринесе да ученици створе 

реалну слику о свету и о месту и улози наше државе у свету. 

 
ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА VI РАЗРЕД 

 

Н
ас

та
в
н

а 
те

м
а 

 

Назив наставне теме 

Број  часова 

за обраду 

за друге 

типове укупно 

 

1. 

 

Увод 

  

1 

 

1 

 

2. 

 

Планета Земља 

 

7 

 

3 

 

10 

 

А 
 

Воде на Земљи 

 

(5) 

 

(2) 

 

(7) 

 

Б 
 

Биљни и животињски свет на Земљи 

 

(2) 

 

(1) 

 

(3) 

 

3. 

 

Становништво и насеља на Земљи 

 

3 

 

2 

 

5 
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4. 

 

Географска средина и људске 

делатности 

 

2 

 

1 

 

3 

 

5. 

Регионална географија Европе  

28 

 

22 

 

50 

 

6. 

Годишња систематизација  

 

 

2 

 

2 

 

 

укупно  

40 

 

32 

 

72 

 

 

ПРОГРАМ РАДА ЗА ПРЕДМЕТ ГЕОГРАФИЈА 

ЗА СЕДМИ  РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

 

 

 

Годишњи фонд: 72 часа 

Недељни фонд: 2 часа  

 

Број 

области 
Назив области Број часова 

1. 
Географска обележја Азије 

 
22 

2. 
Географска обележја Африке 

 
13 

3. 
Географска обележја Северне Америке 

 
9 

4. 
Географска обележја Средње и Јужне 

Америке 

 

11 

5. 
Географска обележја Аустралије и 

Океаније 
5 

6. 
Географска обележја поларних области 

 
5 

7. 
Свет као целина 

 
2 

8 Систематизација градива 5 

Укупно часова 72 

 

Циљ наставе географије је да се ученици упознају са наставним садржајем као и да 

разумеју географске објекте, појаве, процесе и законитости у простору, њихове 



134 

 

узрочно –последичне везе и односе, развију географску писменост и географски начин 

мишљења, свести и одговорности према свом завичају, држави, континенту и свету као 

целини и толерантног става према различитим народима, њиховим културама и начину 

живота.  

 

 

 
ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА VII РАЗРЕД 

 

 Н
ас

та
в
н

a 

те
м

a 

  

 

Назив наставне теме 

                Број  часова 

за обраду 

за друге 

типове укупно 

1. Увод 
 

 

 

1 

 

1 

2 Азија 

 

13 

 

8 

 

21 

 

3. 
Африка 

 

 

8 

 

5 

 

13 

 

4. 
Северна Америка 

 

 

5 

 

4 

 

9 

5. Средња Америка  
 

2 

 

1 

 

3 

6. 

 
Јужна Америка 4 4 8 

7. Аусралија и Океанија 3 2 5 

8. Арктик и Антарктик 2 3 5 

9 Свет као целина 1 1 2 

Систематизација градива  5 5 

УКУПНО 38 34 72 

 

 

 

ПРОГРАМ РАДА ЗА ПРЕДМЕТ ГЕОГРАФИЈА 

ЗА ОСМИ  РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

 

 

 

 

Годишњи фонд: 68 часова 

Недељни фонд: 2 часа 
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Број области 
 

                                            Назив области 
 

Број часова 
 

2. 
 
Географски положај, границе и величина Србије 3 

 
3. 

 
Природне одлике 25 

 
4. 

 
Становништво и насеља 8 

 
5. 

 
Привреда 16 

 
6. 

 
Завичајна географија 4 

 
7. 

 
Срби ван граница Србије 4 

 
8. 

 
Република Србија у савременим интеграцијским 

процесима 

8 

 
                                                                                         Укупно часова 68 

 

 

Циљ наставе географије је стицање знања о георафском положају, природним и 

друштвеним карактеристикама Србије, упознавање културне баштине и природних 

лепота наше земље, природних и друштвених одлика завичаја и простора насељених 

Србима ван граница наше земље, оспособљавање ученика у коришћењу географске 

карте, повезивања знања из географије са знањима из других сродних предмета, 

развијање толеранције према другим етничким заједницама и њиховој култури у 

Србији, развијање естетског осећаја према природним и друштвеним елементима у 

нашој земљи, развијање логичког размишљања и развијање осећаја заштите и 

унапређењу животне средине.  
 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА VIII РАЗРЕД 

 

 

Н
а
ст

а
в

н
а
 

т
ем

а
 

 
Назив наставне теме 

Број  часова 

за обраду 

за друге 

типове укупно 

1. Увод  1 1 

2. 
Географски положај, границе и 

величина Републике Србије 
1 1 2 

3. Природне одлике 16 9 25 

4. Становништва и насеља 6 2 8 

5. Привреда 10 6 16 

6. Завичајна географија 3 1 4 

7. Срби ван граница Србије 3 1 4 

8. 
Република Србија у савременим 

интеграцијским процесима 
1 1 2 

9. Годишња сустематизација градива  6 6 
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 40 28 68 
 

 

 

 

 

 

 
ФИЗИКА 

 

-ШЕСТИ РАЗРЕД- 

 
Наставници: Рудолф Хорват 

                       

 

Годишњи фонд:  72 

Недељни фонд:   2 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ: 

 

Општи циљ наставе физике је да ученици упознају основне природне појаве и 

основне природне законе, да стекну основну научну писменост, да се оспособе за 

уочавање и распознавање физичких појава у свакодневном животу и за активно 

стицање знања о физичким појавама кроз истраживање, оформе основу научног метода 

и да се усмере према примени физичких закона у свакодневном животу и раду.  

Остали циљеви и задаци наставе физике су: 

-развијање функционалне писмености 

-развијање логичког и апстрактног мишљења 

-развијање способности за активно стицање знања о физичким појавама кроз 

истраживање 

-схватање смисла и значаја мерења 

-развијање радозналости, способности рационалног расуђивања, самосталности у 

мишљењу и вештине јасног и прецизног изражавања. 

 

Оперативни задаци: 

Ученик треба да: 

-кроз већи број занимљивих и атрактивних демонстрационих огледа, који манифестују 

појаве из различитих области физике, схвати како физика истражује природу и да 

схвати да је материјални свет погодан за истраживање и постављање бројних питања; 

-уме да рукује мерилима и инструментима за мерење одговарајућих величина: 

метарска трака, лењир са милиметарском поделом, хронометар, мензура, вага, 

динамометар; 

-користи јединице SI система :m, s, kg, N, m/s, Pa...; 

-усвоји основне представе  и величине и односе код механичког кретања; 

-схвати силу као меру узајамног деловања тела коју одликују интензитет, правац и 

смер; 

-усвоји појам масе и тежине и прави разлику међу њима; 

-уме да одреди густину чврстих и течних тела; 

-усвоји појам притиска и схвати Паскалов закон. 
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Глобални план за 6. разред 

 

Наставна 

тема 

Обрад

а 

Утврђива

ње 

Лабораторијс

ке вежбе 

Провера и 

систематизација 

УКУПНО 

Увод 2 1 0 1 4 

Кретање 4 4 1 3 12 

Сила 5 4 1 4 14 

Мерење 6 3 3 3 15 

Маса и 

густина 

4 3 3 3 13 

Притисак 5 5 1 1 12 

Завршни 

часови 

0 0 0 2 2 

УКУПНО 26 20 9 17 72 

 

-СЕДМИ РАЗРЕД- 

 

Годишњи фонд:  72 

Недељни фонд:   2 

 

Оперативни задаци: 

Ученик треба да: 

-разликује скаларне од векторских величина; 

-користи на нивоу примене Њутнове законе механике; 

-стекне појам о гравитацији и разликује силу теже од тежине тела; 

-уме да слаже и разлаже силу; 

-упозна силу трења и силу отпора средине; 

-разуме да је рад силе једнак промени енергије; 

-на нивоу примене користи законе одржања (масе, енергије); 

-разликује различите врсте кретања (транслаторно, осцилаторно, таласно) и зна њихове 

карактеристике; 

-прави разлику између температуре и топлоте; 

-уме да рукује неким за ове области релевантним мерним инструментима; 

-користи јединице SI система за одговарајуће физичке величине; 

-еластично користи физичке формуле и научи да изрази било коју од величина преко 

осталих из дате формуле. 

 

Глобални план за 7. разред 

 

Наставна 

тема 

Обрада Утврђивање Лабораторијске 

вежбе 

Провера и 

систематизација 
УКУПНО 

Сила и кретање 9 10 2 4 25 
Кретање тела 

под дејством 

силе теже 

4 4 2 2 12 

Равнотежа тела 5 4 1 1 11 
Рад, снага, 

енергија 
6 5 2 2 15 

Топлотне појаве 3 3 1 2 9 
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УКУПНО 27 26 8 11 72 

 

-ОСМИ РАЗРЕД- 

 
Годишњи фонд:  72 

Недељни фонд:   2 

 

Оперативни задаци: 

Ученик треба да: 

-разликује скаларне од векторских величина; 

-упозна појмове електричног и магнетног поља и линија силе тих поља; 

-зна услове за настанак струје као и за носиоце струје и наелектрисања; 

-зна Омов закон; 

-познаје основне величине у области струје и електричног поља, као и неке од 

важнијих  формула из овог домена; 

-уме да рукује неким за ове области релевантним мерним инструментима: амперметар, 

волтметар, електрометар; 

-упозна основне карактеристике простирања, одбијања и преламања светлости; 

-зна да је брзина светлости у вакууму највећа позната брзина; 

-зна основне појмове о структури атома и језгра, као и нуклеарним појавама; 

-користи јединице SI система за одговарајуће физичке величине; 

-еластично користи физичке формуле и научи да изрази било коју од величина преко 

осталих из дате формуле. 

 

Глобални план за 8. разред 
 

Наставна 

тема 

Обрада Утврђивање Лабораторијске 

вежбе 

 УКУПНО 

Осцилаторно и 

таласно кретање 
4 3 1  8 

Светлосне појаве 7 6 2  15 

Електрично поље 5 5 0  10 
Електрична  струја 8 8 3  19 

Магнетно поље 4 2 0  6 

Атомска и 

нуклеарна физика 
5 3 0  8 

Физика и савремени 

свет 
2 0 0  2 

УКУПНО 35 27 6  68 
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МАТЕМАТИКА 

Наставници: Татјана Ковачев 

                        Мики Лукач 

                        Давор Драгић 

                        Соња Ђуричин 

ЦИЉ 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 успешно настављање математичког 

образовања и за самообразовање; као и да допринесе развијању менталних 

способности, формирању научног погледа на свет и свестраном развитку личности 

ученика. 

 Задаци наставе математике јесу: 

 да ученици стичу знања неопходна за разумевање квантитативних и 

просторних односа и законитости у разним појавама у природи, друштву и 

свакодневном животу. 

 да ученици стичу основну математичку културу потребну за откривање 

улоге и примене математике у различитим подручјима човекове делатности 

(математичко моделовање), за успешно настављање образовања и 

укључивање у рад; 

 да развија ученикову способност посматрања, опажања и логичког, 

критичког, стваралачког и апстрактног мишљења; 

 да развија културне, радне, етичке и естетске навике ученика, као и 

математичку радозналост у посматрању и изучавању природних појава; 

 да ученици стичу способност изражавања математичким језиком, јасност и 

прецизност изражавања у писменом и усменом облику; 

 да 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 законе тих операција; 

 да ученици упознају најважније равне и просторне геометријске фигуре и 

њихове узајамне односе; 

 да оспособи ученике за прецизност у мерењу, цртању и геометријским 

конструкцијама; 

 да ученицима омогући разумевање одговарајућих садржаја природних 

наука и допринесе радном и политехничком васпитању и образовању; 
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 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. 

-         годишњи глобални план рада за математику  

 

 

за V разред основне школе 

 

 

Фонд часова: 4 часа недељно, 144 часова годишње 

 

 Распоред наставних тема и фонда часова по темама 

 

Ред. 
број 

теме 

НАЗИВ ТЕМЕ 

БРОЈ ЧАСОВА  
ПРЕМА ТИПУ 

ОКВИРНО 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈ

Е 
О У П ПЗ 

Укупн

о 

1. Скупови 6 6 3 1 16  

2.  
Основни геометријски 

објекти 
7 4 1 - 12  

3.  Угао 11 7 1 1 20  

4. Дељивост бројева 8 4      - 1 13  

5. Разломци (први део) 10 14 1 2 27  

6.  Осна симетрија 5 6 2 1 14  

7.  Разломци (други део)  11 18 4 1 34  

ШКОЛСКИ ПИСМЕНИ 
ЗАДАЦИ 

I - - 1 1 2  

II - - 1 1 2  

III - - 1 1 2  

IV - - 1 1 2  

СВЕГА 58 59 16 11 144  
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    О – обрада новог градива 
     У – увежбавање 

    П – понављање 
     ПЗ – провера знања 
  ПЗ – проверавање знања 

 

 

 

Годишњи глобални  план рада за математику  

за VI разред основне школе 

 

 

Фонд часова: 4 часа недељно, 144 часова годишње 

 

 

Распоред наставних тема и фонда часова по темама 

Ред. 

број 

теме 

 

 

НАЗИВ ТЕМЕ 

БРОЈ ЧАСОВА ПРЕМА 

ТИПУ 

О У П ПЗ Укупно 

 Цели бројеви (први део) 7 6 2 1 16 

 Троугао (први део) 6 5 1 - 12 

 Цели бројеви (други део) 2 4 1 1 8 

 Троугао (други део) 9 7 2 - 18 

 Рационални бројеви (први део) 6 11 2 1 20 

 Четвороугао 8 10 2 - 20 

 Рационални бројеви (други део) 7 11 1 1 20 

 Површина четвороугла и троугла 7 6 3 1 17 

 Рационални бројеви (трећи део) 1 3 1 - 5 

 

ШКОЛСКИ ПИСМЕНИ 

ЗАДАЦИ 

I - - 1 1 2 

II - - 1 1 2 

III - - 1 1 2 

IV - - 1 1 2 

СВЕГА 53 63 19 9 144 
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 О – обрада новог градива 

 В – увежбавање 

 П – понављање 

ПЗ – проверавање знања  
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 Годишњи глобални план рада за математику  

за VII разред основне школе 

 

 

Фонд часова: 4 часа недељно, 144 часова годишње 

 

Распоред наставних тема и фонда часова по темама 

 

 

Ред. 
број 

теме 

НАЗИВ ТЕМЕ 

БРОЈ ЧАСОВА  
ПРЕМА ТИПУ 

ОКВИРНО 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈ
Е 

О У П ПЗ 
Укупн

о 

1. Реални бројеви 6 7 2 1 16  

2.  Питагорина теорема 6 9 1 - 16  

3.  

Цели и рационални 
алгебарски изрази  

(први део)  
8 7 - 1 16  

4. Многоугао 5 6 2 - 13  

5. 

Цели и рационални 
алгебарски изрази  

(други део) 
10 16 2 2 30  

6.  
Зависне величине и њихово 

графичко представљање 
7 11 1 1 20  

7.  Круг 6 7 1 1 15  

8. Сличност 2 6 2 - 10  

ШКОЛСКИ ПИСМЕНИ 

ЗАДАЦИ 

I - - 1 1 2  

II - - 1 1 2  

III - - 1 1 2  

IV - - 1 1 2  

СВЕГА 50 69 15 10 144  

 
 

   О – обрада новог градива 
   У – увежбавање 
   П – понављање 
  ПЗ – проверавање знања 
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 Годишњи глобални и оперативни план рада за математику  

за  VIII разред основне школе 

 

 

Фонд часова: 4 часа недељно, 136 часова годишње 

Распоред наставних тема и фонда часова по темама 

Ред. 

број 

теме 

 

 

НАЗИВ ТЕМЕ 

БРОЈ ЧАСОВА ПРЕМА 

ТИПУ 

О У П ПЗ Укупно 

 Тачка, права и раван 7 2 2 1 12 

 Линеарне једначине са једном 

непознатом 

4 7 2 - 13 

 Призма 6 7 1 1 15 

 Линеарне неједначине са једном 

непознатом 

3 5 3 - 11 

 Ваљак 3 4 2 1 10 

 Пирамида 7 8 1 1 17 

 Линеарна функција 8 4 4 - 16 

 Систем линеарних једначина са две 

непознате 

6 10 1 1 18 

 Купа 4 5 2 - 11 

 Лопта 3 1 1 - 5 

 

ШКОЛСКИ ПИСМЕНИ 

ЗАДАЦИ 

I - - 1 1 2 

II - - 1 1 2 

III - - 1 1 2 

IV - - 1 1 2 

СВЕГА 51 53  23 9 136 

 О – обрада новог градива     

В – увежбавање 

 П – понављање      

ПЗ – проверавање знања  
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БИОЛОГИЈА 

 
Наставници: Златка Тошић 

                      Ержебет Фехер 

                      Снежана Вијатов Љубичић 

 
ПЕТИ РАЗРЕД 

Годишњи фонд:  72 

Недељни фонд:  2 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

 

Циљ: наставе биологије је да ученици усвајањем образовно-васпитних садржаја 

стекну основне појмове о живом свету, његовом историјском развоју и законитостима 

које у њему владају.  Развијати код ученика одговарајуће квалитете и навике, 

запажања, способности критичког мишљења, објективност и логичко расуђивање, 

љубав према природи и осећање дужности да чувају и заштите природу, да развију 

хигијенске навике и здравствену културу. 

 

Оперативни задаци:  

- схватити појам биологије као науке значајне за напредак људског друштва и 

одрживог развоја; 

- оспособити се руковање једноставним лабораторијским прибором, лупом или 

микроскопом, и умети израдити једноставне привремене препарате; 

- упознати основну јединицу грађе живих бића; 

- упознати разноврст живих бића; 

- схватити појам ботанике као научне области биологије; 

- умети да објасне основну спољашњу грађу вегетативних биљних органа 

- знају да објасне грађу цвета, плода и семена; 

- схватити процес  и начине опрашивања и оплођења; 

- упознати царство биљака и најзначајније групе; 

- упознају основне елементе  заштите и степен угрожености биљака делатностима 

човека у природи; 

- развију интересовање за проширивање знања у одговарајућим институцијама ( 

ботаничка башта, природњачи музеј, библиотеке ) 

- упознају царство гљива и њихове основне карактеристике 

 
Наставна тема ОБРАДА УТВРЂИВАЊЕ ВЕЖБА СВЕГА 

    1. УВОД 2 2 2 6 

    2. ОСОБИНЕ ЖИВИХ БИЋА И РАЗНОВРСНОСТ ЖИВОГ  
СВЕТА 

7 4 1 12 

    3.  ЦАРСТВО БИЉАКА - ГРАЂА И ЖИВОТНИ ПРОЦЕСИ 

 БИЉАКА 
15 9 7 31 

    4. РАЗНОВРСНОСТ БИЉАКА, ЗНАЧАЈ И ЗАШТИТА 9 6 2 17 

    5. ЦАРСТВО ГЉИВА 3 2 1 6 

     свега      36 23 13 72 
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ШЕСТИ РАЗРЕД  

Годишњи фонд:  72 

Недељни фонд:  2 

 

Оперативни задаци: 

Ученици треба да: 

 - уоче потребу за класификовањем 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 

 - науче основну грађу и начин живота, распрострањеност и значај 

праживотиња, сунђера, дупљара, пљоснатих  

                црва,   

                ваљкастих црва, чланковитих црва, мекушаца, зглавкара и бодљокожаца 

 - упознају обољења која изазивају или преносе животиње, начин преношења у 

превенцију 

 - схвате улогу инсеката у природи 

 - науче основну грађу, начин живота, распрострањеност: риба, водоземаца, 

гмизаваца, птица, сисара 

 - схвате значај бриге о потомству сисара и птица 

 - 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 

фосилних остатака (записа) 

 - разумеју еволуцију живог света и схвате њен значај у формирању савременог 

биолошког мишљења 

 
 

 РАСПОРЕД ГРАДИВА ПО НАСТАВНИМ ТЕМАМА ЗА VI  РАЗРЕД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставна тема обрада утврђивање вежбе свега 

    1.  УВОД 2 1 0 3 

    2.  ПРАЖИВОТИЊЕ  4 4 1 9 

    3.  ЦАРСТВО ЖИВОТИЊА 24 21 3 48 

    4.  УГРОЖЕНОСТ И ЗАШТИТА ЖИВОТИЊА 4 2 0 6 

    5.  УВОД У ЕВОЛУЦИЈУ ЖИВОГ СВЕТА 3 3 0 6 

          СВЕГА 37 31 4 72 
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СЕДМИ РАЗРЕД 

 
Годишњи фонд часова: 72 

Недељни фонд часова:    2 

 

 

 ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

 

-науче основне податке о развоју људске врсте, етапе у развоју савременог човека и 

еволутивни положај човека данас 

-стекну знанја о градји ћелија и ткива и повезаност органа и органских система у 

организам 

-упознају грађу и улогу коже 

упознају облик и грађу костију и мишића 

-упознају грађу и функцију нерввног система и чула 

-упознају грађу и функцију жлезда са  унутрашнјим лученјем и нјихову везу са 

нервним системом 

-упознају грађу и функцију система органа за варенје 

-упознају грађу ифункцију система органа за дисанје 

-упознају грађу и функцију система органа за циркулацију 

-упознају грађу и функцију система органа за излучиванје и нјихов значај за промет 

материја 

-упознају грађу и функцију система органа за размножаванје, фазе у полном сазреванју 

човека и биолошку регулацију процеса везаних за пол 

-упознају најчешћа оболјенја и повреде органских система човека 

- науче основна правила пружанја прве помоћи 

- развијају неопходне хигијенске навике 

- схвате значај здравствене културе и репродуктивног здравлја 

- схвате значај и улогу породице у развоју, опстанку и напретку лјудског друштва 

као и последице нјеног нарушаванја  

 

 

 

 
 

Наставна тема обрада Утврђивање Вежбе и 

понавлјанје 

свега 

1. ПОРЕКЛО И 

РАЗВОЈ ЛЈУДСКЕ 

ВРСТЕ 

2 0 1 3 

2. ГРАЂА ЧОВЕЧЈЕГ 

ТЕЛА 

35 12 19 66 

3. РЕПРОДУКТИВНО 

ЗДРАВЛЈЕ 

2 1 0 3 

     

     

Свега 39 13 20 72 
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ОСМИ РАЗРЕД 

 

 

Годишњи фонд часова: 68 

Недељни фонд часова:    2 

 

 

Оперативни задаци: 

 Ученици треба да: 

-  упознају појам биолошке разноврсности и нјен значај за за опстанак и еволуцију 

живота на Землји  

- упознају нивое организације живог света у природи 

- упознају предмет истраживанја екологије и нјен значај 

- упознају компоненте живитне средине 

- упознају еколошке факторе и нјихов значај за живи свет 

- схвате односе исхране и повезаност живих бића ланцима исхране 

- схвате односе живих бића и животне средине и динамику односа материје и 

енергије 

- схвате значај одржаванја еколошке равнотеже 

- упознају основне типове екосистема и животне услове у нјима 

- сазнају и разумеју изворе и последице угрожаванја животне средине и екосистема 

- упознају глобалне последице загађиванја животне средине 

- упознају појам и концепцију одрживог развоја 

- схвате значај улоге појединца у заштити животне средине 

- упознају природне ресурсе и значај нјиховог рационалног коришћенја 

- изграде ставове, развијају знанја и уменја за заштиту животне средине и допринос 

одрживом развоју 

- развију еколошку и здравствену и културу живлјенја 
 

 

Наставна тема обрада утврђивање вежбе свега 

1. УВОД     

2. ЕКОЛОГИЈА И ЖИВОТНА   СРЕДИНА     

3.УГРОЖАВАНЈЕ, ЗАШТИТА И 

УНАПРЕДЈИВАНЈЕ ЕКОСИСТЕМА-
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

    

4. ГЛОБАЛНЕ ПОСЛЕДИЦЕ 

ЗАГАДИВАНЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

    

5.ЖИВОТНА СРЕДИНА И ОДРЖИВИ 

РАЗВОЈ 

6.ЖИВОТНА СРЕДИНА, ЗДРАВЛЈЕ И 

КУЛТУРА ЖИВЛЈЕНЈА 

    

УКУПНО:                                                                                                                                68 
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                                                                                           ХЕМИЈА 

 

 

 
Наставници: Taња Шаму 

                       Чила Капор 

                        

                        

 

-СЕДМИ РАЗРЕД- 

Годишњи фонд:  72 

Недељни фонд:  2 

 

 

Циљ: наставе хемије да ученици развију функционалне хемијске писмености, разумеју 

промене и појаве у природи на основу знања хемијских појмова, развију способности 

комуницирања коришћењем хемијских термина, симбола, формула, извођење 

једноставних хемијских истраживања, решавање теоријских и експерименталних 

проблема, развијање логишког и апстрактног мишљења, развијање способности за 

тражење и коришћење релевантних информација у различитим изворима, развијање 

свести о одговорном односу према животној средини, потребе за сазнавањем о 

својствима супстанци у окружењу и свести о сопственим знањима и способностима и 

даљој професионалној оријентацији.  

 

Оперативни задаци 

Ученик треба да:   

  - разуме шта је предмет изућавања хемије и како се у хемији долази до сазнања, 

  - схвати да је хемија једна од природних наука која објашњава промене у природи, 

  - упознавање лабораторијског посуђа и прибора, намене и начина рада са њима, 

  - разуме разлику између супстанце и физичког тела, физичких и хемијских својстава  

и промена   

    супстанце, елемената и једињења, чистих супстанци и смеша, 

  - разуме квалитативно и квантитативно знаћење хемијских симбола, атома, 

  - разуме да су основне честице које изграђују супстанце атоми, молекуле, јони, 

њихове сличности   

    и разлике,  

 - разуме појам раствора и растворљивости, 

 - зна да се хемијским симболима и формулама представљају супстанце, а једначинама 

хемијске  промене 
   

  

Ред. 
бр. 

Наставна тема обрада утврђивање вежбе Свега 

1. Хемија и њен значај 1 - 2 3 

2. Основни хемијски појмови 6 5 3 14 

3. Атом и структура атома 7 7 1 15 

4. Основне честице које изграђују 

супстанце: атоми, молекули, јони 

7 7 1 15 
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5. Хомогене смеше- раствори 4 2 3 9 

6. Хемијске реакције и израчунавања 7 9 1 17 

УКУПНО 31 31 11 72 

 

 

 

 

ОСМИ РАЗРЕД 

 

Годишњи фонд часова: 68 

Недељни фонд часова:    2 

 

Оперативни задаци 

Ученик треба да:   

- зна основна физичка и хемијска својства важнијих представника метала и 

неметала 

- зна заступљеност метала и неметала у природи у елементарном виду и у 

једињењима 

- зна практичну примену основних класа неорганских једињења 

- разликује својства оксида метала и неметала и повезује киселине и хидроксиде са 

одговарајућим анхидридима 

- зна шта су органска једињења и општа својстав органских једињења 

- зна физичка и хемијска својства угљеноводика, зна разлику између њих и који су 

главни природни извори угљеноводика, угљени хидрата, протеина 

- зна функционалну групу алкохола, карбоналних једињења, карбоксилних 

киселина 

- разуме хемијска и физичка својства масти и уља 

- разликује моносахариде (глукоза и фруктоза), дисахариде (сахароза и лактоза) и 

полисахариде (скроб и целулоза) 

- зна да на интернету пронађе информације о важности витамина и минерала 
 

 

 

Ред. 

бр. 

Наставна тема обрада утврђивање вежбе Свега 

1. НЕМЕТАЛИ 6 5 2 13 

2. МЕТАЛИ 4 3 1 8 

3. СОЛИ 3 1 1 5 

4. ЕЛЕКТРОЛИТИЧКА 

ДИСОЦИЈАЦИЈА КИСЕЛИНА 

СОЛИ И ХИДРОКСИДА 

2 1 - 3 

5. УВОД У ОРГАНСКУ ХЕМИЈУ 1 1 0 2 

6. УГЉОВОДОНИЦИ 7 4 1 12 

7. ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА СА 

КИСЕОНИКОМ 

5 3 1 9 

8. БИОЛОШКА ВАЖНА ОРГАНСКА 

ЈЕДИЊЕЊА 
 

7 4 1 12 

9. ХЕМИЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 2 2 - 4 

УКУПНО 37 23 8 68 
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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА И ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО 

ОБРАЗОВАЊЕ 

 

Наставници:       Наталија Гојков 

          Бало Тибор 

 

ПЕТИ РАЗРЕД 

 

Годишњи фонд:  72 

Недељни фонд:  2 

 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ :Да ученик развије техничко технолошку писменост, да изгради одговоран 

однос према раду и производњи, животном и радном окружењу, коришћењу техничких 

и технолошких ресура, стекне бољи увид у сопствена професионална интересовања и 

поступа предузимљиво и иницијативно 

 Задаци: помагање схватању законитости природних и техничких наука, давање 

претпоставке за свесну примену науке у техници, помагање развоју стваралачког и 

критичког мишљења, помагање развоју  техничких склоности и способности, 

помагање савладавању основних принципа руковања средствима рада, развијање 

прецизности у раду, упорности и истрајност приликом решавања задатака, стицање 

радних навика и оспособљавање за међусобну сарадњу и тимски рад, примењивање 

одговарајуће мере заштите, помагање избору струке и занимања     

 Оперативни задаци: 

 Ученици треба да се: 

- упознају са улогом технике, технологије и иновација у развоју заједнице и њихово 

повезивање 

- стекну представу о саобраћају ( друмски, железнички, водени, ваздушни и космички) 

- стекну знања о начинима регулисања друмског саобраћаја 

- упознају са правилним понашањем пешака и возача бицикла и дечијих возила у 

саобраћају 

- упознају елементе техничког цртања 

- науче приказивати своје идеје помоћу скице и техниког цртежа једноставних 

предмета 

- науче како се врши избор  материјала, редослед операција и алата при обликовању    

  материјала 

- упознају основну конфигурацију рачунара и употреба рачунара са готовим 

програмима 

- упознају врсте и својства обрадивих материјала ( дрво, картон, кожа и пластичне 

масе) 

- упознају основне принципе механичке обраде материјала 

- науче правилно да користе прибор и алат за механичку обраду материјала 
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- самостално проналазе информације потребне за израду предмета/модела користећи 

ИКТ и интернет сервисе 
 

бр.  
НАСТАВНА ТЕМА 

 
НГ 

 
В 

 
М 

 
С 

 
БРОЈ 

ЧАСОВА 

1. ЖИВОТНО И РАДНО ОКРУЖЕЊЕ 4 0 0 2 6 

2. САОБРАЋАЈ 8 6 0 0 14 

3. ТЕХНИЧКА И ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ 6 10 0 0 16 

4. РЕСУРСИ И ПРОИЗВОДЊА 10 10 0 0 20 

5. КОНСТРУКТОРСКО МОДЕЛОВАЊЕ 0 0 16 0 16 

                            УКУПНО 28 26 16 2 72 

 

 

- ШЕСТИ РАЗРЕД – 

 

Годишњи фонд:  72 

Недељни фонд:  2 

Оперативни задаци: 

Ученици треба да: 

-упознају врсте грађевинских објеката и њихове намене; 

-упознају технике грађења; 

-упознају карактеристике грађевинског техничког цртања и основне грађевинске 

симболе; 

-науче да читају и користе једноставније грађевинске цртеже документацију за 

изградњу,адаптацију и уређење стана,одговарајуће проспекте; 

-науче да користе готове једноставне софтверске алате ѕа цртање; 

-науче како се користе ЦД-ром,флеш и штампач; 

-упознају основне врсте,карактеристике и примену грађевинских материјала; 

-стичу навике за рационално коришћење материјала и енергија; 

-стичу и развијају културу становања у савременим условима; 

-упознају фукционисање кућне инсталације(водоводне,канализационе и топлотне); 

-стекну представу о фукционисању и организацији саобрацаја у саобрацајним 

објектима; 

-стекну знања о примени и битним карактеристикама грађевинских машина; 

-упознају основне процесе у пољопривредној производњи; 

-науче да примењују једноставније техничке цртеже у пројектовању модела или макета 

према сопственом избору,грађевинских или саобраћајних објеката;грађевинских или 

пољопривредних машина и уређаја;детаља из уређивања стана и др.    

 

 
бр.  

НАСТАВНА ТЕМА 

 

НГ 

 

В 

 

М 

 

С 

 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

1. УВОД У АРХИТЕКТУРУ И 

ГРАЂЕВИНАРСТВО 

3 0 0 1 4 

2. ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ И ПЛАНОВИ У 

ГРАЂЕВИНАРСТВУ 

3 4 0 1 8 

3. ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛИГИЈА 6 8 0 2 16 

4. ТЕХНОЛОГИЈА ГРАЂЕВИНСКОГ 
МАТЕРИЈАЛА 

3 0 0 1 4 

5.  ЕНЕРГЕТИКА 3 0 0 1 4 

6. ТЕХНИЧКА СРЕДСТВА У 

ГРАЂЕВИНАРСТВУ 

3 0 0 1 4 
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7.  САОБРАЋАЈНИ СИСТЕМИ 2 0 0 0 2 

8. КУЛТУРА СТАНОВАЊА 2 2 0 0 4 

9. КОНСТРУКТОРСКО МОДЕЛОВАЊЕ   

МОДУЛИ 

0 0 22 0 22 

10. ТЕХНИЧКА СРЕДСТВА У 

ПОЉОПРИВРЕДИ 

3 0 0 1 4 

                            УКУПНО 28 14 22 8 72 

 

 

СЕДМИ РАЗРЕД- 

 

Годишњи фонд:  72 

Недељни фонд:  2 

 

Оперативни задаци: 

Ученици треба да: 

- комуницирају на језику технике (користе стручну терминологију и израђују 

технички цртеж – основним прибором и рачунаром) 

- користе рачунар у прикупљању информација као и њиховој обради  и 

презентацији 

- служе мерним инструментима за мерење дужине, углова, масе, силе; 

- наоснову физичких, хемијских и технолошких својстава одаберу одговарајући 

материјал (метал, легуру, неметал и погонски материјал) за модел или 

употребно средство 

- препознају елементе (компоненте) из области машинства и да их компонују у 

једноставније  функционалније целине (графички кроз моделе или употребне 

предмете) 

- примењују одговарајуће поступке обраде материјала кроз алгоритам 

- разумеју технолошке процесе и производе различитих технологија 

- правилно употребљавају стандардни прибор, алат и машине при обликовању 

елемената за моделе и употребна средства 

- одређују адекватне везе између елемената (завртањ, закивак, ...) 

- препознају природне ресурсе, њихову ограниченост у коришћењу 

- прилагоде динамичке конструкције ( моделе) енергетском  претварачу 

- одаберу оптимални систем управљања за динамичке конструкције (моделе) 

- одаберу једноставнији програм за управлјање рачунаром 

- примењују мере и средства за личну заштиту при раду 

- знају мере заштите и потребе за обнову и унапређивање животног окружења 

- на основу знања о врстама делатности и сагледавања својих интересовања и 

знања, правилно одаберу своју будућу професију. 

 
Редни 

број  

 

                           НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

 

НГ 

 

В 

 

М 

 

С 

Број 

часова 

1 УВОД У МАШИНСКУ ТЕХНИКУ 2 0 0 0 2  

2 ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ У МАШИНСТВУ 3 4 0 1 8 

3 ИНФОРМАТИЧКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 2 11 0 1 14 

4 МАТЕРИЈАЛИ 2 0 0 0 2 

5 МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛА 1 1 0 0 2 

6 РОБОТИКА 2 0 0 0 2 

7 ЕНЕРГЕТИКА 5 0 0 1 6 

8 ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ МАТЕРИЈАЛА 3 0 0 1 4 

9 МАШИНЕ И МЕХАНИЗМИ 8 0 0 2 16 
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10 МОДУЛИ 

 

2 

 

0 

 

18 

 

2 

 

22 

 

 УКУПНО 30 16 18 8 72 

 

 

ОСМИ РАЗРЕД 

 

Годишњи фонд:  68 

Недељни фонд:  2 

 

Оперативни задаци: 

Ученици треба да : 

-упознају основне команде уWindows-u, 

-упознају коришћење  Интернета и електронске поште ; 

-упознају подсистеме електронског система, 

-стекну појам о дистрибуцији електричне енергије ; 

-упознају електроинсталациони материал , 

-упознају основне електротехничке симболе , 

-науче да читају електротехничке шеме , 

-стекну основна практична знања и умења у састављању електричних струјних кола, 

-упознају основне делове електротермичких и електродинамичких апарата и уређаја у 

домаћинству, 

-науче да правилно користе електричне уређаје и апарате и да отклањају мање кварове 

на електричним уређајима, 

-упознају основне електронске елементе , 

-науче симболе и шеме у електроници; 

-схвате принципе рада телекомуникационих и аудиовизуелних уређаја у домаћинству,  

-развијају конструкторске способности израдом и склапањем модела 

електротехничких и електронских уређаја и апарата. 

 
Редни 

број  

 

                           НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

 

НГ 

 

В 

 

М 

 

С 

Број 

часова 

1 ИНФОРМАТИЧКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 6 6 0 2 14 

2 ЕНЕРГЕТИКА 4 0 0 2 6 

3 ТЕХНОЛОГИЈА МАТЕРИЈАЛА 4 0 0 2 6 

4 КОНСТРУКТОРСКО МОДЕЛОВАЊЕ 3 2 0 1 6 

5 ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ 4 2 0 2 8 

6 ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 9 0 0 3 12 

7 МОДУЛИ 0 0 16 0 16 

  
        УКУПНО 

30 10 16 12 68 
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МАЂАРСКИ СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ 

 

Наставник: Бало Бордаш Гизела 

Ötödik osztály 

Globális terv 

Évi óra szám:72 

Heti óra szám:2 

 

1.Fejleszteni kell a kifejezőkétséget és a helyes hangképzést 

2.Gyakorolni kell a szövegek elmondását 

3.Alapvető helyesirási ismeretek elsajátitása 

4.Aktiv komunikáció bővitményi szókincsek 

 

Idő 

meghatározása 
Tanítási egységek 

Tervezett órák 

Feldolgozás Ismétlés Gyakorlat Összesen 

Első és a 

második félév 

Nyelv 

Nyelvtan 8 6 6 20 

Helyesirás 4 - 4 8 

 0 0 0 0 

Irodal

om 

Háziolvas

mány 
8 6 8 22 

Nyelv 

kultura 

Kifejező 

fejlesztés 

és beszéd 

12 3 7 22 

Összesen 34 15 25 72 

 

Hatodik osztály 

Globális terv 

Évi óra szám:72 

Heti óra szám:2 

 

1.Tovább kell fejleszteni a beszédkészséget 

2.A szövegek tartalmának elmondása 

3.Tudatositani kell a helyesirás alapelveit 

4.A magyar és a szerb nyelv hasonlóságának eltérése 

 

Idő 

meghatározása 
Tanítási egységek 

Tervezett órák 

Feldolgozás Ismétlés Gyakorlat Összesen 

Első és a 

második félév 

Nyelv 

Nyelvtan 8 6 6 20 

Helyesirás 4 - 4 8 

 0 0 0 0 

Irodal

om 

Háziolvas

mány 
8 6 8 22 

Nyelv 

kultura 

Kifejező 

fejlesztés 

és beszéd 

12 3 7 22 

Összesen 34 15 25 72 
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Hetedik osztály 

Globális terv 

Évi óra szám:72 

Heti óra szám:2 

 

1.A szövegértés és a komunikációs készségfejlesztése 

2.Az irodalmi műtartalma és mondanivalója 

3.Népköltészet és műköltészet megkülönbőztetése 

4.A két nyelv felismerése a szövegben és a mondatrészekben 

 

Idő 

meghatározása 
Tanítási egységek 

Tervezett órák 

Feldolgozás Ismétlés Gyakorlat Összesen 

Első és a 

második félév 

Nyelv 

Nyelvtan 8 6 6 20 

Helyesirás 4 - 4 8 

 0 0 0 0 

Irodal

om 

Háziolvas

mány 
8 6 8 22 

Nyelv 

kultura 

Kifejező 

fejlesztés 

és beszéd 

12 3 7 22 

Összesen 34 15 25 72 

 

 

Nyolcadik osztály 

Globális terv 

Évi óra szám:68 

Heti óra szám:2 

 

1.A feladatokat tovább kell fejleszteni a beszédben  

2.A szókincs további bővitése és fejlesztése 

3.Szövegértés gyakorlata 

4.Magyar és a szerb rendszeri eltérése és hasonlóságai 

 

Idő 

meghatározása 
Tanítási egységek 

Tervezett órák 

Feldolgozás Ismétlés Gyakorlat Összesen 

Első és a 

második félév 

Nyelv 

Nyelvtan 7 7 7 21 

Helyesirás 3 0 3 6 

 0 0 0 0 

Irodal

om 

Háziolvas

mány 
7 7 7 21 

Nyelv 

kultura 

Kifejező 

fejlesztés 

és beszéd 

12 2 6 21 

Összesen 29 16 23 68 
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ДОПУНСКА НАСТАВА 
 

Циљ: омогућавање ученицима који заостају у савлађивању образовно-

васпитних  

           садржаја да се лакше укључују у редовни васпитно-образовни процес 

Задаци: - ближе одређивање програмских садржаја у којима ученици не 

постижу добре  

                 резултате; 

                     -  усклађивање садржаја рада са потребама и могућностима ученика; 

                     -  пружање помоћи ученицима да се лакше уклопе у редовну наставу и 

праћење  

                         њиховог напредовања 

Допунска настава организоваће се по потреби за ученике који  стално или 

повремено  не постижу задовољавајућа постигнућа из појединих области наставних 

предмета према  прописаном плану и програму  

 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА 
 

  У августу месецу организоваће се припремна настава за оне ученике који ће 

полагати поправни испит у августовском испитном року. Настава ће се одвијати 

недељу дана, по два часа дневно. Укупно 10 часова припремне наставе, која ће  

бити индивидуализованa – прилагођенa сваком ученику посебно  и сачиниће  га 

предметни наставници из чијих  предмета се полажу поправни испити у јуну 

месецу. 

 Припремна настава организоваће се и  за оне ученике имају више од једне 

трећине оправданих изостанака  из појединих предмета. 

 

 

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

 

Наставници:  Тања Голушин 

                         Ото Секе 

                         Зоран Петровић 

 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 
 

Циљ физичког васпитања је да разноврсним и систематским моторичким 

активностима, у повезаности са осталим васпитно-образовним подручјима, допринесе 

интегралном развоју личности ученика (когнитивном, афективном, моторичком), 

развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени моторичких 

умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним 

условима живота и рада. 
 

   Општи оперативни задаци наставе физичког васпитања јесу: 

-подстицање раста,развоја и утицање на правилно држање тела 

-развој и усавршавање моторичких способности 
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-стицање моторичких умења која су као садржаји утврђенипрограмом физичког 

васпитања и стицање теоријских знања неопходних за њихово усвајање 

-усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаног 

циљем овог васпитно-образовног подручја 

-формирање морално-вољних квалитета личности 

-оспособљавање ученика да стечена знања, умења и навике користе у свакодневним 

условима живота и рада 

-стицање и развијање свести о здрављу, чувању здравља и заштити природне средине. 
 

   Посебни оперативни задаци: 

-усмерени развој основних моторичких способности,првенствено брзине и 

координације 

-усмерено стицање и усавршавање моторичких умења и навика предвиђених 

програмом физичког васпитања 

-примена стечених знања, умења и навика у сложеним условима кроз игру и 

такмичење 

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

-естетско изражавање кретањима и доживљавање естетских вредности 

-усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика 

 

 

 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

 

ПЕТИ РАЗРЕД 

Годишњи фонд:  72  

Недељни фонд:     2 

 

 Наставне теме обрада увежбавање укупно 

1 Атлетика 7 16 23 

2 Вежбе на справама и тлу 16 6 22 

3 Спортска игра рукомет 18 2 20 

4 Aнтропометријско мерење 1 0 1 

5. 
Ритмичко спортска 

гимнастика 
6  6 

 Укупно 48 24 72 

 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

 

ШЕСТИ РАЗРЕД 

Годишњи фонд:  72  

Недељни фонд:     2 

 

 Наставне теме обрада увежбавање укупно 

1 Атлетика 7 16 23 

2 Вежбе на справама и тлу 16 6 22 

3 Спортска игра кошарка 18 2 20 

4 Aнтропометријско мерење 1 0 1 

5. 
Ритмичко спортска 

гимнастика 
6  6 
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 Укупно 48 24 72 

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

 

СЕДМИ РАЗРЕД 
Годишњи фонд:  72  

Недељни фонд:     2 

 

 Наставне теме обрада увежбавање укупно 

1. Уводни час 1  1 

2. Атлетика 9 14 23 

3. Вежбе на справама и тлу 9 12 21 

4. Одбојка 9 14 23 

5. РСГ и плес 3 1 4 

 Укупно 31 41 72 

       

                                                       ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

 

ОСМИ РАЗРЕД 

Годишњи фонд:  68 

Недељни фонд:     2 

 

 Наставне теме обрада увежбавање укупно 

1. Уводни час 1  1 

2. Атлетика 8 14 22 

3. Вежбе на справама и тлу 8 12 20 

4. Одбојка 8 14 22 

5. РСГ и плес 2 1 3 

 Укупно 27 41 68 

 

 

 

 

 
ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 
 

Наставници: Маргит Киш 
                          
 
Наставни предмет: Немачки језик                                          Година учења: прва 
Разред: 5      
Недељни фонд часова:     2                                                               Годишњи фонд 
часова: 72 

 

Р. бр. Наставна област 
Обрада 
новог 

Понављање, 
проверавање 

Укупно 
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градива и увежбавање 

1. 

 
Сусрети и 
упознавања 
 

2 5 7 

2. 
 
Породица 
 

6 8 14 

3. 
 
Мој дом - становање 
 

3 8 11 

4. 
 
Свакодневни живот 
 

6 8 14 

5. 

 
Животиње – кућни 
љубимци 
 

3 2 5 

6.  
  
Пријатељи 
 

2 6 8 

 
7. 
 

 
Школа 3 1 4 

 
8. 
 

 
Празници: Божић, 
Ускрс 

2 - 2 

 
9. 
 

 
Одећа 2 2 4 

 
10. 

 

 
Писмени задаци - 3 3 

Укупно 29 43 72 
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Наставни предмет: Немачки језик                                                 Година учења: 
другa 
Разред: 6     
Недељни фонд часова:     2                                                               Годишњи фонд 
часова: 72 

 

Р. бр. Наставна област 
Обрада 
новог 

градива 

Понављање, 
проверавање 
и увежбавање 

Укупно 

1. 
 
Слободно време 
 

6 11 17 

2. 

 
Време: атмосферске 
прилике, годишња доба 
 

2 1 3 

3. 

 
Прославе: Рођендан, 
Божић 
 

3 5 8 

4. 

 
Путовања и 
знаменитости 
 

2 4 6 

5. 
 
Тело и здравље 
 

3 4 7 

6.  

  
Исхрана и брига о 
здрављу 
 

3 4 7 

 
7. 
 

 
Место становања и 
оријентација у граду 

4 8 12 

 
8. 
 

 
Становање: моја кућа, 
моја соба 

3 3 6 

 
9. 
 

 
Писмени задаци - 6 6 

Укупно 26 46 72 
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Наставни предмет: Немачки језик                                         Година учења: трећа 
Разред: 7    
Недељни фонд часова:     2                                                               Годишњи фонд 
часова: 72 

 

Р. бр. Наставна област 
Обрада новог 

градива 

Понављање, 
проверавање 
и увежбавање 

Укупно 

1. 

 
Свакодневни живот: 
догађији у прошлости, 
планови за будућност 
 

14 26 40 

2. 

 
Људи: изглед, особине 
и међуљудски односи 
 

7 7 14 

3. 

 
Породица: односи 
међу члановима 
породице 
 

5 5 10 

4. 

 
Савезна Република 
Немачка 
 

2  2 

5. 
 
Писмени задаци 
 

 6 6 

Укупно 28 44 72 
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Наставни предмет: Немачки језик                                        Година учења: четврта 
Разред: 8      
Недељни фонд часова:     2                                                               Годишњи фонд 
часова: 68 

 
 

Р. бр. Наставна област 
Обрада новог 

градива 

Понављање, 
проверавање 
и увежбавање 

Укупно 

1. 
 
Занимања 
 

3 7 10 

2. 
 
Језичка путовања 
 

4 6 10 

3. 
 
Бајке 
 

4 5 9 

4. 
 
Медији 
 

3 6 9 

5. 
 
Екологија 
 

3 5 8 

6.  
  
Друштво 
 

4 6 10 

 
7. 
 

 
Земље немачког 
говорног подручја: 
Аустрија и Швајцарска 

2 2 4 

 
8. 
 

 
Лектира 2 - 2 

 
10. 

 

 
Писмени задаци - 6 6 

Укупно 25 43 68 
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ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ – ИЗАБРАНИ СПОРТ 

 

-пети, шести, седми и осми разред- 

 

 

Наставници:  Татјана Голушин 

  Ото Секе 

   

 

Годишњи фонд: 36 

Недељни фонд:  1 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

 

Циљ: да се разноврсним и систематским спортским обучавањем и вежбањем 

допринесе остваривању циља физичког васпитања као интегралног дела 

васпитно-образовног система у целини, а да се, при том, задовоље 

индивидуалне потребе ученика, његова радозналост и жеља за достигнућима у 

изабраном спорту 

 

Општи оперативни задаци:  
- задовољење примарних мотива ученика за игром, кретањем и такмичењем, 

- подстицање потреба ученика за личном афирмацијом, групном 

идентификацијом, 

- развијање потребе за стваралаштвом у смеру спортско-техничких и тактичких 

достигнућа, 

- примена стеченог знања у систему школских спортских такмичења, 

- развијање и усавршавање моторичкох способности, 

- формирање морално-вољних квалитета личности. 

 

   Посебни оперативни задаци: 

- развој  брзине и координације и прецизности изабране спортске гране, 

- стицање и усавршавање моторишких умења и навика предвиђених програмом 

изабране спортске гране, 

- примена стечених спортско техничких и тактичких знања и умења изабраног 

спорта кроз игру и такмичење, 

- усвајање етичких вредности: поштовање партнера – противника, правила 

такмичења и фер плеја. 

 

САДРЖАЈ ПРОГРАМА: 

 

РУКОМЕТ, КОШАРКА, ОДБОЈКА, ФУДБАЛ- Изабрани спорт 36 

1. Тестирање 3 

2. Техника 15 

3. Правила  2 

4. Тактика 4 
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5. Техника- тактика- правила игре 6 

6. Игре са применом правила 6 

 

НАЧИН РАДА:  часови се реализују кроз организационе облике рада: часове 

физичког васпитања и спортских такмичења.  

Осим прописаних наставних средстава за поједини спорт, наставник 

користи и очиглена средства: цртежи, контурограми, ЦД-ове, аранжиране 

таблице оријентационих вредности моторичких способности, разноврсна 

обележавања радних места... 

 Наставник користи педагошку документацију: Дневник рада, Планове 

рада, Писане припреме, Радни картон за сваког ученика, Формулари за обраду 

података за стање физичких способности 

 

Програмски садржаји усмерени су на: 

1. Развијање физичких способности специфичних за изабрани спорт 

 На часовима се посвећује пажња развијању физичких способности 

карактеристичних за изабрани спорт: брзине, снаге, издржљивости, гипкости, 

координације и окретности пплазећи од индивидуалних мигућности ученика, 

учвршћивању правилног држања тела, усвајању моторичких знања, умења и 

навика карактеристичних за изабрани спорт 

2. Програм изабране спортске гране 

 Ученик треба да овлада неопходним техничко- тактичким знањима и 

умењима који му омогућавају индивидуални и колективни напредак и припрему 

за такмичење а који су примерени карактеристикама узраста и пола 

3. Теоријско образовање 

 Ученик стиће знања путем којих ће се упознати са суштином вежбања и 

законитостима развоја младог организма, стицање хигијенских навика. Пажња 

се посебно усмерава на правилно држање тела и спречавање спортских повреда, 

упознавању са основама олимпијског васпитања. 

  

 Осим прописаних наставних средстава за поједини спорт, наставник 

користи и очиглена средства: цртежи, контурограми, ЦД-ове, аранжиране 

таблице оријентационих вредности моторичких способности, разноврсна 

обележавања радних места... 

 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 
 

 

Наставник: Бојан Марјански 

                       Мики Лукач 

ПЕТИ РАЗРЕД 

 

Годишњи фонд: 36 

Недељни фонд:  1 

 

 

Циљ:  Циљ је да се ученици оспособе за самостално коришћење рачунара, 

подстицање креативног рада на рачунару. Циљ наставе и учења информатике 

и рачунарства је оспособљавање ученика за управљање информацијама, 

безбедну комуникацију у дигиталном окружењу, производњу дигиталних 
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садржаја и креирање рачунарских програма за решавање различитих 

проблема у друштву које се развојем дигиталних технологија брзо мења. 

 

Оперативни задаци: Упознавање ученика са графичким радним окружењем, 

организацијом дискова датотека и директоријума. Упознавање 

са подешавањем околине за рад на српском језику, 

инсталацијом додатних уређаја, са радом у програму за обраду 

текста и основним програмима за рад у мултимедији. 

Оспособљавање ученика за самостално коришћење 

рачунарских програма. 

Програм наставног предмета информатика и рачунарство, у другом циклусу 

основног образовања и васпитања, организован је по спиралном моделу и 

оријентисан је на остваривање исхода. Исходи говоре о томе шта ученици умеју да 

ураде на основу знања која су стекли учећи овај предмет. Представљају опис 

интегрисаних знања, вештина, ставова и вредности ученика у три тематске целине: 

ИКТ, Дигитална писменост и Рачунарство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШЕСТИ РАЗРЕД 

 

Годишњи фонд: 36 

Недељни фонд:  1 

 

 

Циљ:  Циљ је да се ученици оспособе за самостално коришћење рачунара, 

подстицање креативног рада на рачунару. Циљ наставе и учења информатике 

и рачунарства је оспособљавање ученика за управљање информацијама, 

безбедну комуникацију у дигиталном окружењу, производњу дигиталних 

Редни 

број 

наставне 

теме 

НАСТАВНА ТЕМА/ОБЛАСТ 

Број 

часов

а по 

теми 

Број часова за 

о
б
р

а
д
у

 

в
еж

б
е
 

1. ИКТ 9 4 5 

2. Дигитална писменост 5 2 3 

3. Рачунарство 16 7 9 

4. Пројектна настава 6 2 4 

Укупан број часова 36 15 21 
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садржаја и креирање рачунарских програма за решавање различитих 

проблема у друштву које се развојем дигиталних технологија брзо мења. 

 

Оперативни задаци: Упознавање ученика са програмима за обраду текста, за рад 

са табелама, програмима за едитовање звука, фотографије, 

филма као и програмима за рад са векторском графиком. 

Упознавање ученика са алатима за креирање блога, сајта, 

форума. Упознавање ученика са појмом рачунарских мрежа. 

Програмирање у програмском језику C# и у познавање са 

programskim окружењем VisualStudio 2017.  

Програм наставног предмета информатика и рачунарство, у другом циклусу 

основног образовања и васпитања, организован је по спиралном моделу и 

оријентисан је на остваривање исхода. Исходи говоре о томе шта ученици умеју да 

ураде на основу знања која су стекли учећи овај предмет. Представљају опис 

интегрисаних знања, вештина, ставова и вредности ученика у три тематске целине: 

ИКТ, Дигитална писменост и Рачунарство. 

 

 

Редни 

број 

наставне 

теме 

НАСТАВНА ТЕМА/ОБЛАСТ 

Број 

часов

а по 

теми 

Број часова за 

о
б
р

а
д
у

 

в
еж

б
е
 

1. ИКТ 9 7 2 

2. Дигитална писменост 5 4 1 

3. Рачунарство 16 12 4 

4. Пројектна настава 6  6 

Укупан број часова 36 23 13 

 

 
 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО  
- Изборни предмет - седми разред- 

 

 

Годишњи фонд: 36 

Недељни фонд:  1 

ЦИЉ, ОПШТИ  И  ПОСЕБНИ  ЗАДАЦИ:  

Циљ образовно-васпитног рада изборног предмета јесте да се ученици оспособе 

за обављање једноставних операција на рачунару. 

Задаци образовно-васпитног рада : 

упознавање основних појмова из информатике и рачунарства 

упознавање основних карактеристика рачунара 

развијање интересовања за примену рачунара у свакодневном животу и раду 

подстицање креативног рада са рачунаром 

оспособљавање за коришћење рачунара 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ:  
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              Упознавање  ученика  са : 

-интерфејсом оперативног система  Windows 

-организацијом података 

- подешавањем околине 

-инсталацијом периферија и програма 

-елементима и радом у текстпроцесору 

-начином организације и функционисањем програма за рад са табелама 

-са применом рачунара у различитим областима људске делатности 

 Оспособљавање ученика за: 

-самостално коришћење различитих извора информација помоћу рачунара 
 

 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 
- Изборни предмет - осми разред- 

Годишњи фонд: 34 

Недељни фонд:  1 

           Оперативни задаци   

   Упознавање  ученика са : 

-применом рачунара у области табеларних прорачуна и изради графикона 

-са фазама израде проблемских задатака на рачунару 

-са основама језика за израду једноставнијих презентација на мрежи 

-програмима за израду презентација 

 Оспособљавање ученика за: 

-самосталну израду пројеката применом рачунарских технологија 
 

Садржај 

програма 

Табеларни 

прорачуни 

Изборни 

модули 

(програмирање 

или 

презентације 

на мрежи) 

Израда 

самосталног 

пројекта 

Број 

часова 

10 10 14 

 
Реализација наставних садржаја 

 

КОРИШЋЕЊЕ УЏБЕНИКА 

Основе информатике и рачунарства  за 8.  разред основне школе, аутори: Д. Васић, М. 

Стојановић 

НАСТАВНА СРЕДСТВА 

уџбеник, рачунари, штампачи, скенер, и остала компјутерска опрема, мултимедијалне 

презентације, панои 

ОБЛИЦИ РАДА 

фронтални, групни, индивидуални 

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ 

дијалошка, монолошка, демонстративна, радно-производна, истраживачка, 

стваралачка, интерактивна, текст метода, метода писаних радова 

АКТИВНОСТИ 

учење, посматрање, уочавање, описивање, игра, цртање, писање, рачунање  
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ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА УЧЕНИКА: 

Успех ученика из предмета оцењује се бројчано од 1 до 5 са ограничењем да 

ученик не може да има 1 као закључну оцену и да оцена не улази у просек укупног 

успеха.  

 Елементи оцене су: 

1.процена  остварених постигнућа сваког ученика и његовог доприноса у остаривању 

постигнућа групе 

2.запажање о нивоу и начину ангажовања ученика у току наставе 

3.препорука за даље напредовање 

Критеријуми за оцењивање су: 

1.Редовност у похађању наставе 

2.заинтересованост 

3.активно укључивање у процес наставе 

4.постигнућа и знања 

 

 

  

Корелација са наставним предметима 

        српског језика: неговање правописа током рада и учења и правилним 

изражавањем кроз све часове наставних тема  и рад са текстом 

енглеског  језика: коришћење терминологије, кроз примену стечених знања 

у области рада са текстом ( програм Word ); 

математике, физике, хемије: кроз примену математичких формула у области 

рада са табелама ( програм Exel ), у израдама презентација ( програм Power point); 

биологије, географије, историје: кроз примену стечених знања у области 

рада са текстом ( програм Word ); 

техничког образовања: кроз повезивање са знањима усвојеним у овом 

наставном предмету 

 музичке и ликовне културе: кроз коришћење звука и визуелних средстава у 

раду  

 

 

 

 
 

 

 

 

ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 

 
Наставнк: Владимир Мирков 

                       

Општи циљ: пружање целовитог православног погледа на свет и живот. 

Ученици треба да се систематски упознају са православном вером у њеној 

доктрини, литургијској, социјалној и мисионарској димензији . Хришћанско 

виђење живота и постојања света излаже се у веома отвореном, толерантном 

дијалогу са осталим наукама и теоријама у свету, којим се настоји показати да 

хришћанско виђење ( литургијско, као и подвижничко искуство Православне 
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цркве) обухвата сва позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну 

припадност и верско образовање. 

Задаци:  

- развијање способности уочавања да су грех и зло последица погрешног  

изражавања човекове слободе; 

- развијање способности уочавања да Бог поштује човекову слободу али да не 

одустаје да свет доведе у вечно постојање; 

- изградња свести о томе да Бог воли човека и свет и да их никада не напушта, 

али вечни живот зависи и од слободе човека и његове заједнице с Богом; 

- развијање способности спознавања 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; 

- развијање способности уочавања сличности у структури старозаветне и 

новозаветне цркве. 

Оперативни задаци: 

Ученици треба да: - стекну свест о томе да је личност заједница слободе са другом  

       личношћу; 

- буду свесни разлике између природе и личности; 

- запазе да је личност носилац постојања природе; 

- уоче да у хришћанској онтологији нема сукоба и искључивости измећу једног и 

многих 

 

 

ПЕТИ РАЗРЕД 

 

Годишњи фонд:  36 

Недељни фонд: 1 

 

Оперативни задаци:  

- развијање способности уочавања да су грех и зло последица погрешног  

изражавања човекове слободе; 

- развијање способности уочавања да Бог поштује човекову слободу али да не 

одустаје да свет доведе у вечно постојање; 

- изградња свести о томе да Бог воли човека и свет и да их никада не напушта, 

али вечни живот зависи и од слободе човека и његове заједнице с Богом; 

- развијање способности спознавања 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; 

- развијање способности уочавања сличности у структури старозаветне и 

новозаветне цркве. 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА: 

1. ПРИПРЕМА СВЕТА ЗА ДОЛАЗАК СИНА БОЖИЈЕГ У СВЕТ 

2. СТАРИ ЗАВЕТ ИЗМЕЂУ БОГА И СВЕТА КРОЗ ИЗАБРАНИ НАРОД 

3. АВРАМ, РОДОНАЧЕЛНИК ЈЕВРЕЈСКОГ НАРОДА, ПРАСЛИКА ХРИСТА КАО 

ГЛАВЕ  

    ЦРКВЕ 

4. МОЈСИЈЕВ ЗАКОН КАО ПРИПРЕМА И ВОДИЧ КА ХРИСТУ 

5. СТАРОЗАВЕТНИ МОТИВИ У ПРАВОСЛАВНОЈ ИКОНОГРАФИЈИ 
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КАТОЛИЧКА ВЕРОНАКА  

 

ЗА 5. РАЗРЕД 

 Наставник: Атила Флеис 
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1. UVOD – BEVEZETÉS 1 - - - - 1 

2. 

BOG JE PROGOVORIO U POVIJESTI – PRAOCI 

– 
ISTEN MEGSZÓLAL A TÖRTÉNELEMBEN – ŐSATYÁK 

1 6 1 - - 8 

3. 
KRALJEVI IZABRANOG NARODA – 

A VÁLASZTOTT NÉP KIRÁLYAI 
1 6 1 - 1 9 

4. 
PROROČKA SLUŽBA U ZAJEDNICI – 
PRÓFÉTAI SZOLGÁLAT A KÖZÖSSÉGBEN 

1 5 1 - - 7 

5. 
ŽENE U STAROM ZAVJETU I MUDROSNA KNJIŽEVNOST – 

ASSZONYOK AZ ÓSZÖVETSÉGBEN ÉS A BÖLCSESSÉG IRODALMA 1 3 1 - - 5 

6. 

SVETE KNJIGE DRUGIH VJERSKIH 

ZAJEDNICA – 
MÁS HITKÖZÖSSÉGEK SZENT KÖNYVEI 

1 3 1 - 1 6 

 S V E U K U P N O  –  Ö S S Z E S E N: 6 23 5 - 2 36 
 

 

 

 

 

ШЕСТИ РАЗРЕД 

 

Годишњи фонд:  35 

Недељни фонд: 1 

 

 Оперативни задаци: 

Ученици треба да: 

- уоче да је слобода кључни елеменат у разумевању Тајне Христове; 

- науче да се слобода поистовећује с личношћу, односно да се личност 

поистовећује с љубављу према другој личности; 

- запазе разлику између приказивања живота Христовог у православној 

иконографији и западној ренесансној уметности. 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА: 

1. ТАЈНА ХРИСТОВА – ЈЕДИНСТВО БОГА И ЧОВЕКА (ЛИТУРГИЈА КАО ТАЈНА   

    ХРИСТОВА) 

2. РОЂЕЊЕ ХРИСТОВО ''ОД ДУХА СВЕТОГА И МАРИЈЕ ДЈЕВЕ'' (УЛОГА 

СЛОБОДЕ  

    МАРИЈЕ ДЈЕВЕ У РОЂЕЊУ СПАСИТЕЉА: ДЕВИЧАНСТВО БОГОРОДИЦЕ). 
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3. ХРИСТОС ЈЕ СИ БОЖИЈИ КОЈИ ЈЕ ПОСТАО ЧОВЕК, НОВИ АДАМ, ДА БИ 

СЈЕДИНИО   

    СТВОРЕНУ ПРИРОДУ СА БОГОМ 

4. УЛОГА БОГА У СПАСЕЊУ СВЕТА (СВЕТ НЕ МОЖЕ ДА ПОСТОЈИ БЕЗ 

ЗАЈЕДНИЦЕ С  

    БОГОМ, АЛИ БОГ НЕ ВРШИ НАСИЉЕ НАД ЧОВЕКОМ) 

5. УЛОГА ЧОВЕКА У СПАСЕЊУ СВЕТА ( СЛОБОДА ЧОВЕКА ЈЕ ПРЕСУДНА ЗА 

СПАСЕЊЕ  СВЕТА; ОСВРТ НА ПРВОГ АДАМА И ЊЕГОВУ УЛОГУ У СПАСЕЊУ 

СВЕТА; ОДНОС  ЧОВЕКА ПРЕМА ПРИРОДИ) 

6. ХРИСТОВО СТРАДАЊЕ И ВАСКРЕСЕЊЕ 

7. ХРИСТОВ ЖИВОТ У ПРАВОСЛАВНОЈ ИКОНОГРАФИЈИ. 

  

 

                    КАТОЛИЧКА ВЕРОНАУКА ЗА 6. РАЗРЕД 
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1. UVOD – BEVEZETÉS 1 - - - - 1 

2. 

ISUS KRIST – SIN BOŽJI – POSTAJE BRAT 

ČOVJEKU – 
JÉZUS KRISTUS – ISTEN FIA – TESTVÉRÜK LETT 

1 5 1 - - 7 

3. 
ISUS JE VRHOVNI UČITELJ VJERE – 

JÉZUS A HITÜNK FŐ TANÍTÓMESTERE 
1 6 1 - 1 9 

4. 
ISUS POMAŽE LJUDIMA – 
JÉZUS SEGÍT AZ EMBEREKNEK 

1 2 - - - 3 

5. 
ISUS JE ZA NAS UMRO I USKRSNUO – NAJVEĆI ČIN LJUBAVI – 

JÉZUS ÉRTÜNK MEGHALT ÉS FELTÁMADOTT – A SZERETET 

LEGNAGYOBB TETTE 
1 7 1 - - 9 

6. 
ISUS I DANAS MEĐU NAMA DJELUJE SNAGOM SVOJEGA DUHA – 

JÉZUS A LÉLEK EREJÉVEL MA IS TEVÉKENYKEDIK KÖZÖTTÜNK 1 5 - - 1 7 

 S V E U K U P N O  –  Ö S S Z E S E N: 6 25 3 - 2 36 

 

 

 

 

 

СЕДМИ РАЗРЕД 

Годишњи фонд:  36 

Недељни фонд: 1 

 

Оперативни задаци: 

Ученици треба да: 

- запазе да природа не постоји нез личности; 

- науче да личност у Богу претходи природи у онтолошком смислу; 

- уоче да у стварном свету људска природа претходи човеку као личности у 

онтолошком смислу; 



173 

 

- запазе да се код створених бића, тј. да код људи слобода може изразити и као 

негација, што није случај у Богу; 

- запазе да је слобода Божија онтолошка, тј. да се изражава само као љубав према 

другој личности; 

- заапзе разлику између иконографског приказивања Св. Тројице у православној 

традицији. 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА: 

БОГ У КОГА ХРИШЋАНИ ВЕРУЈУ ЈЕСТЕ СВ. ТРОЈИЦА: ОТАЦ, СИН И СВЕТИ 

ДУХ 

ОТАЦ, СИН И СВ. ДУХ СУ ТРИ ВЕЧНЕ, КОНКРЕТНЕ ЛИЧНОСТИ. 

СВЕТА ТРОЈИЦА ЈЕ ЈЕДАН БОГ. 

УЗРОК БОЖИЈЕГ ПОСТОЈАЊА ЈЕ ОТАЦ. 

БОГ ОТАЦ ИЗРАЖАВА СВОЈЕ СЛОБОДНО ПОСТОЈАЊЕ КАО ЉУБАВ ПРЕМА 

ДРУГОЈ ЛИЧНОСТИ-ПРЕМА СИНУ И СВ. ДУХУ 

ХРИЧЋАНСКА ОНТОЛОГИЈА (БИЋЕ КАО ЗАЈЕДНИЦА СЛОБОДЕ) 

АНТРОПОЛОШКЕ ПОСЛЕДИЦЕ ВЕРЕ У СВ. ТРОЈИЦУ 

КРОЗ ЛИТУРГИЈУ СЕ ПОЈАВЉУЈЕ СВ. ТРОЈИЦА 

КРШТЕЊЕ И ЛИТУРГИЈА КАО ПРАКТИЧНО ИСПОВЕДАЊЕ ВЕРЕ У БОГА 

КОЈИ ЈЕ СВ. ТРОЈИЦА 

СВ. ТРОЈИЦА У ПРАВОСЛАВНОЈ ОКОНОГРАФИЈИ 

 

 

КАТОЛИЧКА ВЕРОНАУКА ЗА 7. РАЗРЕД 
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1. UVOD – BEVEZETÉS 1 - - - - 1 

2. 
APOSTOLSKO VRIJEME – 
AZ APOSTOLOK KORA 

1 5 1 - - 7 

3. 
EVANGELIZACIJA NARODA – 

A NÉPEK EVANGELIZÁLÁSA 
1 7 1 - 1 10 

4. 
VELIKE REFORME – 
A NAGY REFORMOK 

1 2 - - - 3 

5. 
CRKVA U NOVOM VIJEKU – 
AZ ÚJKORI EGYHÁZ 

1 7 1 - - 9 

6. 
REFORMA II. VATIKANSKOG SABORA – 
A MÁSODIK VATIKÁNI ZSINAT REFORMJAI 

1 7 1 - - 9 

7. 
DIJALOG S KRŠĆANSKIM CRKVAMA – 
PÁRBESZÉD A KERESZTÉNY EGYHÁZAKKAL 

1 5 - - 1 7 

 S V E U K U P N O  –  Ö S S Z E S E N: 6 25 3 - 2 36 
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ОСМИ РАЗРЕД 

 

Годишњи фонд:  34 

Недељни фонд: 1 

 

Оперативни задаци: 

- стекну свест о томе да је личност заједница слободе с другом личношћу; 

- да буду свесни разлике између природе и личности; 

- запазе да је личност носилац постојања природе; 

-  уоче да је у хришћанској онтологији нема сукоба и искључивости између 

једног и многих 

 

 
 

 

 

 

                   

 

 

Ред.бр. НАСТАВНИ САДРЖАЈ 
Бр.часова 
за обраду 

Утврђивање 
Системати-

зација 

Укупан 
број 

часова 

1. 
Учење о личности на основу 
православне тријадологије 1   1 2 

2. 
Разлика између природе и 
личности у Богу 3   4 7 

3. 

Онтолошке последице 
православне триадологије по 
човека и створени свет(личност 
као носилац постојања природе) 1   1 2 

4. 
Човек као личност (личност као 
заједница) 2   1 3 

5. 

Сједињење тварне и нетварне 
природе у једној личности 
Христовој 
(Халкидонски,Васељенски сабор и 
његове одлуке) 1 1 1 3 

6. 

Обожење створене природе у 
Христовој личности (личност као 
носилац постојања природе може 
имати више природа у себи) 3   3 6 

7. 
Црква као Тело Христово 
(литургијска појава Цркве)  

3   2 5 

8. 

Будуће Царство Божије као узрок 
Цркве (последњи догађај Царства 
Божијег даје истинитост 
историјским догађајима) 1 1 1 3 

9. 
Светост и Царство Божије у 
православној иконографији 1 1 1 3 

     16 3 15 34 
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КАТОЛИЧКА ВЕРОНАУКА ЗА 8. РАЗРЕД 
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1. UVOD – BEVEZETÉS 1 - - - - 1 

2. 
ČOVJEK KOJI TRAŽI ISTINU – 
AZ EMBER, AKI AZ IGAZSÁGOT KERESI 

1 5 1 - - 7 

3. 

ISUS KRIST KOJI OBJAVLJUJE BOGA I SMISAO 

ČOVJEKA – 

JÉZUS KRISZTUS, AKI KINYILATKOZTATJA 

ISTENT ÉS MEGADJA EMBERSÉGÜNK 

LÉNYEGÉT 

1 7 1 - 1 10 

4. 
MISTIČNO TIJELO KRISTOVO - CRKVA – 
KRISZTUS MISZTIKUS TESTE - AZ EGYHÁZ 

1 5 1 - - 7 

5. 

KRŠĆANSKI ŽIVOT KAO SVJEDOČENJE ISTINE – 

A KERESZTÉNY ÉLET, MINT AZ IGAZSÁG MELLETTI 

TANÚSÁGTÉTEL 
1 6 - 1 1 9 

 S V E U K U P N O  –  Ö S S Z E S E N: 5 23 3 1 2 34 

 

 

 

 

 

 
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

 
                                                        ПЕТИ РАЗРЕД 

 

 

 

Наставник: Магдалена Дујин 

                     Гизела Бало Бордаш  

 

Годишњи фонд:  36 

Недељни фонд: 1 
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 Општи циљ: оспособљавање ученика за активно учешће у животу школе и локалне 

заједнице, проширивањем знања о демократији, њеним принципима и вредностима 

кроз практично деловање 

 

Оперативни задаци:  

- подстицање и оспособљавање за активно учешће у животу школе развијањем 

вештина за унапређивање услова школског живота кроз праксу, 

- упознавање школских правила и процедура, 

- разумевање функционисања органа управљања школе и стручних тела, 

- упознавање права и одговорности свих актера на нивоу школе, 

- развијање комуникацијских вештина неопходних за сарадничко понашање, 

аргументовање ставова и изражавање мишљења, 

- обучавање техникама групног рада, 

- развијање способности критичког просуђивања и одговорног одлучивања и 

делања 

 

САДРЖАЈ ПРОГРАМА: 

1. УПОЗНАВАЊЕ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНАТА ПРОГРАМА  - 6 часова 

2. САГЛЕДАВАЊЕ УСЛОВА ШКОЛСКОГ ЖИВОТА  - 4 часа 

3. ИЗБОР ПРОБЛЕМА НА КОМЕ ЋЕ СЕ РАДИТИ  -  1 час 

4. САКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА О ИЗАБРАНОМ ПРОБЛЕМУ – 8 часова 

5. АКТИВИЗАМ И ПАРТИЦИПАЦИЈА  - ПЛАН АКЦИЈЕ  - 12 часова 

6. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПЛАНА АКЦИЈЕ  - 1 час 

7. ОСВРТ НА НАУЧЕНО – ЕВАЛУАЦИЈА  - 4 часа 

 

 

ШЕСТИ РАЗРЕД  

Годишњи фонд:  36 

Недељни фонд: 1 

 

Оперативни задаци:  

- подстицање и оспособљавање за активно учешће у животу локалне заједнице, 

- разумевање функционисања нивоа и органа власти, 

- упознавање мера власти, 

- упознавање права и одговорности грађана на нивоу заједнице, 

- развијање комуникацијских вештина неопходних за сарадничко понашање, 

аргументовање ставова и изражавање мишљења, 

- обучавање за тимски начин рада, 

- развијање способности критичког расуђивања и одговорног одлучивања и 

делања 

 

 

САДРЖАЈ ПРОГРАМА: 

1. УПОЗНАВАЊЕ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНАТА –  6 часова 

2. ПРВИ КОРАК- УОЧАВАЊЕ ПРОБЛЕМА У ЗАЈЕДНИЦИ –  4 часа 

3. ДРУГИ КОРАК – ИЗБОР ПРОБЛЕМА -   1 час 

4. ТРЕЋИ КОРАК – САКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА О ИЗАБРАНОМ ПРОБЛЕМУ –  8 

часова 

5. ЧЕТВРТИ КОРАК -  ИЗРАДА СТУДИЈЕ –  12 часова 

6. ПЕТИ КОРАК – ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА СТУДИЈЕ –  1 час 
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7. ШЕСТИ КОРАК – ОСВРТ НА НАУЧЕНО –  4 часа  

 

СЕДМИ РАЗРЕД 

Годишњи фонд:  36 

Недељни фонд: 1 

 

Циљ: је да ученици стекну знања, формирају ставове, развију вештине и усвоје 

вредности које су претпоставка за компетентан, одговоран и ангажован живот у 

демократском друштву. 

 

Задаци: - разумевање значења кључних појмова који се односе на грађанина, државу 

и власт; 

         - схватање историјског развоја грађанских права и слобода; 

         - упознавање са са карактеристикама одговорног и активног грађанина; 

        - разумевевање места и улоге детета као грађанина у друштву; 

   - разумевање односа између грађанских права, појединца и општег добра; 

   - упознавање са начинима развијања грађанске одговорности; 

   - разумевање волонтерског покрета и значаја волонтерских акција; 

   - подстицање ученика да се ангажују у различитим иницијативама и акцијама; 

  -  разумевање значаја иницијативе за постизање промена у друштвеној 

заједници; 

       - разумевање неопходности постојања власти; 

       - упознавање са концептом огранићене власти; 

       - упознавање са институцијом Ђачког парламента. 

 

САДРЖАЈ ПРОГРАМА: 

1. УВОД – 2 часа 

2. ГРАЂАНИН- 19 часова 

3. ДРЖАВА И ВЛАСТ- 7 часова 

4. ЂАЧКИ ПАРЛАМЕНТ И ИНИЦИЈАТИВА- 5 часова 

5. ЗАВРШНИ ДЕО – 3 часа   

  

ОСМИ РАЗРЕД 

Годишњи фонд:  34 

Недељни фонд: 1 

 

 Циљ: је да ученици стекну знања, формирају ставове, развију вештине и усвоје 

вредности које су претпоставка за компетентан, одговоран и ангажован живот у 

демократском друштву. 

 

Оперативни задаци:  

- разумевање концепта универзалности права детета; 

- стицање знања о узроцима различитог степена остварености детета у свременом 

свету; 

- подстицање развоја критичког односа према појавама злоупотребе права детета; 

- упознавање са неопходним условима за остваривање најбољег интереса детета; 

- упознавање са местом, улогом и значајем међународних организација које се 

баве унапређивањем положаја деце код нас и у свету; 

- упознавање са националним законодавним оквиром чији је циљ заштита 

интереса деце; 
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- разумевање места, улоге и одговорности државе, друштва, породице и  детета у 

унапређивању положаја деце у друштву; 

- разумевање улоге и значаја медија у савременом друштву; 

- унапређивање вештина критичког разматрања информација добијених преко 

различирих медија; 

- упознавање са улогом медија у креирању слике детета у друштву. 

 

САДРЖАЈ ПРОГРАМА: 

УВОД – 2 часа 

ДЕЦА У САВРЕМЕНОМ СВЕТУ – 18 часова 

МЕДИЈИ У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ – 11 часова 

ЗАВРШНИ ДЕО- 3 часа 

 
 

НАЧИН РАДА:  Реализација програма  Грађанског васпитања  заснива се на 

коришћењу интерактивних и истраживачких метода рада 

Интерактивне методе рада одвија се кроз следеће форме: кооперативни рад 

наставник-ученици, кооперативни рад у малим групама ученика,  рад у паровима, 

тимски рад. 

У седмом и осмом разреду уводе се сложенији начини рада дискусија, 

аргументовање, дебата, анализа случаја, поређење и покретање иницијативе. 

Технике које се користе за постизање интерактивности  у процесу учења су:  

''мозгалица'', групна дискусија, симулација и играње улога. 

 Активности: ученици се најпре уводе у контекст теме којом желимо да се 

бавимо, затим се креира ситуација која свима омогућава да активно учествују у 

истраживању и изналажењу решења за постављени проблем, кроз дискусију се 

затим размењује, објашњава, прецизира и уобличује искуство, на крају се 

успоставља веза са постојећим знањима и праве се различите генерализације. 

Ученици  анализирају узрочно-последичне везе, праве поређења, доносе закључке 

и имају критички однос према појавама у друштву.  

Основна теза којим наставник треба да се руководи је да ученике учимо не 

шта да мисле, него како да мисле. 

Ученици равноправно и активно учествују у свим активностима и преузимају 

иницијативу у различитим активностима. 

У току рада улога наставника је да: мотивише ученике за рад, организује 

наставу тако што ће поставити циљеве рада, планирати садржаје, средства и 

опрему,  методе рада, развија и одржава партнерску комуникацију са ученицима, 

уважава и реагује на потребе групе и појединца, дели одговорности и демократски 

управља разредом. 

Наставна средства:  фломастери, бојице, селотејп, лепак, маказе, листови А4 

формата бели и у боји, flipchart block и табла, четвороделна табла димензија 100▫80  

Литература: Грађанско васпитање: за пети разред основне школе: приручник 

за наставнике,  МПС РС, Београд, 2006. 

Грађанско васпитање VI: приручник за наставнике, МПС РС, Београд, 2006. 

Грађанско васпитање: приручник за ученике: МПС РС, Београд, 2006. 

 

Праћење и вредновање ученика у току реализације програма  

Успех ученика оцењује се описно. Елементи описне оцене су: процена 

остварених постигнућа сваког ученика и његовог доприноса у остваривању 
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постигнућа групе, запажања о нивоу и начину ангажовања ученика у току наставе, 

препоруке за даље напредовање 

На крају школске године изводи се описна закључна оцена : веома успешан и 

успешан 

Критеријуми за оцењивање су: редовност похађања наставе, 

заинтересованост, активно укључивање у процес наставе; постигнуће 

 

 

ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 
 

Циљеви: Рад на реализацији програма одвија се у оквиру 

- редовне наставе 

- ваннаставних активности 

- ваншколских активности 

 

Свест о потреби да своје слободно време користе за стваралаштво и здраву 

разоноду 

Подстицање мисаоне активности  

Подстицање активности ученика у раду користећи животно искуство, односно 

ситуације у којима би се некада нашли 

Развијати интерактивно и динамично учење 

Подстицање радозналости, самосталних и стваралачких идеја. 

 

Задаци:   -  Неговање особина личности којима се изражава другарство (искреност, 

поштење, пружање помоћи, правично одобравање, разумевање, 

поштовање, пажљивост, поверљивост према другу); 

- Неговање правог другарства; 

- Развијање правилног односа међу половима; 

- Развијање спремности да се да подршка другу који има личних тешкоћа; 

- Развијање правилног односа према особама са психофизичким 

тешкоћама; 
 

 

 

 

ЧАСОВИ ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ  V  РAЗРEДA 

 

Садржај активности 

Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

Начин праћења 

Пријем ученика и помоћ адаптацији на школску 

средину 

Упознавање са правилима и дужностима 

понашања ученика у школи 

Упознавање са техникама учења 

Решавање школских проблема ученика( исхрана, 

превоз, брига о здравственом стању и 

физичком развоју) 

 

 

Септембар 

Одељ. старешина 

 Одељ. старешина 

 Одељ. старешина 

 

Одељ. заједница 

Посматрање, 

разговор, анализа пед. 

документације 

Средства масовне комуникације и њихов утицај на 

здравље 

Одржавање хигијене, уредности свог 

радног простора, учионице, школског дворишта 

Социјално прихватљива и неприхварљива 

понашања 

Анализа успеха и дисциплине на крају I 

Октобар Одељ. Старешина 

 

Одељ. Заједница 

Одељ. Зеједница 

Одељ. Старешина 

Школска 

документација, 

разговор 
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квалификационог периода 

 

Одељ. старешина 

Социометрија одељења 

Ученици са проблемима у понашању и учењу-

анализа проблема и помоћ одељенске 

заједнице 

Радне навике, култура рада 

 

Медијација – ненасилно решавање конфликата 

Новембар Одељ. Старешина 

ППС 

Одељ. Заједница и 

ППС 

Одељ. заједница 

 соц. испитивања, 

разговор 

Припрема за одељенско веће 

Анализа успеха и дисциплине на крају I 

полугодишта 

Бележење података о развоју и школском 

напредовању ученика 

Технике успешног учења 

 

 

Децембар Одељ. Старешина 

Одељ. старешина 

Одељ. Старешина 

и ППС 

Одељ. Заједница и 

ППС 

Школска 

документација, скале, 

графикони, извештаји 

 Хумани  односи  међу половима 

19. Болести неправилне исхране, култура исхране 

становања и одевања 

Прихватамо различитости 

Јануар Одељ. Заједница 

Одељ. старешина 

 

Школска 

документација,  

Решавање школских проблема ученика 

Бележење података о развоју и школском 

напредовању ученика 

Мотивациона васпитна средства у подстицању 

позитивног и осујећењу негативног понашања 

 Прихватање различитости-ненасилно решавање 

сукоба 

 

Фебруар Одељ. Заједница 

Одељ. Старешина 

Одељ. Заједница 

 

Одељ. заједница 

Посете часовима, 

извештаји 

Припрема за одељенско веће 

 Анализа успеха и дисциплине на крају III 

квалификационог периода 
Интернет комуникација, ''компјутерска'' зависност'' 

и утицај информатичке технологије на 

здравље деце школског узраста 

Критика и самокритика ( награде и казне 

Бележење података о развоју и школском 

напредовању ученика 

 

Март Одељ. Старешина 

Одељ. старешина 

Одељ. Заједница 

Одељ. Заједница 

Одељ. старешина 

Извештаји, педагошка 

документација 

Прве љубави и симпатије 

Алкохол и дуван као рушиоци здравља 

 

Април Одељ. Заједница 

Одељ. заједница 

разговор, дечији 

радови 

Бележење података о развоју и школском 

напредовању ученика 
Анализа постигнутих разултата на такмичењима, 

презентација рада секција и ваннаставних 

активности 

''Ја као наставник'' 

 

 

Мај Одељ. Старешина 

Одељ. Заједница 

Одељ. заједница 

Школска 

документација, скале, 

графикони, извештаји 

Разговор о томе колико смо могли а колико смо 

успели 

Припрема за одељенско веће 

Анализа успеха и дисциплине на крају школске 

јун Одељ. Заједница 

Одељ. Старешина 

Одељ. старешина 

Школска 

документација, скале, 

графикони, извештаји 
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године 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ЧАСОВИ ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ  VI  РAЗРEДA 

 

Садржај активности Време 
реализације 

Носиоци 
активности 

Начин праћења 

1. Упознавање са правилима и дужностима 

понашања ученика у школи 

2. Прикупљање релевантних података о 

ученицима 

3. Решавање школских  проблема ученика 

(исхрана, брига о здравственом стању и 
физичком развоју 

4. Емпатија и пружање помоћи другу 

Септембар Одељ. Старешина 

Одељ. старешина 

Одељ. Старешина и 

ППС 

Одељ. Заједница и  

Школска 

документација, , 

извештаји 

5. Шта сам пропустио да учиним да би успех био 

бољи 

6. Лична и орална хигијена 

7. Колико се познајемо-квиз 

8. Однос међу половима 

9. Школа-мој други дом 

Октобар Одељ. заједница 

Одељ. старешина 

Одељ.заједница, ППС 

Одељенска зајеница 

Одељ. заједница 

Педагошка 

документација, 

анкете, квизови 

10. Прихватање различитости – ненасилно 

решавање сукоба (медијација) 

11. Решавање школских проблема ученика 

12. Припрема за одељенско веће 
13. Анализа успеха и дисциплине на краји I 

квалификационог периода 

Новембар ППС,одељ. заједница 

Одељ. Старешина 

Одељ. Старешина 

Одељ. старешина 

Посета часу, 

евиденције 

14. Бележење података о развоју и школском 

напредовању ученика 

15. Припрема за одељенско веће  

16. Решавање школских проблема ученика 

Анализа успеха и дисциплине на крају I 

полугодишта  

17. Кажи ми ко ти је најбољи друг па ћу ти рећи 

ко си  

Децембар Одељ.старешина,ППС  

Одељ. Заједница 

Одељ. Старешина 

Одељ. заједница 

Евиденције, 

педагошка 

документација 

18. Здрави стилови живота 
19. Проблеми понашања младих и социјални притисак 
вршњака  

Јануар Одељ. заједница, ППС 

Одељ. заједница 

Ученички радови, 

евиденције 

20. Припрема за одељенско веће 
21.  Интернет комуникација 

22. Моји родитељи и ја 
23. Прве љубави и симпатије 

Фебруар Одељ. Старешина 

Одељ. Старешина 

Одељ. Заједница 

Одељ. заједница 

Извештаји, педагошка 

документација 

24. Критика и самокритика 
25. Припреме за одељенско веће 
 26.Анализа успеха и дисциплине на крају III 
квалификационог периода 

27. Препознавање порока - дрога 
 

март Одељ. Зеједница 

Одељ. Старешина 

Одељ.старешина 

Одељ. заједница 

Посета часу, анкете, 

извештаји 
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28. Помоћ слабијим ученицима 
29. Понашање на улици и јавним местима 

30. Бележење података о развоју и школском 
напредовању ученика 
 

Април Одељ. заједница 

Одељ. старешина 

Одељ. старешина 

Евиденција о 

свакодневном раду 

 Анализа постигнутих резултата на такмичењима, 
презентација рада секција и ваннаставних активности 
32. Правилна исхрана 
33. Да ли читамо и шта читамо 
34. Разговор о томе колико смо могли а колико смо 

постигли 

мај одељ.старешина, ППС 

одељ. заједница 

одељ. заједница 

одељ. заједница 

Протоколи праћења, 

целокупна педагошка 

документација 

35. Припрема за одељенско веће 
36. Анализа успеха и дисциплине на крају школске 
године 

јун Одељ. старешина 

Одељ. старешина 

Извештаји, анализе, 

протоколи праћења 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧАСОВИ  ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ   VII  РAЗРEДA 

Садржај активности Време 
реализације 

Носиоци активности Начин праћења 

1. Упознавање са правилима и дужностима 
понашања ученика у школи  

2. Прикупљање релевантних података о 

ученицима 

3. Решавање школских проблема ученика 

(исхрана, превоз, брига о здравственом стању и 

физичком развоју ученика..) 

4. Укључивање ученика у ваннаставне 

активности 

Септембар Одељ. старешина 
 

Одељ. старешина 

 

Одељ. старешина, ППС 

 

 

Одељ. заједница 

Протоколи праћења, 
целокупна 

педагошка 

документација 

5. Улога школе у мом животу, учење, вредности 

6. Најчешће грешке при избору занимања 

7. . Анализа успеха и дисциплине на крају I 

квалификационог периода  

8.  Вредности и уверења 
9. Култура одевања у складу са местом и 

временом 

 

Октобар Одељ. заједница 

Одељ. старешина 

 

Одељ. старешина 

Одељ. заједница,  
Одељ. заједница,  

Радови ученика 

извештаји, анкете 

10. Понашање на спортским манифестацијама, 

концерту и изложби 

11.  Интернет комуникација 

12. Како да постигнемо бољи успех – технике 

успешног учења 

13. Употреба и злоупотреба алкохола и дроге 

Новембар Одељ. старешина 

Одељ. заједница 

Одељ. заједница, ППС 

 

Одељ. старешина 

Протоколи праћења, 

целокупна 

педагошка 

документација, 

извештаји са 

седница и већа 

14. Какве филмове гледамо, коју музику 

слушамо 

15. Самодисциплина, умереност, трошење новца 

и слободног времена 
16. Последице прераних полних односа 

17. Анализа успеха и дисциплине  на крају I 

полугодишта 

Децембар Одељ. заједница 

 

Одељ. заједница 

 
Одељ. старешина 

Одељ.старешина 

Анкете,интервју, 

извештаји  

18. Сузбијмо насилништво- створимо позитивну 

учионицу 

19. Суочавање са неуспехом 

Јануар Одељенска заједница 

 

Одељ. заједница, ППС 

Анкете, посета ОЗ 

20. Радио и ТВ нас информишу, васпитавају и 

забављају 

21. Заштита животне средине  

Фебруар Одељ. Заједница 

 

Одељ. Старешина 

Евалуације рада, 

протоколи о раду, 

извештаји 
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22.Критика  средине (социјална, морална, 

еколошка 

23. Решавање школских проблема ученика 

 

Одељ. Заједница 

 

Одељ. старешина 

24. Радне обавезе у породици 

25. Анализа успеха и дисциплине на крају III 

квалификационог периода 

26. Однос родитељ – дете 

 27.Комуникација и толеранција 

март Одељ. старешина 

Одељ. старешина 

 

Одељ. заједница 

Одељ. заједница 

ОЗ, Евалуације 

рада, протоколи о 

раду, извештаји 

28. Рад са родитељима 
29. Креативност – особина која се развија 

30. Поремећаји у понашању – сузбијање 

девијантних понашања 

април Одељ. старешина 
Одељ. старешина 

 

Одељ. заједница 

Педагошка 
документација 

31. Злостављање и занемаривање 

32. Здрави стилови живота  

33. Примери нашег избора пријатеља 

34. Развој самоконтроле 

МАЈ Одељ. старешина, ППС  

 

 

Одељ. заједница, ППС 

Одељ. заједница 

Одељ. заједница 

Педагошка 

докумантација, 

извештаји 

35. Креативно провођење слободног времена 

36. Анализа успеха и дисциплине на крају 

школске године 

ЈУН Одељ. старешина 

Одељ. старешина 

Педагошка 

документација 

 

 

 
 

 

ЧАСОВИ  ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ   VIII  РAЗРEДA 

Садржај активности Време 

реализације 

Носиоци активности Начин праћења 

1. Упознавање са правилима и дужностима понашања 

ученика у школи 

2. Прикупљање релевантних података о ученицима 

3. Решавање школских проблема ученикa (исхрана, 

превоз, брига о здравственом стању и физичком развоју..) 

4. Укључивање ученика у ваннаставне активности 

СЕПТЕМБАР Одељ. старешина 

 

Одељ. старешина 

 

Одељ. старешина 

 

 

Одељ. заједница 

Педагошка 

документација 

5. Улога школе у мом животу 
6. Како видим себе у будућности 

7. Постали смо најстарији ученици у школи (узор 

млађима) 

8. Анализа успеха и дисциплине на крају I 

квалификационог периода 

9. Култура одевања у складу са местом и временом 

ОКТОБАР Одељ. старешина 
Одељ. заједница, ППС 

 

Одељ. заједница 

Одељ. старешина 

 

Одељ. старешина 

Евиденције и 
протоколи о раду, 

записници, 

извештаји 

10. Интернет комуникација 

11. Улога школе у мом животу, учење, вредности 

 12. Самодисциплина, умереност, трошење новца и 

слободног времена 

13. Сарадња са родитељима 

НОВЕМБАР Одељ. заједница 

Одељ. Заједница 

 

Одељ. старешина 

 

Одељ. старешина 

Педагошка 

документација 

15. Унапређење ставова и знања у превенцији AIDS-а 
16.. Ненасилно решавање сукоба - медијација 

 17. Последице прераних полних односа 

18.  Анализа успеха и дисциплине на крају I полугодишта 

ДЕЦЕМБАР Одељ. заједница, ППС 
Одељ. заједница, ППС 

Одељ. старешина 

Одељ. старешина 

Радови ученика 
извештаји 

19. Новац у рукама ученика 

20. Равноправност полова 

Јануар Одељ. заједница 

Одељ. старешина 

Евалуације рада, 

извештаји 

21. Здрави стилови живота – правилна исхрана, 

анорексија, булимија 

 22. Умеће одрастања 

Фебруар Одељ. заједница 

 

Одељ. заједница, ППС 

Педагошка 

документација 
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23.Могућности и перспективе запошљавања на нашем 

подручју 

24. Пријатељство 

 

Одељ. старешина 

Одељ. заједница 

25. Колико се познајемо са родитељима и какве родитеље 

желим 

26. ''Боље спречити него лечити'' – превенција 

наркоманије 

27. Понашање на спортским манифестацијама, у 

позоришту и на концерту 
28. Анализа успеха и дисциплине на крају III 

квалификационог периода 

 

март Одељ. заједница 

 

Одељ. заједница, ППС 

 

Одељ. старешина 

Одељ. старешина 
 

 

Извештаји, 

педагошка 

документација 

29. ''Шта ћу бити кад порастем'' – професионална 

оријентација 

30. Креативност – особина која се развија 

31. О себи... 

април Одељ. заједница 

 

Одељ. старешина 

 

Одељ. заједница 

Анкете, радови 

ученика, 

извештаји, 

тестирања 

32.Развој самоконтроле 

33. На сваком крају једног почетка 

34. Анализа успеха и дисциплине на крају школске 

године 

мај Одељ. заједница 

Одељ. старешина 

Одељ. старешина 

Педагошка 

докумантација, 

извештаји и 

евалуација 

целокупног рада 

 

 
 

 

 

 

ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈА 
 

 

Време реализације: октобар за ученике осмих разреда и мај-јуни за ученике 

осталих разреда 

 

Учесници: ученици и њихове одељењске старешине  

 

Образовно-васпитни циљеви: 
-упознавање са новим пределима 

- упознавање културних, историјских и традиционалних аспеката народа и живота 

посећеног краја 

- усвајање знања о климатским одликама краја 

- развијање љубави и поштовања међу вршњацима 

- развијање љубави према уметности 

- развијање сазнајне, физичке , социјалне и креативне способности 

- изграђивање ставова и вредности у новим среинама 

- упознавање себе кроз социјалне активности 

- испољавање индивидуалности 

- уважавање различитости 

- комуникација у дргој животној ситуацији 

- развијање одговорног односа према себи и другима 
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МЕСТО  РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

Први разреди: Зрењанин и Царска бара 

Други разреди: Сомбор – Дида Хорњиков салаш 

Трећи разреди: Нови сад 

Четврти разреди: Суботица, Палић и Келебија 

Школа у природи: 

 

Трећи и четврти разреди: Тара 

 

 

Пети разреди: Царска бара, Идвор 

Шести разреди: Сомбор, Бач 

Седми разреди:Сомбор 

 

Осми разреди: Аранђеловац, Опленац, Топола 

 

 

Напомена: 

Планом екскурзија и излета предвиђа се могућност одласка ученика на едукативне 

изложбе и позоришне представе у Нови Сад и Бероград ако се за то укаже прилика и 

потреба. 

Предвиђено је и организовање групног одласка ученика на клизање у Нови Сад за 

време зимског распуста као и посета манастирима у оквиру изборног предмета верска 

настава. 

 

 

 

Професионална оријентација 
 

Основни циљ професионалне оријентације као и процеса пружања помоћи појединцу 

биће да ученик добије целокупну и реалну слику о себи и да сагледа своју улогу у 

свету рада, да планира и остварује свој професионални развој. Овом активношћу биће 

обухваћени ученици од I-VIII разреда, с тим што ће професионална оријентација бити 

примерена узрасту. Посебна  пажња се обраћа на ученике 7. и 8. разреда пред којима се 

налази скорашњи избор будућег занимања.  

 

АКЦИОНИ ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ ЗА 

УЧЕНИКЕ 7. РАЗРЕДА 
 

РАДИОНИЦЕ ПРЕДМЕТ / ЧАСОВИ РЕАЛИЗАТОРИ 

1. Представљање 

програма Проф. 

оријентације  

ЧОС Одељењске 

старешине 
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2. У свету 

интересовања 

Грађанско васпитање Наставник 

грађанског/психолог 

3. У свету вештина и 

способности 

ЧОС Одељењске 

старешине 

4. Пут способности Грађанско васпитање Наставник грађанског 

5. У свету вредности 

6. Самоспознаја – 

аутопортрет 

Ликовна култура Наставник ликовног 

7. Особине и 

интересовања у 

светлу родне 

равноправности 

8. Поштујемо родну 

равноправност у 

професионалном и 

приватном животу 

Грађанско васпитање Наставник грађанског 

9. У очима других ЧОС Психолог/одељењске 

старешине 

10. Какав сам у тиму Грађанско васпитање Наставник грађанског 

11. Мој тип учења ЧОС Психолог/одељењски 

старешина/ 

12. Ја за десет година Ликовна култура Наставник ликовног 

13. Слика савременог 

света рада 

ЧОС/ информатика Одељењске 

старешине/Наставник 

информатике 

14. Прикупљање и 

начин обраде 

информација о 

школама и 

занимањима 

 

Грађанско 

васпитање/информатика 

Наставник 

грађанског/наставник 

информатике 

15. Повезивање области 

рада са занимањима 

16. Путеви образовања 

и каријере 

ЧОС Психолог 

17. За родитеље и децу 

– Моја очекивања 

Родитељски састанак Одељењске 

старешине 

18. Припрема за 

интервју 

19. Спровођење 

интевјуа 

Српски /мађарскијезик Наставник 

српског/мађарског 

језика 

20. Припрема сусрета 

са експертима у 

нашој школи 

Грађанско васпитање Наставник грађанског 

21. Експерти у нашој 

школи 

ЧОС Одељењске 

старешине/психолог 
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22. Осврт на резултате 

информисања 

ЧОС Одељењске 

старешине 

23. Посета средњој 

школи 

24. Посета 

предузећу/установи 

Грађанско васпитање Наставник грађанског 

25. Евалуација 

програма ПО за 

7.раз. 

ЧОС Одељењске 

старешине/психолог 

 

 

 

 

 

 
АКЦИОНИ ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ 8. 

РАЗРЕДА 

 

РАДИОНИЦЕ ПРЕДМЕТ / ЧАСОВИ РЕАЛИЗАТОРИ 

1. Представљање 

програма за ученике 

2. У свету интересовања 

Час одељењског 

старешине (ЧОС) 

Одељењске старешине 

3. Графикон 

интересовања 

4. О стереотипима 

Грађанско васпитање 

 

Наставник грађанског и 

психолог 

 

5. У свету врлина и 

вредности 

6. Самоспознаја – то сам 

ја 

ЧОС Психолог/одељењске 

старешине 

 

7. Какав сам на први 

поглед 

Српски/мађарски језик Наставник 

српског/мађарског 

језика 

8. Моја очекивања Ликовна култура Наставник ликовног 

9. За родитеље и децу – 

Моја очекивања  

Родитељски састанак Одељењске старешине 

10. Слика савременог 

света рада и кључне 

компетенције за 

занимање 

ЧОС Одељењске старешине 

11. Образовни профили у 

средњим школама 

ЧОС Наставници грађанског 

 

12. Мрежа средњих школа Грађанско васпитање/ 

информатика 

Наставник 

информатике/ 

грађанског 

13. Захтеви занимања – 

способности и 

контраиндикације 

ЧОС Психолог 
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14. Сазнајем са интернета 

куда после ОШ 

15. Путеви образовања и 

каријере 

Техничко/информатика Наставници техничког/ 

информатике 

16. Припрема и 

спровођење интервјуа 

Српски/мађарски  језик Наставник 

српског/мађарског  

језика 

17. Опис занимања 

помоћу мапе ума 

Грађанско васпитање Наставник грађанског 

18. Критеријум за избор 

школе 

ЧОС Одељењске старешине 

и психолог 

 

19.  Поштујемо родну 

равноправност при 

избору занимања 

ЧОС Психолог/одељењске 

старешине 

20. Испитивање ставова Грађанско васпитање Наставник грађанског 

21. Избор занимања и 

приходи 

ЧОС Одељењске старешине 

 

22. Оријентација ствара 

јасну слику 

Грађанско васпитање Наставник грађанског 

23. Опис занимања уз 

помоћ мапе ума на 

родитељском састанку 

Родитељски састанак Одељењске старешине 

24. Припрема за реалне 

сусрете 

25. Остварујемо учење 

путем реалних сусрета 

ЧОС Одељењске старешине 

 

26. Документација за 

реалне сусрете 

Реални сусрети 

ЧОС 

Средња школа и 

предузећа 

Директор, одељењске 

старешине, психолог 

27. Моја одлука о школи и 

занимању 

28. Провера одлуке и 

саветодавни рад 

ЧОС Одељењске старешине, 

психолог 

 

 

У процес професионалне оријентације биће укључени стручни сарадници  и 

одељењске старешине као носиоци овог програма, а по потреби и наставици 

грађанског васпитања, информатике, ликовне културе, итд. 
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Програм здравствене заштите ученика   
 

Школа сарађује са здравственом установом у спровођењу здравствене заштите 

ученика, посебно у обављању систематских прегледа деце и организованих предавања 

на актуелне теме. Посебну пажњу и бригу о здравственом информисању деце обавља 

Тим за остваривање програма здравственог васпитања који чине представници 

биолошке , еколошке и секције Црвеног крста. Наводимо њихов план рада: 
 

Месец наставна јединица Нос.аквит. 

Септембар - Евидентирање ученика за рад секција и упознавање са 

планом рада 

- Договор о раду, избор председника и задавање тема за рад 

према интересовањима ученика 
- Стицање основних хигијенских навика 

 

Октобар - Посета зубару – дентална хигијена 

- Упознавање са појмом Црвеног крста као установа која води 

рачуна о угроженим лицима 
- Дневна хигијена и контрола хигијене 

- Израда паноа 

Саша Мошорински 

Новембар - Важност здраве исхране за развој детета 
- Анкета у одељењима: “Како се хранимо” 

- Хигијена у школи 

- Постављање изложбе: “Чувајмо нашу околину” 

 

Децембар - Крв – живот значи 
- Формирање навика у вези са правилном исхраном 

- Усклађивање здравог понашања 

 

Јануар - Како пронаћи друга 

- Савладати конфгликта и туђе нерасположење (психолог) 
- Игре (Код лекара, зубара, у болници) 

 

психолог 

Фебруар - Животна средина и здравље 

- Култура одевања 

- Значај воде за живот људи 

 

Март - Мали кувар – рецепти 

- Израда паноа 

- Радови за конкурс Црвеног крста 

- Изложба ученичких радова 

 

Април - Значај спорта за здравље 

- Корективне вежбе 

- Уређење животне околине 
- Како да се чувамо од заразне болести 

 

Наставници 

физичке културе  

Мај - Предавања лекара специјалиста 

- Посета Дому здравља 

- Шта да пијемо, када и колико? 
- Правимо разне напитке 

Еколошка секција, 

Црвени крст 

Јуни - Важност одмора за здравље 

- Анализа рада за ову школску годину 
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Програм социјалне заштите 

 
 

Социјална заштита ученика је дуг и континуиран процес оспособљавања 

ученика за активну бригу о властитом социјалном и здравственом развоју. У том 

процесу учествују родитељи, наставници, педагози, психолози, здравствени и 

социјални радници. Задатак школе је да ученицима пружи основна знања о физичком и 

психичком развоју, о ризицима који их могу угрозити, о заштити од тих ризика, 

формирање позитивног става према властитом здрављу, здрављу заједнице, о 

дужностима и правима која у вези с тим имају. Посебан задатак школе је формирање 

позитивног става према здравственој струци и навике да користе услуге  

здравствене заштите. Ови задаци ће се у школи реализовати током школске године 

кроз следеће активности. Школа планира посебно да ради у сарадњи са тимом који је 

школа оформила протекле школске године, Тим за пружање подршке ученицима. Као 

и до сада планирамо сарадњу са Центром за социјални рад, Црвеним крстом, 

породицом на решавању проблема конкретних ученика. 

 на часовима редовне наставе кроз садржаје који се односе на социјалну заштиту 

ученика. 

 на часовима слободних активности – укључивањем ученика из социјално угрожених 

категорија у  спортске секције, еколошке секције и остале секције.  

 на часовима одељенских заједница обрадом тема које се односе на ову област , у 

чијој реализацији ће учествовати поред разредних старешина и психолошко - 

педагошка служба школе.  

  

 Прикупљање прибора за личну хигијену, одела, обуће.  

 Прикупљање слаткиша, школског прибора, играчака (мат.подршка у виду 

пакетића).  

 Сарадња са Тимом за пружање подршке ученицима у виду учења. 

 Сарадња са породицом у виду понашања детета уз помоћ стучне службе.  

 

Заштита и унапређење животне средине 
 

Здрава животна средина је интерес читавог човечанства. Имајући у виду улогу 

школе у еколошком - естетском образовању, развијању еколошке свести и формирању 

позитивних ставова према природи и животној средини а поводом међународног дана 

заштите животне средине и упустава Министарства просвете Школа планира 

различите активности којима ће се ученици упутити у област еколошког - естетског - 

здравственог васпитања. Остваривање овог програма планира се кроз следеће 

активности: 

 акције уређења учионица, школе, школског дворишта и околине. 

 учешће на конкурсу ликовних и литерарних радова на тему екологије 

 дечија маштарија на тему екологије 

 укључивање у акцију дрво генерације 

 укључивање у акције које се организују на нивоу града и шире. 

 укључивање у рад градских еколошких организација 

Овај програм на треба да се остварује само у оквиру једног предмета или 

одређене области ваннаставног рада , већ треба да буде заступљен у свим областима и 

свим предметима.  
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Културне и друштвене активности ученика  
 

Сарадња школе са друштвеном средином засновна је на усмерености васпитања 

и интерес је свих грађана и омогућује остваривање циља васпитања и слободан и 

свестран развој ученика. 

Циљ културне и јавне делатности школе као саставни део образовно-васпитног 

рада јесте успостављање односа ради бржег и квалитетнијег реализовања основних 

функција школе и прогресивног мењања и унапређивања друштвене средине. Своју 

културну функцију школа ће остварити: 

1. ангажовањем запослених и ученика потребама школе за школске свечаности 

2. активности ученика и наставника у културном животу уже и шире друштвене 

средине. 

Школа ће сарађивати на културном и ширем плану са: културним 

институцијама, родитељима ученика, месном заједницом, центром за социјални рад, 

општином, културно-уметничким друштвеним организацијама, а организоваће сусрете 

са писцима и другим истакнутим личностима, организоваће такмичења и сарадњу са 

другим школама, са локалним радиом и телевизијом, дечјим листовима и другим 

медијима, невладиним организацијама и др. 

Један од важних фактора учешћа наших ученика у културним и друштвеним 

активностима је и сарадња наше школе са братском школом из Књажевца , 

ОШ“Димитрије Тодоровић-Каплар“, где планирамо размену ученика. Постоји 

могућност и размене ученика са Мезетуром, братским градом општине Нови Бечеј из 

Мађарске , што ћемо и урадити ако нас Локална самоуправа финасијски подржи. 

Свечаност поводом почетка школовања ученика „Поздрав ђака првака” 

 прослава Нове Године 

 прослава школске славе Светог Саве 

 свечаности поводом завршетка наставне године (ученици 4.разреда) 

 свечани испраћај ученика осмог разреда 

Сем наведених активности школа ће организовати приредбе и изложбе за 

грађане и издавати школски лист. 

У циљу развијања друштвено-забавног живота ученика школа ће организовати 

следеће активности: 

 гостовање луткарских позоришта 

 свечаности поводом Нове Године (ученици нижих разреда) 

 изложбе радова ученика 

 литерарно поподне 

 учешће на смотри ученичких задруга 

 реализација посебних (специјалних) пројеката 
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Сарадња са локалном самоуправом 

 

 

 

Сарадња са локалном самоуправом за наредни период од четири године 

дата је табеларно. Сем предвиђених активности, наглашавамо да сваке 

године школа посећује братску основну школу,, Димитрије Тодоровић 

Каплар”  у  Књажевцу. Посета је некада у обиму да путују и ученици и 

наставници школе, понекада само наставници наше школе посете 

поменуту основну школу. 

Све ово, наравно, омогућује локална самоуправа, јер је Општина Нови 

Бечеј побратимљена са Општином Књажевац. 

 

 

Активности Време реализације 

1.Ђаци генерације на пријему код 

председника Општине Нови Бечеј, и 

поклон истима 

 

2. Локална самоуправа деци. 

Поклон: школски прибор ђацима 

првацима 

 

 

3. Учешће локалне самоуправе у 

пројектима, којима се обезбеђују 

бољи услови у школи 

 

4.Пролећно чишћење Општине Нови 

Бечеј 

 

5. Награђивање најуспешнијих 

ученика књигама, које обезбеђује 

локална самоуправа 

 

6. Обезбеђивање превоза за 

ученике из Новог Милошева, који 

свакодневно путују до наше школе 

 

7. Таблет рачунари за ђаке 

генерације, које обезбеђује Месна 

заједница Нови Бечеј 

Јул сваке године 

 

 

 

Септембар сваке године 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

Април 

 

 

Мај и јун сваке године 

 

 

 

Од септембра до јуна сваке 

године 

 

 

 

Јун сваке године 
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8. Финансијска помоћ школи од 

стране МЗ Нови Бечеј за разне 

потребе( кречење неке 

учионице, чишћење канала у 

шк.дворишту…) 

 

 

Јул и август, не сваке године 
 

 

 

 

 

САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 
 
 

Овај вид сарадње са родитељима реализоваће наставници, разредне старешине, 

педагог, психолог, директор ,. Иницијатори сарадње могу бити како радници школе 

тако и родитељи. Школа ће иницирати овај вид сарадње са родитељима чија деца 

имају тешкоће у савладавању наставног плана и програма, у учењу, социјалном, 

интелектуалном или емотивном развоју, у понашању и дисциплини, као и са 

родитељима даровитих ученика у циљу пружања помоћи и усмеравања ученика у 

напредовању у складу са њиховим способностима. Посебан значај придаваће се 

индивидуалном контакту са родитељима ученика који полазе у први разред. 

Одељењске старешине планирају један термин седмично за индивидуалне контакте са 

родитељима. Табеларни преглед ових термина је доступан родитељима на огласној 

табли за родитеље у школи и на сајту школе. 

Сарадња са родитељима је веома важна компонента у реализацији планираног 

образовно-васпитног рада ученика. 

Ради укључивања родитеља у систематски васпитни рад школе, као и праћења и 

подстицање развоја њихове деце и усклађивања педагошког деловања породице и 

наставника, школа планира следеће активности: 
Oблик рада С а д р ж ај Време Носиоци 

1.Међусобна 

информисања 
родитеља и 

наставника 

Индивидуални разговори са родитељима о 

проблемима ученика у раду, понашању, социјалној 
адаптацији 

Информисање родитеља о инклузивној настави 

Информисање родитеља о активностима пројекта 
„Школа без насиља“ 

Информисање наставника о условима живота у 

породици и евентуалним специфичностима које 
отежавају рад ученика, 

Родитељски састанци 

Aнализa резултата учења и понашања ученика  

Разговор о оптерећености ученика 
Непосредно упознавање са социо-економским 

условима живота деце путем кућних посета 

током 

године 
 

одељењски 

старешина 
психолог 

педагог 

предметни 
наставници 
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2. Oбразов. 

родитеља 

Саветодавни рад са родитељима 

Предавање на тему: 
Психолошке карактеристике деце у школи 

3. Васпитна улога породице 

4. Информисањe родитељa o профeсионалној 

оријентацији 
5. Проблеми учења и рада 

6. Слободно време ученика 

7. Психологијa пубертетa и aдолесценцијa 
8. Болести зависности 

9. Како уочити код свог детета да је почело 

конзумирати неку од дрога 

током 

године 
родит. 

састан. 

 

током 
године 

род.сас. 

 
трибине 

III 

род.сас. 

психолог 

педагог 
учитељи 

I,II,III и IV 

разредa 

одељ.стареш. 
 

психолог 

одељ.стареш. 
психолог 

одељ.стареш. 

лекар 

3. Сарадња са 

родитељим у 

реализацији 

неких задатака и 

делова програма 

школе 

1. Учешће у уређењу школе и околине и осталим 

активностима у  
2. Учешће у остваривању програма слободних активности 

3. Присуство родитеља разних занимања ЧОС-у  

4. Учешће у организовању екскурзија, излета, посета 

5. Учешће у реализацији пројекта „Школа без насиља“  

7. Посета родитеља јавним часовима 

IX X IV V 

 
током 

годинe 

током 

првог 
полугодиш

та 

током 
годинe 

 

 
 

 

 

Oдељенске 
старешине; 

савет 

родитељa 
 

4. Укључивање 

Родитеља у 

обезбеђивање 
услова за 

успешнији рад 

школе 

Праћење резултатa образовно васпитног рада  

Aнализa и рeшaвaњe тeкућих проблемa школe (ужина, 

грејањe) 
Анкетирање родитеља о задовољству сарадње са 

школом и усвајање сугестија родитеља у циљу боље 

сарадње 

седнице 

настав. 

већа 

савет 

родитељa 

школски 
одбор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПЛАН ТIМА ЗА ИНКЛУЗИЈУ УЧЕНИКА 

 

 Чланови Тима су стручна служба, директор и одељењске старешине ученика. 

  
АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ОДГОВОРНА ОСОБА ВРЕМЕ 

1. Подсећање свих структура у 

школи на ИО 

Сви запослени Директор , СС, ОС 

одељенсла већа, пед. 

колегијум 

 

Цела школска година, 

кварталне анализе  

2. Формирање стручног тима за 

ИО   

Наставничко веће – 

заинтересовани радници и 

представници актива 

Директор и 

представници актива 

Септембар месец 

3. Идентификација и евиденција 

ученика 

 

одељенске старешине, СС, 

предметни наставници 

СС, одељенске 

старешине 

Када се идентификује 

проблем 
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4. Упознавање и обавештавање 

родитеља ученика са 

проблемима , правима и 

могућностима њихове деце 

Учитељи, наставници, 

одељењске старешине и 

стручна служба 

Одељењске старешине Када се идентификује 

проблем 

5. Формирање тима за израду 

ИОП-а (за конкретне ученике) 

Родитељ, наставник или 

учитељ и стручна служба 

Председник тима – 

учитељ или наставник 

Одмах након 

идентификовања проблеба 

6. Израда ИОП-а и 

верификација од стране 

Педагошког колегијума 

Родитељи, тим за ИОП, 

директор и стручна служба 

Тим за ИОП, учитељ или 

предметни наставник  

Након израде педагошког 

профила 

7. Реализација плана Сви наставници који 

реализују наставу и стручна 
служба 

Сви наставници који 

реализују наставу и 
стручна служба 

Од момента израде ИОП-а 

8. Евалуација и евентуална 

корекција  

Родитељи, наставници и 

стручна служба 

Чланови Тима Крај првог и крај другог   

полугодишта 

 

 

 

 
АКЦИОНИ ПЛАН ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА  

 

 

Задаци Тима за заштиту: 

 

1. Припрема програм заштите; 

2. Информише ученике, запослене и родитеље о планираним 

активностима и могућностима тражења подршке и помоћи од Тима за 

заштиту; 

3. Учествује у обукама и пројектима за развијање компетенција 

потребних за превенцију насиља, злостављања и занемаривања; 

4. Предлаже мере за превенцију и заштиту, организује консултације и 

учествује у процени ризика и доношењу одлука о поступцима у 

случајевима сумње или дешавања насиља, злостављања и 

занемаривања; 

5. Укључује родитеље у превентивне и интервентне мере и активности; 

6. Прати и процењује ефекте предузетих мера за заштиту ученика и даје 

одговарајуће предлоге директору; 

7. Сарађује са стручњацима из других надлежних органа, организација, 

служби и медија ради свеобухватне заштите ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања; 

8. Води и чува документацију; 

9. Извештава стручна тела и органе управљања 

 

Програм заштите се односи на: 

 

1. Превентивне активности 

2. Интервентне активности 

3. Информисање запослених 

 

 

 

 

ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ 
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САДРЖАЈ ДИНАМИКА НОСИОЦИ 

1. Упознавање нових 

чланова тима и наставника 

са посебним Протоколом 

Октобар Директор, секретар, 

стручна служба 

2. Информисање 

запослених, Ш. одбора 

Савета родитеља и 

Ученичког парламента о 

пројекту: ''Школска 

медијација- превенција 

насиља у мултиетничким 

школама у Војводини '' 

Септембар-Октобар Директор, стручна 

служба, Тим за заштиту 

ученика од насиља 

3.Сарадња тима са 

Фондацијом Тијана Јурић 

и учешће  у свим 

понуђеним активностима 

од стране фондације 

Током године Тим за заштиту ученика 

од насиља 

4. Формирање вршњачког 

тима-ученичког тима за 

медијацију 

Децембар Одељенске старешине, 

ученици 

5. Снимање стања на крају 

првог полугодишта о 

појавама насиља у школи 

Јануар Одељењске старешине и  

Тим за заштиту ученика 

од насиља 

6. Подршка ученицима из 

осетљивих група 

Током године Тим за подршку 

ученицима, Тим за 

заштиту ученика од 

насиља 

7. Сарадња школе са 

локалним институцијама ( 

Ц. за социјални рад, Д. 

здравља, Полиција) у 

пружању подршке 

ученицима у циљу заштите 

деце од злостављања и 

занемаривања 

Током године Директор , стручна 

служба и 

Тим за заштиту ученика 

од насиља 

8. Обавештавање и 

укључивање родитеља у 

активности везане за 

примену Протокола о 

заштити деце од 

насиљакао  

Током године Директор , стручна 

служба и 

Тим за заштиту ученика 

од насиља 

9. Израда паноа са 

правилима понашања у 

учионици за свако 

одељење 

У току првог полугодишта Одељенске старешине, 

ученици 

 

 

 

ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ 
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1. Проверавање сумње или откривање насиља у случајевима евидентираним од стране 

Тима 

2. Прекидање, заустављање насиља 

3. Обавештавање родитеља и предузимање хитних акција  

4. Консултације у оквиру Тима 

5. Мере и активности , израда плана интервеције за конкретни случај ( 2. и 3. ниво 

насиља) 

6. Праћење ефеката предузетих мера  

 

 

 

 ИНФОРМИСАЊЕ  
 

1. Обавештавање Педагошког колегијума о активностима Тима 

2. Обавештавање ученика ради израде правила понашања у учионици 

3. Обавештавање родитеља о предузетим мерама о спречавању насиља у школи (Савет 

родитеља и родитељски састанци) 

4. Обавештавање локалних медија о пројектима везаним за спречавање насиља у 

школи 

5. Израда Веб стране школе , посвећена примени Посебног протокола 

6. Евалуација рада Тима на крају шк. године и обавештавање свих релевантних 

фактора 

 

 

 

 

Слободне активности ученика 
 

 Организовање слободних активности врши се по принципу слободног 

опредељивања ученика према афинитету у складу са Школским развојним планом. 

Слободне активности организују наставници најчешће у оквиру предмета који предају, 

а такође и према афинитету, као и један број спољних сарадника. 

  Путем слободних активности и целокупних активности и рада дечјих 

организација оствариће се задаци свих васпитних подручја. У организационом, 

садржајном погледу у односу на методе рада флексибилне слободне активности 

значајно доприносе формирању морално-вредносних компоненти, свих младих, у 

условима живљења у вишенационалној заједници уз ефиксно изналажење путева за 

међусобно упознавање и зближавања. 

Слободне активности поред веза са наставним садржајима и активностима 

повезане се у још и са културним производним животом средине у којој се школа 

налази. 

При избору садржине слободних, организационих облика и методе рада у 

слободним активностима ученици и инструктори треба да полазе од: 

- оквирног програма образовно-васпитног рада, нарочито од постављених васпитних 

задатака, 

- програма дечјих организација 

- програма ђачких организација. 
 

Слободне активности груписане су као: 

1. Предметне секције 
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2. Културно-уметничке 

3. Спортске 

4. Радно-производне 

5. Остале секције. 

 

 
 

 
 

Слободне активности  
 

 

 

Деца су углавном заинтересована за учествовање у раду секција које организује 

школа. Мањи број њих, су чланови локалних спортских клубова, због слабих 

финансијских могућности родитеља. Школа је узела у обзир реалне околности:-

опасности (и поред тога  што кроз Нови Бечеј протиче река Тиса, има веома високи 

проценат деце непливача што је у скорашње време довело до већег броја утапања, 

повећан је број саобраћајних несрећа у којима страдају ученици наше школе, 

забележен је пораст броја зависних од дроге и алкохола), али и могућности (различите 

културне манифестације које се одржавају у Н. Бечеју). Школа је уочила потребу и 

могућност да се више ангажује и да другачије организује ваннаставне активности, како 

би обогатила живот деце, тако да ће се ваннаставне активности од ове године 

организовати на школском нивоу и биће у оквиру једне секције ангажован већи број 

наставника. 
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Редни 

број 

Слободне 

активности, 

подела по 

областима 

Назив слободне активности Циљ и задаци 

1. 

Језик и 

комуникација 

 

  

Драмска секција  

- продубљивање и проширивање 

знања- подстицање ученика на 

читање додатне литературе 

- оспособљавање и усавршавање 

ученика за вербалну и писмену 

комуникацију 

- подстицање ученика на литерарно 

изражавање 

- оспособљавање ученика за 

правилан рад на тексту 

- подстицање ученика на коришћење 

речника и енциклопедија 

- развијање опште културе код 

ученика... 

Рецитаторска секција 

Библиотечка секција  

Литерарна 

Млади језичари-енглески језик  

Млади језичари – немачки 

језик  

2. 
Природне 

науке 

Математичка секција  
- развијање логичког мишљења код 

ученика 

- подстицање ученика да примењују 

стечена знања у пракси 

- коришћење литературе 

- препознавање и гледање поучних 

ТV емисија 

- развијање еколошке свести код 

ученика 

- уочавање узрочно-последичних 

веза 

- продубљивање сазнања о своме 

телу... 

Млади физичари  

Биолошка секција  

Еколошка секција 

Секција хемије  
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Програм школског спорта и спортских активности 

 
Такмичење ученика I-IV разреда (19 часова годишње) 

1. Спортски сусрет са другим школама 3 ч. Март 

2. Такмичење у полигону I-IV Iгре 4 ч. април – мај 

3. Tакмичење у полигону III.-IV Iгре 4 ч. април – мај 

4. Tакмичење у оквиру одељења. I-II 4 ч. Мај 

5. Tакмичење у оквиру одељења. III – IV 4 ч. Мај 

Taкмичење ученика V-VIII 

1. Одељењска такмичења у фудбалу 3 ч. Март 

2. Oдељењска такмичења у кошарци 3 ч. април – мај 

3. 

Физичке и 

здравствене 

вештине 

Атлетика  - развијање и усавршавање природних 

облика кретања- ходање, трчање... 

- правилно обликовање тела 

- побољшање здравственог статуса 

-  ученика 

- стицање кондиције као предуслова за 

здравље и лакше функционисање у 

свакодневном животу 

- развијање позитивног такмичарског 

духа 

Фудбал  

Кулинарска секција 

4. 

Техничке 

науке и 

вештине 

Саобраћајна секција  
- овладавање грубљим техничким 

вештинама, руковање разним алаткама 

и прибором 

- овладавање прецизнијим радњама 

- развијање тачности и педантности  

- употреба компјутера и Iнтернета 

- развијање позитивног такмичарског 

духа... 

Информатичка  

5. 
Друштвене 

науке 

Историјска секција 

 

- оспособљавање ученика за самосталан 

истраживачки рад 

- оријентација у простору и времену- 

повезивање временске и просторне 

димензије 

- развијање хуманих особина код 

ученика 

- оспособљавање за самостално 

коришћење атласа и разне друге 

литературе... 

Географска секција  

Ученички парламент 

Црвени крст  

Дечји савез 

Лепо писање  
 

6. Уметности Ликовна секција  

- гајење и усавршавање већ постојећих 

способности и вештина код ученика 

- откривање нових талената међу 

ученицима 
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3. Oдељењска такмичења у рукомету 4 ч. Мај 

4. Taкмичења у оквиру спортских сусрета 5 ч. Мaj 

Такмичења и спортски сусрети одржаће се на ниову школе, као и са другим 

школама из општине и ван територије наше општине. 

Финални сусрети и спортски сусрети са другим школама одржаће се у оквиру 

Дана школе. 

ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 

 

ШКОЛСКА БИБЛИОТЕКА 

Циљ и задаци 

                 Школска библиотека је место библиотечко-информационе, васпитно-

образовне и културне активности школе. У школској библиотеци прикупља се, 

обрађује и ученицима, наставницима и стручним сарадницима даје на коришћење 

библиотечко-информациона грађа (књиге, серијске публикације и др.) и извори. 

Библиотека је дужна да у свом фонду прикупља уџбенике и друга наставна средства 

намењена ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом, као и стручну 

литературу за наставнике и стручне сараднике. 

                Задатак школске библиотеке је да код ученика развија навике читања и 

коришћења библиотечких услуга, као и да ученике оспособљава да користе 

информације у свим облицима и на свим медијима и омогући им да овладају 

вештинама потребним за учење у току целог живота. Школа је дужна да има школску 

библиотеку, у складу са законом. Музичка и балетска школа има нототеку, а балетска 

школа и медијатеку. Програм рада школске библиотеке саставни је део школског 

програма. Дечје и ученичке организације у школи 

 

Носиоци активности су школски библиотекар у сарадњи са професорима разредне и предметне 

наставе, одељењским већима и старешинама, стручним активима, стручним сарадницима и 

Саветом родитеља. 

 

ОБЛАСТИ РАДА-ТЕМЕ 

 

Теме-Области Садржај 

 
1.  

ПЛАНИРАЊЕ И 

ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО- 

ВАСПИТНОГ РАДА 

1.Планирање набавке литературе и периодичних публикација за 

ученике, наставнике и стручне сараднике, 
2. Израђивање годишњег, месечних и оперативних планова, 

3. Планирање и програмирање рада са ученицима у школској 
библиотеци 

4. Израда програма рада библиотечке секције, 
5. Планирање развоја школске библиотеке и набавка библиотечке грађе 

потребне за реализацију наставе и образовно-васпитног рада. 

 

2. 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ 

ВАСПИТНО –ОБРАЗОВНОГ 

РАДА 

1. Учешће у изради годишњег плана рада и самовредновања рада 
установе, 

2. Вођење аутоматизованог библиотечког пословања, са 

увидом у наставне планове и програме рада школе, 

3. Одабирање и припремање литературе и друге грађе за разне 

образовно- васпитне активности (теоријска и практична 

настава, допунски и додатни рад, ваннаставне активности 
ученика и др.), 

4. Коришћење сазнања и достигнућа савремене науке, научно 

проверене методе и резултата сопственог истраживачког рада, 

5. Побољшање информационе, медијске и информатичке 
писмености корисника развијањем критичког односа према 

различитим информацијама и изворима сазнања и осећаја за 
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естетске вредности. 

 

 

 

3. 

 

САРАДЊА СА 

НАСТАВНИЦИМА 

1. Сарадња са наставницима на промоцији читања ради 
задовољства кроз све облике образовно-васпитног рада, 

2. Сарадња са наставницима у припремању ученика за 

самостално коришћење разних извора информација, 

3. Организовање наставних часова из појединих предмета у 
школској библиотеци, 

4. Сарадња са наставницима око утврђивања годишњег плана 

обраде лектире, и коришћења наставничко-сарадничког дела 

школске библиотеке 

5. Коришћење ресурса библиотеке у процесу наставе, 

6. Систематско информисање корисника школске библиотеке 

о новоиздатим књигама, стручним часописима и другој грађи, 

о тематским изложбама у вези с појединим издањима, 
ауторима, акцијама и јубилејима, и усмено или писмено 

приказивање појединих књига и часописа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 
РАД  СА УЧЕНИЦИМА 

- Часови редовне наставе и додатног рада током наставне 

године: обрада погодних наставних јединца из разних 

предмета у библиотеци, посебни задаци ученика у вези с 

коришћењем књижне и некњижне грађе из разних 

предмета и области, обрада разних врста књижевних и 

научно-популарних текстова усмене, писмене и 

практичне вежбе у вези са књижном и некњижном 

грађом.Часови у школској библиотеци: упознавање 

ученика са фондом за овај узраст, разликовање појмова 

стручна књига, приручник, издање, година издавања; 

објашњавање садржаја, предговора и поговора, припрема 

и извођење разних вежби, програма и такмичења у вези 

са читањем и коришћењем књижне и некњижне 

грађе.Самосталан групни и индивидуални рад ученика у 

библиотеци; организовање и пружање непосредне 

стручне помоћи. 
-У САРАДЊИ СА НАСТАВНИЦИМА РАЗРЕДНЕ И 

ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ 
1. Припремање ученика за самостално коришћење различитих 

извора сазнања и свих врста информација у настави и ван ње, 

2. Систематско обучавање ученике за употребу 

информационог библиотечког апарата, у складу са њиховим 

способностима и интересовањем, 

3. Пружање помоћи ученицима код учење ван школе и 

усвајању метода самосталног рада на тексту и другим 

материјалима, 

4. Пружање помоћи ученицима у припреми и обради задате 
теме, 

5. Упознавање ученике са методама и техникама научног 

истраживања и библиографског цитирања, 

6. Рад на развијању позитивног односа према читању и 
важности разумевања текста и упућивању на истраживачке 

методе рада (употреба лексикона, енциклопедија, речника и 

др.) и омогућавању претраживања и употреби свих извора и 
оспособљавању за самостално коришћење, 

 

 
7. Стимулисање и навикавање ученика да пажљиво користе и 

чувају библиотечку грађу, да развијају навику долажења у 
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4. 

 
РАД СА УЧЕНИЦИМА 

школску и јавну библиотеку и да узимају учешћа у њеним 

културно-просветним активностима у складу са њиховим 
интересовањима и потребама (часови библиотекарства и 

упознавање са радом школских секција; читање, беседништво, 

стваралаштво, такмичења, квизови о прочитаним књигама, 

развијање комуникације код ученика и сл.), 

8. Подстицање побољшања информационе, медијске и 

информатичке писмености ученика, развијањем 

истраживачког духа и критичког односа према различитим 
информацијама и изворима сазнања и осећаја за естетске 

вредности, 

9. Рад са ученицима у читаоници, у радионицама за ученике, и 

на реализацији школских пројеката (учешће у међународном 
пројекту SisterLibrariesProject и друго). 

5. 

РАД СА РОДИТЕЉИМА 

ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 

1. Учешће на родитељским састанцима ради давања 

информација о читалачким интересовањима и потребама 

ученика, ради развијања читалачких и других навика ученика 
и формирању личних и породичних библиотека, 

2. Остваривање сарадње са родитељима у вези са развијањем 

читалачких навика ученика 

 

6. 

 

РАД СА 

ДИРЕКТОРОМ,СРУЧНИМ 

САРАДНИЦИМА,ПЕДАГОШКИ

М АСИСТЕНТОМ И 

ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

РАД СА 

ДИРЕКТОРОМ,СРУЧНИМ 

САРАДНИЦИМА,ПЕДАГОШКИ

М АСИСТЕНТОМ И 

ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА 

1. Сарадња са стручним већима наставника, педагогом, 

психологом и директором школе у вези с набавком и 

коришћењем књижне и некњижне грађе, те целокупном 

организацијом рада школске библиотеке, 

2. Информисање стручних већа, стручних сарадника и 

директора о набавци нове стручне литературе за предмете, 

дидактичко-методичке и педагошко- психолошке литературе, 

3. Информисање о развоју медијске и информатичке 
писмености, и упућивање на критички и креативни однос 

ученика приликом коришћења извора, 

4. Припрема заинтересованих за реализацију 
мултидисциплинарних пројеката, изложби, креативних 

радионица; за организовање књижевних сусрета и других 

културних догађаја, као и еколошких пројеката и садржаја у 

којима се апострофира борба против свих облика зависности, 

5. Сарадња око обезбеђивања књижне и некњижне грађе за 

школску библиотеку коју користе ученици, наставници и 

стручни сарадници, 

6. Припремање и организовање културних активности школе 
(књижевне трибине, сусрети, разговори, акције прикупљања 

књига и завичајне књижне и друге грађе, изложбе, конкурси, 

обележавање значајних јубилеја везаних за школу и просвету: 
"Месец књиге", "Светски дан књиге", "Дечија недеља", "Дан 

писмености", "Дан матерњег језика", Јубилеј школских 

библиотека и школских библиотекара и др.), 
 

7. 

 

РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА 

И ТИМОВИМА 

1. Рад у школским тимовима на изради годишњег плана школе 
и школског програма, на реализацији наставе засноване на 

истраживању - пројектне наставе, 

2. Рад у стручним тимовима у складу са решењем директора 

3. Рад у стручним тимовима у циљу промовисања школе и 
прикупљања средстава за обнову књижног фонда. 

 

 

 

1. Сарадња са другим школама, школском, народном и другим 

библиотекама на територији локалне самоуправе, управног 
округа и Републике Србије по питању размене и 
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8. 

 

САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ 

УСТАНОВАМА, 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И  

ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

међубиблиотечке позајмице, 

2. Сарадња са локалном самоуправом по питању промоције 
рада библиотеке и школе, 

3. Сарадња са просветним, научним, културним и другим 

установама (новинско-издавачким предузећима, радио-

телевизијском центрима, филмским и позоришним кућама, 
домовима културе и културно просветним заједницама и 

организацијама које се баве радом и слободним временом 

омладине и другим образовним установама), 

4. Учешће у раду Друштва школских библиотекара Србије и 
других стручних друштава у локалној самоуправи и 

Републици Србији. 
 

9. 

ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 

ПРИПРЕМА ЗА РАД 

И  

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

1. Припремање тематских библиографија и израда анотација, 
пописа и скупљања података у вези с наставним предметима и 

стручно-методичким образовањем и усавршавањем 

наставника и сарадника, вођење збирки и посебних фондова, 

2. Праћење и евиденција коришћења литературе у школској 
библиотеци, 

 

9. 

ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 

ПРИПРЕМА ЗА РАД 

И  

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

3. Вођење документације о раду школске библиотеке и 

школског библиотекара - анализа и вредновање рада школске 

библиотеке у току школске године, 

4. Стручно усавршавање - учешће на семинарима, 

саветовањима и другим скуповима на којима узимају учешће 

и школски библиотекари. 
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САМОЕВАЛУАЦИЈА РАДА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

( ОД  ПРВОГ ДО OСМОГ РАЗРЕДА ) 
 

За самоевалуацију рада школе користиће се : 

 број одржаних часова 

 квалитет одржаних часова 

 самовреднивање рада школе  ( по приручнику ) 

 анализа успеха ученика (4 пута годишње –после сваког тромесечја) 

 анализа пласмана ученика на такмичењима 

 извештај  ђачког парламента 

 Савет родитеља – анкета о раду школе 

 

 

 

 

 

 

У Новом Бечеју,   13. 09. 2018. год.                               

                                                             
                                                                                             Председник Шк. одбора 
                                                                                            _____________________ 
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	- умети да објасне основну спољашњу грађу вегетативних биљних органа
	- знају да објасне грађу цвета, плода и семена;
	- схватити процес  и начине опрашивања и оплођења;
	- упознати царство биљака и најзначајније групе;
	- упознају основне елементе  заштите и степен угрожености биљака делатностима човека у природи;
	- развију интересовање за проширивање знања у одговарајућим институцијама ( ботаничка башта, природњачи музеј, библиотеке )
	- упознају царство гљива и њихове основне карактеристике
	Годишњи фонд:  72 (5)
	Недељни фонд:  2 (1)
	ХЕМИЈА

	Наставници: Taња Шаму
	Чила Капор
	-СЕДМИ РАЗРЕД- (1)
	Годишњи фонд:  72 (6)
	Недељни фонд:  2 (2)
	Оперативни задаци
	Ученик треба да:
	- разуме шта је предмет изућавања хемије и како се у хемији долази до сазнања,
	- схвати да је хемија једна од природних наука која објашњава промене у природи,
	- упознавање лабораторијског посуђа и прибора, намене и начина рада са њима,
	- разуме разлику између супстанце и физичког тела, физичких и хемијских својстава  и промена
	супстанце, елемената и једињења, чистих супстанци и смеша,
	- разуме квалитативно и квантитативно знаћење хемијских симбола, атома,
	- разуме да су основне честице које изграђују супстанце атоми, молекуле, јони, њихове сличности
	и разлике,
	- разуме појам раствора и растворљивости,
	- зна да се хемијским симболима и формулама представљају супстанце, а једначинама хемијске  промене
	ОСМИ РАЗРЕД (1)
	Оперативни задаци (1)
	Ученик треба да: (1)
	- зна основна физичка и хемијска својства важнијих представника метала и неметала
	- зна заступљеност метала и неметала у природи у елементарном виду и у једињењима
	- зна практичну примену основних класа неорганских једињења
	- разликује својства оксида метала и неметала и повезује киселине и хидроксиде са одговарајућим анхидридима
	- зна шта су органска једињења и општа својстав органских једињења
	- зна физичка и хемијска својства угљеноводика, зна разлику између њих и који су главни природни извори угљеноводика, угљени хидрата, протеина
	- зна функционалну групу алкохола, карбоналних једињења, карбоксилних киселина
	- разуме хемијска и физичка својства масти и уља
	- разликује моносахариде (глукоза и фруктоза), дисахариде (сахароза и лактоза) и полисахариде (скроб и целулоза)
	- зна да на интернету пронађе информације о важности витамина и минерала
	ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА И ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

	Наставници:       Наталија Гојков
	Бало Тибор
	Годишњи фонд:  72 (7)
	Недељни фонд:  2 (3)
	ЦИЉ И ЗАДАЦИ (2)
	- ШЕСТИ РАЗРЕД –
	Годишњи фонд:  72 (8)
	Недељни фонд:  2 (4)
	СЕДМИ РАЗРЕД-
	Годишњи фонд:  72 (9)
	Недељни фонд:  2 (5)
	ОСМИ РАЗРЕД (2)
	Годишњи фонд:  68
	Недељни фонд:  2 (6)
	МАЂАРСКИ СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ
	ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

	Наставници:  Тања Голушин
	Ото Секе
	Зоран Петровић
	Годишњи фонд:  72 (10)
	Недељни фонд:     2
	Годишњи фонд:  72 (11)
	Недељни фонд:     2 (1)
	ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

	Годишњи фонд:  72 (12)
	Недељни фонд:     2 (2)
	ОСМИ РАЗРЕД (3)
	Годишњи фонд:  68 (1)
	Недељни фонд:     2 (3)
	ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
	НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
	Физичко васпитање – изабрани спорт
	ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС

	Годишњи фонд:  36 (3)
	Недељни фонд: 1
	КАТОЛИЧКА ВЕРОНАКА

	Годишњи фонд:  35
	Недељни фонд: 1 (1)
	Годишњи фонд:  36 (4)
	Недељни фонд: 1 (2)
	Годишњи фонд:  34 (1)
	Недељни фонд: 1 (3)
	ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

	Годишњи фонд:  36 (5)
	Недељни фонд: 1 (4)
	Општи циљ: оспособљавање ученика за активно учешће у животу школе и локалне заједнице, проширивањем знања о демократији, њеним принципима и вредностима кроз практично деловање
	Оперативни задаци: (1)
	- подстицање и оспособљавање за активно учешће у животу школе развијањем вештина за унапређивање услова школског живота кроз праксу,
	- упознавање школских правила и процедура,
	- разумевање функционисања органа управљања школе и стручних тела,
	- упознавање права и одговорности свих актера на нивоу школе,
	- развијање комуникацијских вештина неопходних за сарадничко понашање, аргументовање ставова и изражавање мишљења,
	- обучавање техникама групног рада,
	- развијање способности критичког просуђивања и одговорног одлучивања и делања
	САДРЖАЈ ПРОГРАМА:
	1. УПОЗНАВАЊЕ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНАТА ПРОГРАМА  - 6 часова
	2. САГЛЕДАВАЊЕ УСЛОВА ШКОЛСКОГ ЖИВОТА  - 4 часа
	3. ИЗБОР ПРОБЛЕМА НА КОМЕ ЋЕ СЕ РАДИТИ  -  1 час
	4. САКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА О ИЗАБРАНОМ ПРОБЛЕМУ – 8 часова
	5. АКТИВИЗАМ И ПАРТИЦИПАЦИЈА  - ПЛАН АКЦИЈЕ  - 12 часова
	6. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПЛАНА АКЦИЈЕ  - 1 час
	7. ОСВРТ НА НАУЧЕНО – ЕВАЛУАЦИЈА  - 4 часа
	Годишњи фонд:  36 (6)
	Недељни фонд: 1 (5)
	Годишњи фонд:  36 (7)
	Недељни фонд: 1 (6)
	Годишњи фонд:  34 (2)
	Недељни фонд: 1 (7)
	ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ

	Циљеви: Рад на реализацији програма одвија се у оквиру
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	Професионална оријентација
	Заштита и унапређење животне средине
	Културне и друштвене активности ученика
	САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА
	ПЛАН ТIМА ЗА ИНКЛУЗИЈУ УЧЕНИКА
	Слободне активности ученика
	Слободне активности
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