Нa oснoву члaнa 68. Зaкoнa o oсновама система образовања и васпитања (СЛ.ГЛ.РС.
88/2017), Тим за развој школског програма OШ „Свети Сава” из Кикинде нa састанку
oдржaном дaнa 16.06.2021. године дoнeo je одлуку о анексу на „Школски програма 20182022. године“ и упућује је Школском одбору на усвајање

АНЕКС
на Школски програм
- измене и допуне наставног плана за први и други циклус основног образовања и
васпитања и наставног програма за четврти и осми разред основног образовања и
васпитања

М. П.

Председник Актива за развој школског програма
___________________________________
Мирослав Грујић

На основу Правилника о изменама и допунама Правилника о наставном плану и програму
за први и други разред основног образовања и васпитања (Службени гласник Републике Србије Просветни гласник бр. 12/2018), Правилника о изменама и допунама Правилника о наставном
плану за други циклус основног образовања и васпитања и наставном програму за пети разред
основног образовања и васпитања (Службени гласник Републике Србије, Просветни гласник бр.
6/2017, 8/2017, 9/2017 и 12/2018), Правилника о изменама и допунама Правилника о наставном
програму за шести разред основног образовања и васпитања (Службени гласник Републике
Србије - Просветни гласник бр. 12/2018) и Правилника о изменама и допунама Правилника о
наставном програму за седми разред основног образовања и васпитања (Службени гласник
Републике Србије - Просветни гласник бр. 12/2018) доноси се Анекс на школски програм.
Почев од школске 2017/2018.ученици петог разреда, од школске 2019/2020. ученици другог
и шестог разреда, а од 2020/2021. ученици трећег и сњедмог разреда настављају стицање
основношколског образовања и васпитања по новом наставном плану и програму, у складу са
Правилником о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и наставном
програму за пети разред основног образовања и васпитања (Службени гласник Републике Србије,
Просветни гласник бр. 6/07, 2/10, 3/11, 1/13, 4/13, 11/16, 6/2017 и 12/2018), Правилником о
изменама и допунама Правилника о наставном плану и програму за први и други разред основног
образовања и васпитања (Службени гласник Републике Србије - Просветни гласник бр. 12/2018),
Правилником о изменама и допунама Правилника о наставном програму за шести разред
основног образовања и васпитања (Службени гласник Републике Србије - Просветни гласник бр.
12/2018) и Правилником о изменама и допунама Правилника о наставном програму за седми
разред основног образовања и васпитања (Службени гласник Републике Србије - Просветни
гласник бр. 12/2018), Правилником о програму наставе и учења за трећи разред основног
образовања и васпитања: 5/2019-6, 1/2020-1, 6/2020-1
Нови наставни план и програм, између осталог, у петом разреду предвиђа изучавање три
нова наставна предмета и то: техника и технологија, физичко и здравствено васпитање и
информатика и рачунарство.
Наставни предмет информатика и рачунарство, ученици петог разреда у школској
2017/2018.години изучавају у статусу обавезног наставног предмета, те ће услед промене статуса
(ранији статус је изборни предмет) наставом овог предмета бити обухваћени сви ученици петог
разреда, од школске 2018/2019 сви ученици шестог, од школске 2019/2020. године сви ученици
седмог разреда, а од школске 2020/2021. године сви ученици осмог разреда.
За наставни план основног образовања и васпитања и за програме обавезних и изборних
предмета са начинима и поступцима за остваривање, на основу Стручног упутства о начину
израде школске документације од 27.8.2014. бр.119-01-346/1/2014-01 наводимо само назив и број
Службеног гласника у ком су објављени:
Правилник о изменама и допунама Правилника о наставном плану за други циклус
основног образовања и васпитања и наставном програму за пети разред основног
образовања и васпитања (Службени гласник Републике Србије, Просветни гласник бр.
6/2017 од 6. јула 2017.) који прописује:
-наставни план за пети и шести разред основног образовања и васпитања
-наставни програм обавезног предмета ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА за пети разред и
упутство за остваривање
-наставни програм обавезног предмета ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ за пети
разред и упутство за остваривање
-наставни програм новог обавезног предмета ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО за пети
разред и упутство за остваривање
Програмске активности изборних наставних предмета са прописане листе В према
претходно важећем наставном плану и програму у новом наставном плану, почевши од петог
разреда школске 2017/2018.године, реализују се као слободне наставне активности од којих
ученик обавезно бира једну активност са листе од три слободне наставне активности које школа
нуди.
Слободне наставне активности могу да буду друштвене, уметничке, техничке,
хуманитарне, културне.

НАСТАВНИ ПРОГРАМИ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ПРВИ ЦИКЛУС
5. а) НАСТАВНИ ПРОГРАМИ РАДА ЗА ОБАВЕЗНЕ НАСТАВНЕ ПРЕДМЕТЕ
НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ДИГИТАЛНИ СВЕТ
2. разред
Циљ предмета наставе и учења предмета Дигитални свет јесте развијање дигиталнe компетенције ученика ради
њиховог оспособљавања за безбедну и правилну употребу дигиталних уређаја за учење, комуникацију, сарадњу и
развој алгоритамског начина размишљања.
Компетенције које развија: компетенција за учење, дигитална компетенција, естетичка компетенција, рад с подацима и сарадња
информацијама, одговоран однос према здрављу, одговоран однос према околини, решавање проблема
ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:

ОБЛАСТ/
ТЕМА

– упореди начин на који учи у школи са онлајн учењем путем
школске платформе;
– користи школску платформу за онлајн учење (уз помоћ наставника
и/или родитеља/законског заступника);
– самостално користи дигиталне уџбенике за учење;
– креира, чува и поново уређује дигиталну слику (самостално и/или
уз помоћ наставника) користећи одговарајућу апликацију;
– својим речима објасни појам покретне слике;
ДИГИТАЛНО ДРУШТВО
– креира елементе покретне слике;
– креира једноставан графички дигитални материјал намењен
познатој публици;
– својим речима објасни због чега дигиталне уређаје повезујемо на
мреже, укључујући интернет;
– наведе могућности за размену материјала, комуникацију и
заједнички рад (учење) које су настале захваљујући умрежавању
дигиталних уређаја
– објасни добити и ризике који произилазе из комуникације путем
дигиталних уређаја;
– разликује неприхватљиво од прихватљивог понашања при
комуникацији на интернету;
– реагује на одговарајући начин ако дође у додир са непримереним
дигиталним садржајем, непознатим, злонамерним особама или
особама које комуницирају на неприхватљив начин;
– наведе неке од начина на које корисници дигиталних уређаја
остављају личне податке у дигиталном окружењу;
– организује сопствено учење у онлајн окружењу на начин који не
угрожава здравље и личну безбедност, као и сигурност дигиталног
уређаја;
– предложи начине одлагања електронског отпада који не
угрожавају животну средину.
– својим речима објасни појам алгоритам;
– анализира једноставан познати поступак који садржи понављања
одређених радњи и представи га алгоритамски;
– креира одговарајући рачунарски програм у визуелном програмском
језику;
– анализира једноставан програм креиран у визуелном програмском
језику и објасни шта и на који начин тај програм ради;
– уочи и исправи грешку у једноставном програму, провери
ваљаност новог решења и по потреби га додатно поправи
(самостално или сараднички);
– креира програм у визуелном програмском језику којим управља
понашањем расположивог физичког дигиталног уређаја.

САДРЖАЈИ

Учење путем школске платформе за онлајн учење.
Учење уз помоћ дигиталних уџбеника.
Креативно графичко изражавање коришћењем
дигиталног уређаја.
Умрежавање дигиталних уређаја и прилике за
размену материјала, комуникацију и заједнички рад
који из умрежавања произилазе.

БЕЗБЕДНО
КОРИШЋЕЊЕ
ДИГИТАЛНИХ
УРЕЂАЈА

Добити и ризици који произилазе из комуникације
путем дигиталних уређаја.
Понашање на интернету – интернет бонтон.
Остављање личних података при коришћењу
дигиталних уређаја.
Примерена реакција у случају контакта са
непримереним дигиталним садржајем, непознатим,
злонамерним особама или особама које комуницирају
на неприхватљив начин.
Организација времена и услова за рад при онлајн
учењу.
Коришћење дигиталних уређаја и заштита животне
средине.

АЛГОРИТАМСКИ
НАЧИН
РАЗМИШЉАЊА

Разлагање проблема на мање целине.
Осмишљавање алгоритама линијске и цикличне
структуре који води до решења једноставног
проблема.
Креирање рачунарског програма у визуелном
програмском језику.
Анализа постојећег програма креираног у визуелном
програмском језику и тумачење функције блокова од
којих је сачињен.
Управљање понашањем физичког дигиталног уређаја
креирањем програма у визуелном програмском језику.
Уочавање и исправљање грешака у програму.

Корелација: Српски језик, математика, свет око нас, музичка култура, ликовна култура
Начин остваривања програма: Наведене исходе могуће је остварити са различитим нивоима расположивости дигиталних
уређаја намењених за коришћење од стране ученика, укључујући и могућност да само наставник располаже дигиталним уређајем.
Наставник има слободу да наставу организује у складу са техничким могућностима, предзнањима и потребама својих ученика.
Током реализације наставе, рад наставника мора бити континуирано усмерен ка смањивању дигиталног јаза.

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК
4. разред
Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика ради правилног усменог и
писаног изражавања, негујући свест о значају улоге језика у очувању националног идентитета; да се оспособе за тумачење
одабраних књижевних и других уметничких дела из српске и светске баштине, ради неговања традиције и културе српског народа и
развијања интеркултуралности.
ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:
– чита са разумевањем различите врсте текстова;
– укратко образложи свој утисак и мишљење поштујући и другачије
ставове;
– разликује књижевне врсте: шаљиву народну песму, басну и причу о
животињама, приповетку, роман за децу и драмски текст;
– одреди тему, редослед догађаја, време и место дешавања у
прочитаном тексту;
– именује позитивне и негативне особине ликова;
– уочи и издвоји основне елементе лирске песме (стих, строфа, рима и
ритам);
– тумачи идеје књижевног дела;
– препозна ситуације кршења/остваривања права детета и стереотипе у
књижевним делима;
– уочи персонификацију и разуме њену улогу у књижевном делу;
– разликује описивање, приповедање (у 1. и 3. лицу) и дијалог у
књижевном делу;
– преприча текст из различитих улога/перспектива;
– уочи основни тон књижевног текста (ведар, тужан, шаљив);
– уочи супротстављеност лица у драмском тексту;
– чита текст поштујући интонацију реченице/стиха;
– изражајно рецитује песму и чита прозни текст;
– изводи драмске текстове;
– усвоји позитивне људске вредности на основу прочитаних књижевних
дела;
– повеже граматичке појмове обрађене у претходним разредима са
новим наставним садржајима;
– разликује речи које мењају облик (именице, заменице, придеви,
бројеви, глаголи) и уочи оне које су увек у истом облику;
– одреди основне реченичне чланове;
– разликује врсту речи од службе речи у реченици;
– поштује и примени основна правописна правила;
– правилно пише сва три модела управног говора;
– употреби основне облике усменог и писменог изражавања:
препричавање, причање и описивање;
– употреби речи истог облика, а различитог значења, као и речи истог
значења, а различитог облика;
– препозна значење речи и фразеологизама који се употребљавају у
свакодневној комуникацији;
– напише разгледницу, честитку, приватно писмо;
– прилагоди језички израз комуникативној ситуацији – формалној и
неформалној;
– повеже информације исказане у линеарном и нелинеарном тексту и
на основу њих изводи закључак;
– правилно структурира текст;
– учествује у предлагању садржаја и начина рада.

ОБЛАСТ/ТЕМА

САДРЖАЈИ

ШКОЛСКА ЛЕКТИРА
Поезија
1. Шаљива народна песма Женидба врапца Подунавца
2. Војислав Илић: Јесен/Владислав Петковић Дис: Зима
3. Момчило Мошо Одаловић: Молитва за маму
4. Мирослав Антић: Космонаутска песма
5. Бранко Миљковић: Песма о цвету
6. Добрица Ерић: Завичај/Oтаџбина је наша очевина/Момчило Мошо Одаловић: Птице
косовчице
7. Мирослав Антић: Прва љубав/Најљубавнија песма/Алексије Марјановић: Љубав
8. Бранко Ћопић: Месец и његова бака/Десанка Максимовић:
Пауково дело
9. Бранислав Црнчевић: Кад би мени дали један дан
10. Владимир Андрић: Дај ми крила један круг
11. Народна песма Милош у Латинима
12. Народна песма Јетрвица адамско колено
Проза
1. Народна прича о животињама: Међед, свиња и лисица
2. Народна приповетка: Најбоље задужбине
3. Народна приповетка: Ветар и сунце
4. Народна бајка: Пепељуга
5. Бранислав Нушић: Прва љубав (одломак из Аутобиографије)
6. Бранислав Црнчевић: Босоноги и небо
7. Гроздана Олујић: Стакларева љубав
8. Светлана Велмар Јанковић: Стефаново дрво
9. Лав Николајевич Толстој: Врабац и ласте/Два мраза
10. Драган Алексић: Позориште на небу
11. Весна Алексић: Детективско срце
12. Ханс Кристијан Андерсен: Ружно Паче – читање у наставцима
Драмски текстови
1. Гвидо Тартаља: Подела улога
2. Љиљана Крстић: Кад пролеће дође
3. Дејан Алексић: Слава
Научнопопуларни и информативни текстови
(из књига, енциклопедија и часописа за децу)
● о нашим знаменитим књижевницама, сликаркама и научницама;
● о природним лепотама и културним знаменитостима Србије;
● о занимљивим пределима, народима, обичајима у свету
● бонтон.
ДОМАЋА ЛЕКТИРА
1. Милован Данојлић: Избор из поезије за децу
2. Драган Лукић: Избор из поезије за децу
3. Јасминка Петровић: О дугмету и срећи
4. Рене Гијо: Бела Грива
5. Ерик Најт: Леси се враћа кући
6. Александар Поповић: Пепељуга
ДОПУНСКИ ИЗБОР
(са наведеног списка или по сопственом избору бирају се три дела)
1. Избор драмских текстова за децу
2. Бранко В. Радичевић: Песме о мајци
КЊИЖЕВНОСТ 3. Светлана Велмар Јанковић: Књига за Марка/Очаране наочаре
4. Горан Петровић: Разлике
5. Едмондо де Амичис: Срце
6. Јохана Шпири: Хајди
7. Михаел Енде: Бескрајна прича (одломак)
8. Астрид Линдгрен: Пипи Дуга Чарапа
9. Златко Васић: Чаробно путовање
10. Урош Петровић: Мартинина велика загонетна авантура
11. Гордана Тимотијевић: Сличице/Владимир из чудне приче
12. Угљеша Шајтинац: Чарна и Несвет
13. Момо Капор: Сања
14. Весна Алексић: Брљиво срце
Књижевни појмови:
– шаљива народна песма,
– прича о животињама,
– особине народне епске песме,
– приповетка,
– роман за децу,
– персонификација,
– опис природе и ликова,
– приповедање у 1. и 3. лицу,
– сукоб драмских лица.

ЈЕЗИК
Граматика и
правопис

ЈЕЗИЧКА
КУЛТУРА

Речи које у писању и говору мењају облик; речи које не мењају облик (без именовања врста
непроменљивих речи).
Реченица и реченични чланови (субјекат, предикат, објекат, прилошке одредбе).
Појам субјекта; различите врсте речи (именице и личне заменице) у функцији субјекта;
изостављени субјекат.
Појам предиката (глаголски предикат). Појам објекта (именице у функцији објекта). Прилошке
одредбе за време, место и начин.
Речи и групе речи у функцији субјекта, објекта и прилошких одредаба; придев уз именицу у
служби атрибута у оквиру групе речи која има службу субјекта или објекта.
Управни говор (трећи модел). Велико слово:
имена становника држава и насеља; називи улица и тргова; имена из уметничких дела –
примери из обрађених дела (нпр. Ружно Паче...);
устаљена и посебно наденута имена животиња;
називи институција, предузећа и установа, манифестација; устаљена имена историјских
догађаја и личности (усклађено са предметом Природа и друштво).
Речца ли; скраћени упитни облик је ли (је л’) према узрочном везнику јер.
Предлог са уз заменице (нпр. са мном, с њом и сл.). Писање вишечланих бројева.
Основни облици усменог и писменог изражавања: препричавање текста у целини и по деловима
(по датом плану); причање
у дијалошкој форми (уношење дијалога, управног говора у структуру казивања); описивање
односа међу предметима, бићима и појавама; описивање природе, личности, књижевних ликова
и сл. Речи истог облика, а различитог значења; речи истог значења, а различитог облика (на
примерима књижевних текстова); устаљени језички изрази.
Разгледница, честитка, писмо.
Књижевни и други текстови (линеарни и нелинеарни) у функцији унапређивања језичке културе.
Говорне вежбе: рецитовање, изражајно читање, сценско приказивање драмског/драматизованог
текста и сл.
Правописне вежбе: диктат; управни говор (сва три модела); наводници; велико слово; заменица
Ви из поштовања; спојено и одвојено писање речи (речца ли, предлог са, вишечлани бројеви).
Језичке вежбе: допуњавање реченица предикатом у садашњем, прошлом и будућем времену;
проширивање реченица; укрштене речи; асоцијације.
Лексичко-семантичке вежбе: одређивање значења устаљених израза; састављање речи на
основу датог почетног и последњег слова; допуњавање низа речима које су повезане са датом
речју. Два школска писмена задатка – један у првом и један у другом полугодишту.

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА МАТЕМАТИКУ
4. разред
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:
– прочита, запише и упореди природне бројеве и прикаже их на бројевној правој;
– одреди месну вредност цифре;
– изврши четири основне рачунске операције у скупу N0;
– састави израз, израчуна вредност бројевног израза и примени својства рачунских операција;
– реши једначине и неједначине и провери тачност решења;
– реши проблемски задатак користећи бројевни израз, једначину или неједначину;
– процени вредност израза са једном рачунском операцијом;
– одреди вишеструке декадне јединице најближе датом броју;
– прочита и запише разломке облика
(m, n ≤ 10);
– упореди разломке облика са једнаким бројиоцима или имениоцима;
– сабере и одузме разломке са једнаким имениоцима;
– запише резултат мерења дужине децималним бројем са највише две децимале;
– сабере и одузме децималне бројеве са највише две децимале;
– чита, користи и представља податке у табелама или графичким дијаграмима;
– формира низ на основу упутства;
– реши задатак применом различитих начина представљања проблема;
– именује елементе и опише особине квадра и коцке;
– црта мреже и прави моделе квадра и коцке;
– препозна сликовну представу изгледа тела посматраног са различитих страна;
– прочита, упореди и претвори јединице за мерење површине и запремине;
– израчуна површину квадрата и правоугаоника;
– израчуна површину и запремину квадра и коцке;
– реши проблемске задатке у контексту мерења.

ОБЛАСТ/ТЕМА

САДРЖАЈИ

БРОЈЕВИ

Скуп природних бројева са нулом. Декадни систем
записивања бројева. Месна вредност цифре.
Својства скупа природних бројева. Сабирање и
одузимање (писмени поступак). Множење и дељење
(писмени поступак).
Својства рачунских операција (изражена формулама).
Изрази са више операција (бројевни изрази и изрази са
променљивом).
Једначине и неједначине у скупу N0.
Разломци облика
(m, n ≤ 10).
Упоређивање разломака са једнаким бројиоцима.
Једнакост разломака.
Сабирање и одузимање разломака са једнаким
имениоцима. Децимални запис броја са две децимале.
Сабирање и одузимање децималних бројева.

ГЕОМЕТРИЈА

Квадар и коцка.
Мерење површине (m2, dm2, cm2, mm2, km2, ha, a).
Површина квадрата и правоугаоника.

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ

Површина квадра и коцке.
Мерење запремине (m3, dm3, cm3, mm3). Запремина
квадра и коцке.

НАСТАВНИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ПРИРОДА И ДРУШТВО
4. разред
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:

ОБЛАСТ/ТЕМА

– одреди положај и границу Србије, положај главног града и већих
насеља на географској карти Србије;
– одреди положај и именује природне и друштвене објекте на
географској карти Србије;
– повеже различите природно-географске карактеристике Србије
са размештајем становништва, изгледом насеља и делатностима
МОЈА
Природне и
људи;
ОТАЏБИНА –
друштвене
– уважава националну и културну разноликост као основу за
РЕПУБЛИКА одлике Србије
суживот свих грађана Републике Србије;
СРБИЈА
– представи знамените личности, културна добра и природне
лепоте по којима је Србија препознатљива у свету;
– у дискусији даје предност коришћењу локалних производа,
производа направљених од рециклираних материјала, као и
коришћењу обновљивих природних ресурса;
– повеже промене у изгледу свог тела и понашања са одрастањем;
Човек –
– планира своје дневне активности и време проведено уз ИКТ уређаје;
природно и
– затражи помоћ уколико се суочи са непримереним садржајима у
душтвено биће
дигиталном окружењу;
– идентификује и самостално раздваја смеше просејавањем, одливањем,
цеђењем и испаравњем;
– испита електричну проводљивост материјала помоћу једноставног
струјног кола;
– наведе примере штедљивог коришћења електричне енергије;
– наведе примере употребе магнета у свакодневном животу;
– наведе примере превенције и заштите од пожара;
– прикаже хронолошки на ленти времена значајне историјске догађаје и
личности;
Материјали
– опише начин живота људи кроз време користећи различите изворе
информација;
– представи ток и резултате истраживања (писано, усмено, помоћу
ленте времена, презентацијом и/или цртежом и др.);
– пронађе и одабере потребне информације из различитих извора
(писаних, сликовних, дигиталних);
– повеже резултате рада са уложеним трудом;
– сарађује са другима у групи на заједничким активностима;
– учествује у друштвено-корисним акцијама уз подршку одраслих.

Прошлост
Србије

САДРЖАЈИ
Положај, територија, граница и симболи Србије (грб, застава и
химна) и национална валута.
Природне карактеристике Србије – рељеф, воде, шуме.
Типичне, ретке и угрожене врсте биљака и животиња – значај и заштита.
Национални паркови Србије.
Друштвене карактеристике Србије (становништво, насеља и
делатности). Грађани Србије (права и обавезе, демократски односи
и интеркултуралност).
Привредне карактеристике Србије (природни ресурси и делатности
у различитим крајевима).
Одржива употреба природних ресурса (извори енергије, чиста
вода, чист ваздух, плодно земљиште, руде, разноврсност биљног и
животињског света).
Човек – природно, друштвено и свесно биће. Физичке промене у
пубертету.
Дигитална безбедност и последице прекомерног коришћења
информационо-комуникационих технологија; непримерени садржаји.
Смеше (течности, храна, земљиште, ваздух).
Раздвајање састојака
испаравање).

смеше

(просејавање,

одливање,

цеђење,

Наелектрисавање предмета од различитих материјала. Електрична
проводљивост – проводници и изолатори. Рационална потрошња
електричне енергије и правилно руковање електричним апаратима у
домаћинству.
Магнетна својства материјала (природни магнети,
намагнетисавања тела и својства које тада испољавају).

могућност

Запаљиви материјали (ознаке за запаљиве материјале). Ваздух –
кисеоник као чинилац сагоревања.
Опасност и заштита од пожара.
Живот у далекој прошлости (долазак Словена на Балканско
полуострво, области које су Срби населили; начин живота).
Српска држава за време владарске породице Немањића – успон
и слабљење (владари – Стефан Немања, цар Душан, цар Урош;
култура, начин живота).
Живот под турском влашћу (начин живота, облици пружања
отпора).
Настанак и развој модерне српске државе (Први и Други српски
устанак – узрок и ток; вође устанка; култура, начин живота).
Србија у савремено доба (Први светски рат, настанак
југословенске државе, Други светски рат, промена облика
владавине, распад југословенске државе и осамостаљење Србије;
култура, начин живота).

НАСТАВНИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ЛИКОВНУ КУЛТУРУ
4. разред
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:

ОБЛАСТ/ТЕМА

САДРЖАЈИ

– поштује инструкције за припремање, одржавање и одлагање материјала и
Елементи композиције – облик, боја, линија, текстура, светлина (валер).
прибора;
Положај елемената у композицији – хоризонтални, вертикални,
– изражава замисли, интересовања, сећања, емоције и машту традиционалним КОМПОЗИЦИЈА дијагонални.
ликовним техникама;
Материјали и технике – графитна оловка, туш и четка, туш и перо, акварел,
– користи амбалажу и предмете за једнократну употребу у стваралачком раду;
гваш, темпере, фротаж, колаж, деколаж, асамблаж, меки материјали.
– примени, у стваралачком раду, основна знања о композицији;
Хералдика – застава, грб, печат. Пиктограми.
– користи одабрана уметничка дела и визуелне информације као подстицај за СПОРАЗУМЕВАЊЕ
стваралачки рад;
Споразумевање сликом.
– тумачи једноставне знаке, симболе и садржаје уметничких дела;
Споменици природе и споменици културе у Србији. Археолошки
– разговара о значају одабраног уметника, уметничког дела, споменика и музеја;
НАСЛЕЂЕ
локалитети, замкови и утврђења, манастири, музеји.
– учествује у планирању и реализацији ликовног пројекта или радионице;
– разматра, у групи, шта и како је учио/учила и где та знања може применити.
Познати уметници и најзначајнија дела.
СЦЕНА
Сценографија за позориште, филм и телевизију. Елементи сценографије.

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА МУЗИЧКУ КУЛТУРУ
4. разред
Циљ учења предмета музичка култура је да код ученика развије интересовање и љубав према музици кроз индивидуално и
колективно музичко искуство којим се подстиче развијање креативности, естетског сензибилитета и духа заједништва, као и
одговорног односа према очувању музичког наслеђа и културе свога и других народа.
ИСХОДИ
По завршеној теми/области ученик ће бити у стању да:
– опише своја осећања у вези са слушањем музике;
– препознаје народну и уметничку музику;
– опише улогу музике у медијима;
– разликује инструменте по боји звука и изражајним могућностима;
– повеже карактер дела са избором инструмента и елементима
музичкe изражајнoсти;
– уочи контраст и понављање у музичком делу;
– пева и свира по слуху и са нотног текста песме различитог
садржаја и расположења;
– примени изражајне музичке елементе;
– осмисли и изведе једноставну ритмичку и мелодијску пратњу;
– осмисли музички одговор на музичко питање;
– осмисли једноставну мелодију на краћи задати текст;
– изабере одговарајући музички садржај (од понуђених) према
литерарном садржају;
– поштује договорена правила понашања при слушању и извођењу
музике;
– коментарише своје и туђе извођење музике;
– самостално или уз помоћ одраслих користи предности
дигитализације:
– учествује у школским приредбама и манифестацијама.

ОБЛАСТ/ТЕМА

СЛУШАЊЕ
МУЗИКЕ

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

МУЗИЧКО
СТВАРАЛАШТВО

САДРЖАЈИ
Композиције различитог карактера.
Елементи музичке изражајности (инструмент, глас, мелодијска линија, темпо, ритам,
динамика).
Вокална и инструментална музика (композиције домаћих и страних композитора).
Дела фолклорне традиције српског и других народа. Музичка прича.
Музика у служби других медија. Музички бонтон.
Музика и здравље.

Музичке игре (дидактичке).
Певање песама
различитог садржаја и карактера по слуху. Певање и свирање песама из нотног текста.
Свирaњe пeсaмa пo слуху нa дечјим инструмeнтимa и/или на другим инструментима.
Народни инструменти нашег и других народа. Музичке драматизације.
Свирање инструменталних аранжмана на дечјим инструментима и на алтернативним
изворима звука.
Динамика (крешендо, декрешендо). Темпо (Andante. Moderato. Allegro).
Боја (различити гласови и инструменти).
Трајање (цела нота и пауза. нота четвртине са тачком). Савладавање тонске висине и
солмизације у обиму це1-це2. Тактирање у 3/4 и 4/4 такту.
Це-дур лествица.
Репетиција, прима и секонда волта.
Једноставна ритмичка и мелодијска пратња. Музичка питања и одговори и музичка
допуњалка.
Звучна прича на основу познатих музичких садржаја, звучне ономатопеје и илустрације на
краћи литерарни текст (учење у контексту).
Крeирaњe пoкрeтa уз музику кojу учeници изводе. Креирање мелодије на одабрани текст.

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
4. разред
Циљ учења предмета физичко и здравствено васпитање је да ученик унапређује физичке способности, моторичке вештине и
знања из области физичке и здравствене културе, ради очувања здравља и примене правилног и редовног физичког вежбања у
савременим условима живота и рада.
ИСХОДИ
ОБЛАСТ/ТЕМА
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:
– примени општеприпремне вежбе (вежбе обликовања);
– правилно изводи вежбе, разноврсна природна и изведена
кретања;
– комбинује усвојене моторичке вештине у игри и свакодневном ФИЗИЧКE СПОСОБНОСТИ
животу;
– одржава равнотежу у различитим кретањима;
– правилно држи тело;
– самостално коригује неправилно држање;
Атлетика
– правилно подиже, носи и спушта терет;
– изведе кретања, вежбе и саставе уз музичку пратњу;
– изведе дечји и народни плес;
– користи терминологију вежбања;
– поштује правила понашања на вежбалиштима;
Спортска
– поштује мере безбедности током вежбања;
гимнастика
– одговорно се односи према објектима, справама и реквизитима;
– поштује и примени правила игре;
МОТОРИЧКЕ
– навија и бодри учеснике у игри на начин којим никога не вређа;
ВЕШТИНЕ
– прихвати победу и пораз као саставни део игре и такмичења;
Основе тимских,
СПОРТ И
– уредно одлаже своје ствари пре и након вежбања;
спортских и
СПОРТСКЕ
– прати промене у сопственој тежини и висини;
ДИСЦИПЛИНЕ елементарних
– сагледа резултате физичких спoсобности;
игара
– препозна здравствено стање када не треба да вежба;
– примењује хигијенске мере пре, у току и након вежбања, као и у
Плес и ритимика
другим ситуацијама;
– уредно одржава простор у коме живи и борави;
Пливање
– увиди значај правилне исхране за вежбање;

САДРЖАЈИ
Вежбе за развој снаге са реквизитима и без реквизита.
Вежбе за развој покретљивости са реквизитима и без реквизита. Вежбе за развој
аеробне издржљивости.
Вежбе за развој брзине и експлозивне снаге. Вежбе за развој координације.
Национална батерија тестова за праћење физичког развоја и моторичких
способности.
Моторичке вештине и игре у развоју моторичих способности
Технике трчања. Истрајно трчање.
Скок удаљ згрчном техником. Бацање лоптице из залета.
Скок увис прекорачном техником. Тробој.
Основни садржаји
Вежбе на тлу: вежбе и комбинације. Прескоци и скокови (прескок разношка).
Вежбе у вису, вежбе у упору и вежбе са променама висова и упора. Вежбе равнотеже
на шведској клупи и ниској греди.
Проширени садржаји Вежбе на тлу:
– летећи колут из места.
– састав.
Мини–рукомет.
Футсал – „мали фудбал”.
Основни елементи кошарке и мини-кошарка. Основни елементи одбојке.
Јаџент.
Вежбе са вијачом.
Основна обука пливања. Скок на ноге.

– повеже различита вежбања са њиховим утицајем на здравље;
– препозна лепоту покрета и кретања;
– користи научена вежбања у рекреацији породице;
– правилно реагује у случају повреде у школи;
– вреднује сопствена и туђа постигнућа у вежбању;
– учествује у предлагању садржаја и начина рада.

Полигони

Полигон у складу са реализованим моторичким садржајима.

Основна правила вежбања. Основна правила мини– рукомета, футсала, кошарке, мини-кошарке и одбојке. Понашање према осталим
Култура вежбања учесницима у игри (према судији, играчима супротне и сопствене екипе).
Чување и одржавање материјалних добара.
и играња
Постављање, склањање и чување справа и реквизита неопходних за вежбање.
ФИЗИЧКА И
„Ферплеј” (навијање, победа, пораз, толеранција). Значај вежбања у породици.
ЗДРАВСТВЕН
Вежбање у слободно време.
А КУЛТУРА

Здравствено
васпитање

Правилно држање тела и здравље.
Значај вежбања за правилан рад срца и плућа. Мишићи и зглобови тела.
Хигијена простора за вежбање. Исхрана и вежбање.
Значај лекарских прегледа за вежбање.
Поступање у случају повреде (обавестити наставника и др.).

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
4. разред
Циљ наставе и учења Страног језика у основном образовању и васпитању јесте да се ученик усвајањем функционалних знања о
језичком систему и култури и развијањем стратегија учења страног језика оспособи за основну усмену и писану комуникацију и да
стекне позитиван однос према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу.
Комуникативна
функција

ПОЗДРАВЉАЊЕ

Језички садржаји
Hi/Hello (everyone/guys)! Nice to see you again! Nice to see you too! How are you today? I’m fine, thank you, and you? I’m very well, thanks/Not great/I’m OK.
Good morning/afternoon/evening/night.
Goodbye/Bye. See you (all) in 5 minutes/soon/later/tomorrow/on Monday/next week/in September/next year! Have a nice day/weekend/trip/holiday! Thanks, same to you!
Welcome to our school/town/city!
Личне заменице: I, you…
Глагол to be – the Present Simple Tense.
Императив.
Предлози са прилошким одредбама за време: on, in...
(Интер)културни садржаји:
Формално и неформално поздрављање; устаљенa правила учтивости.
Which/What school do you go to? I go to (school’s name) Primary School. What’s the name of your school? What year/grade are you in? I’m in year 4/the fourth grade.
Which class are you in? I’m in class 41 /4a, and you?
Who are they? What are their names? She’s Dunja and he’s Mateja. They are not in year four/the fourth grade. They’re in year three/the third grade.
This is our head teacher, Mrs Parsons. Who’s that? It’s Miss Herbert, she’s a P.E. teacher. Who’s your class teacher? Who’s the class monitor? Who’s absent?
Everybody’s present.
Meet my new friend Dorian. He’s from Greece. His father’s Greek, but his mum’s Serbian. He lives on an island. Where does your friend live? She’s Montenegrian. She
lives in the mountains. Do you live in a flat or a house?
Peter’s family are from the USA. His mum works in a restaurant. Where does his dad work?
These are my aunt Slađana and her husband Zoran. They’ve got twin daughters. Those are my uncle Miodrag and his wife Ana. How many children have they got?
They’ve got three sons. What are your cousins’ names? How old are they?
It’s Marija’s eleventh birthday today/She’s 11 today. When’s your birthday? It’s in May/on 5th May/May 5th. Who’s the winner of the competition?
Who’s the world skateboarding champion?
Who are the characters in the story? Who are they? The boys’/girls’/children’s names are... Tell me about your family/friends.

ПРЕДСТАВЉАЊЕ СЕБЕ Личне заменице: I, you…
И ДРУГИХ; ДАВАЊЕ Присвојни придеви: my, your… Показне заменице: this/that, these/those. Have got за изражавање поседовања.
ОСНОВНИХ
The Present Simple Tense.
ИНФОРМАЦИЈА О СЕБИ; Питања са Who/What/Which/Where/When/How (old/many). Правилна множина именица: daughter-daughters, son-sons… Неправилна множина основних именица:
ДАВАЊЕ И ТРАЖЕЊЕ child – children... Предлози са прилошким одредбама за место: from, in, on… Предлози са прилошким одредбама за време: in, on...
ОСНОВНИХ
Саксонски генитив са именицама у једнини/множини.
ИНФОРМАЦИЈА О
Употреба/изостављање чланова приликом првог спомињања неког појма и са појмовима који су одређени контекстом, са редним бројевима, као и са основним
ДРУГИМА
географским појмовима.
Императив.
Основни бројеви 0–100.
Редни бројеви 1–30.
(Интер)културни садржаји:
Устаљена правила учтивости; употреба титула уз презимена (Mr, Mrs, Miss); конвенције у писању/изговору датума; разлике између британске и америчке
варијанте енглеског језика у изговору, лексичком фонду и правопису.
Hurry up! We’re late for school! Stand up! Sit down! Sit up straight!
Take out your books/notebooks! Put them down/away! Get quiet, everyone!
Which page? Turn to page 20/Page 20, everyone! Whose turn is it? It’s Stefan and Filip’s turn!
Listen to the question! Listen and tick or cross. Put up your hand when you finish! Complete the sentence/dialogue/description.
Describe your room/house. Make a project about your town.
Let’s take some photos of the new lab for our school website. E-mail the photos to the ICT teacher.
Put the forks on the left side and knives and spoons on the right side of the plate. How many forks/knives/spoons? Place the teaspoon on the saucer.
Put the candle inside the pupkin! What’s next? Look at my school report card! It’s all 5s/As! Look at the shooting star! Make a wish!
Don’t sit down! Don’t talk in class! Don’t open the window – it’s cold in here! Don’t touch that – it’s hot! Watch out! The floor is wet.
Take off your shoes! Put on your trainers! Be quick!
Let’s practise! Just a second/moment/minute, please! Ready, steady, go! Time to eat, everyone! Ask the dinner/cleaning ladies.
Come in! Come back! No way! Go away! Stop it! Leave me alone! Move over! Make way!
РАЗУМЕВАЊЕ,
Stop! We can’t cross the road here! The traffic light is red! Say hello/goodbye! Say ”Cheese”! Wave goodbye!
ТРАЖЕЊЕ И ДАВАЊЕ Anyone else? Is that all? That’s all for today!
ЈЕДНОСТАВНИЈИХ
УПУТСТАВА, НАЛОГА И Императив.
УПОЗОРЕЊА
Питања са What/Which/Whose/How many/much...
Правилна множина именица: book-books, notebook-notebooks... Множина именица које се заврша вају на -y, -o, f/fe: photo-photos, knife-knives...
Саксонски генитив са именицама у једнини/множини.
Употреба чланова приликом првог спомињања неког појма и са појмовима који су одређени контекстом. Бројеви 0–100.
(Интер)културни садржаји:
Поштовање основних правила учтивости.

Look! There’s a game on the playing field/in the playground! Come on, let’s go and watch! Sorry, I can’t, I don’t have/haven’t got time.
Let’s play hide and seek! I hate hide and seek, let’s go swimming!
How about rollerblading/riding bikes? Let’s do eeny-meeny-miny-moe to decide! OK then! Are you coming to the swimming pool with us? No, I’m not, I’ve got a cold.
Can you join our team and play with us? Great! I love handball! Welcome to the team! Come with us!/Sorry, I can’t play handball. I don’t know the rules.
Let’s buy a present for Luka. What/How about a CD? That’s a good/great idea! Let’s make/write birthday/Mother’s Day/New Year/Christmas cards!
Императив
Модални глагол can за изражавање предлога и способности.
ПОЗИВ И РЕАГОВАЊЕ Have got.
НА ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ The Present Simple Tense.
У ЗАЈЕДНИЧКОЈ
The Present Continuous Tense.
АКТИВНОСТИ
What/How about.
Употреба/изостављање чланова приликом првог спомињања неког појма и са појмовима који су одређени контекстом, као и са називима игара/хобија/спортова.
(Интер)културни садржаји:
Прикладно позивање и прихватање/одбијање позива; прослава рођендана, игре, забава и разонода.
Can/May I have a whiteboard marker/pen, please? Yes, here you are/here it is. Thank you/Thanks. You’re welcome. Can I sharpen my pencil? Of course you can.
Excuse me, teacher, can you repeat the last sentence, please? Can you spell that for me, please?
Can/May I insert the disc?
Can/May we sit down here? No, they are Nikola’s and Ema’s seats. Can I have my ball back? Sorry, it’s those boys’ ball.
Can I touch the animals? No, you can’t, it’s dangerous. Can you pass the salt, please?
ИСКАЗИВАЊЕ МОЛБЕ, Can I have a slice of bread?
Thanks a lot. Thank you for your help/everything.
ЗАХВАЛНОСТИ И
I’m sorry I’m late. Can you help me with these boxes, please? Oh sorry, I’m in a hurry. I’m late for my piano class.
ИЗВИЊЕЊА
Модални глаголи за изражавање молбе: can/may.
Саксонски генитив са именицама у једнини/множини.
(Интер)културни садржаји:
Правила учтиве комуникације.
Best wishes for the New Year. I wish you a merry Christmas and many gifts from Santa Claus. Dear Family, I love you so much and that’s why I’m sending this card.
Happy Easter to you and your family. Hope you have a wonderful day!
Happy Mother’s Day! Happy Women’s Day! Happy Saint Sava’s Day! Happy teachers’ Day! Happy April Fools’ Day! Happy Halloween! Happy Holiday!
We wish you a great school year! We wish you good teachers and new friends!
ЧЕСТИТАЊЕ ПРАЗНИКА Правилна множина именица: teacher-teachers… Неправилна множина основних именица: woman-women... Саксонски генитив са именицама у једнини/множини.
И ДРУГИХ ЗНАЧАЈНИХ
(Интер)културни садржаји:
ДОГАЂАЈА
Најзначајнији празници и догађаји и начини обележавања/прославе.
I’m small but strong! My friends are brave and clever. Maša’s polite. She’s an intelligent girl. That boy isn’t nice. Our teacher is kind but strict.
This homework is easy. Those exercises are hard. Easy peasy! It’s a piece of cake! It’s a lie! It’s true! That’s fair/unfair!
Which is your bag, Sam? The blue bag, Sir/Mr Wilson.
Which girl is Sophie? She’s wearing large earrings and sunglasses.
What’s the weather like? It’s hot and sunny/cold and windy today. It’s raining cats and dogs!
On my birthday I usually have a party with my friends from school. How do you celebrate your birthday? On Women’s Day we usually give flowers or small presents to our
mums, aunts and grannies.
We celebrate Saint Sava’s Day in our school. It’s on 27th January. I’m in the school play this year!
April Fools’ Day is a special day for jokes and tricks. In fact, it’s only half a day because April Fools’ Day finishes at midday. No more jokes after lunchtime, please!
Every year at New Year we have a party.
On Easter Sunday we always have a basket of eggs on the table and we eat special food. Do you eat special food on Easter Sunday in your country?
On Halloween children in Britain and America often dress up as witches or ghosts and play ’trick or treat’. Halloween games are fun. What a great pumpkin lantern!
Weekdays aren’t fun!
My home is a typical Serbian house. There’s a living room, a kitchen, two bedrooms, a bathroom, an attic, and a small garden in front of the house. It’s got lots of
windows, so it’s very light! The attic is spooky. There aren’t any windows, so it’s very dark. What’s your home like?
James Bond is a famous British spy. He’s clever and good-looking. Prince Marko is a Serbian national hero. There are a lot of poems abot him.
The colours of the Serbian flag are red, blue and white. What are the colours of your country’s flag? How many stars are there on the American flag? There are 50 stars.
ОПИСИВАЊЕ БИЋА, London stands/lies on the Thames River. Belgrade stands/lies on the Sava and the Danube Rivers. Tell me about your town/country.
ПРЕДМЕТА, МЕСТА И Глаголи have got, to be за давање описа. Показне заменице: this/that, these/those. Егзистенцијално There is/are.
ПОЈАВА
Питања са Who/What/Which/Where/How many...
Правилна множина именица и неправилна множина основних именица.
Употреба/изостављање чланова приликом првог спомињања неког појма и са појмовима који су одређени контекстом, као и са основним географским
појмовима, са редним бројевима и са називима празника.
Редни бројеви 1–30.
(Интер)културни садржаји:
Познате личности из области спорта, глуме, музике, књижевности, националне историје; престонице и препознатљива обележја земаља енглеског говорног
подручја.
What’s the matter? Are you OK/alright? Is everything OK/alright...? I’m feeling/I feel bad. Here, have a glass of water/an orange!
I’m feeling/I feel crazy. Don’t be silly! I’m angry with you. I’m sorry about that!
I’m so happy/glad for you! Bravo! Well done! Thanks. Oh, I love you so much!
I’m sorry for your loss. Do you need a hug?
Nina’s unhappy. She misses her cat. I’m sorry for her cat. We’re worried. We’re having an English test today. Good luck!
Aleksa’s upset. He doesn’t know the answer. Bad luck! Don’t worry! We are always excited on holidays.
ИСКАЗИВАЊЕ
I don’t care! It doesn’t matter!
ПОТРЕБА, ОСЕТА И The Present Simple Tense.
ОСЕЋАЊА
The Present Continuous Tense.
Императив.
(Интер)културни садржаји:
Правила учтиве комуникације.
Our school is opposite the park.
Where’s your classroom? It’s on the ground/first/second floor. It’s between the language lab and the music room. The school canteen is downstairs, next to the gym. It’s
the third door on the left/right.
The library is upstairs.
There’s a garden in front of/behind my house.
Where are my new CDs? They are on the bookshelves/on the top/bottom shelf. The cat’s hiding under the bed.
Where’s Zoja? She’s at Una and Tea’s house.
Excuse me, I’m looking for the cinema/Where’s the cinema? Go straight on/past the shops. Turn left/right at the cafe. It’s on the left/right.
ИСКАЗИВАЊЕ
Where are the famous monuments in your city/town? Madame Tussauds is a famous wax museum in London. Where are the famous museums in your country?
ПОЛОЖАЈА У
Предлози, прилози и прилошки изрази за изражавање положаја и просторних односа: in, on, at, next to, under, in front of, behind, between, opposite, here, there,
ПРОСТОРУ
downstairs, upstairs, (on the) left/right, straight on/past...
Питања са Where.
Употреба/изостављање чланова приликом првог спомињања неког појма и са појмовима који су одређени контекстом, са редним бројевима, као и са основним
географским појмовима.
Редни бројеви 1–30.
(Интер)културни садржаји:
Препознатљива обележја земаља енглеског говорног подручја.

What’s the date today? It’s 3rd March.
When’s your School Day? It’s on 15th November.
What time is it now? It’s 10.05. It’s time for my Maths class.
When does the fifth class start/finish? It starts/finishes at half past 12. What time does the ice rink open? What time does it close?
On school days I get up at 6.50. We have breakfast between 7 and 7.30. My school day starts at 8 o’clock in the morning and finishes at half past 1. There is a break
between 9.30 and 10. What time does your school start/finish? What time do you have breaks?
In the afternoon I go to my volleyball practice. I train for an hour. I meet my friends at the weekend. We go on holiday in summer.
There are two terms in the school year in my country. The first term starts in September and finishes in January. The second term starts in February and finishes in June.
ИСКАЗИВАЊЕ ВРЕМЕНА When does spring/summer/autumn/winter start? It’s usually warm and rainy in spring. Winters in Canada are very cold and snowy.
On 31st October people around the world celebrate Halloween. When are your favourite celebrations/festivals? In Australia Easter isn’t in spring – it’s in autumn!
Питања са What/When/What time.
Предлози за изражавање времена: at, on, to, past, between...
Употреба/изостављање чланова у изразима in the. morning/afternoon/evening, at the weekend/at weekends, have breakfast/lunch/dinner, by bus/car/bike, go on
holiday и сл., као и са редним бројевима, месецима, годишњим добима и називима празника.
Редни бројеви 1–30.
(Интер)културни садржаји:
Конвенције у писању/изговору датума; конвенције у саопштавању времена; радна недеља и викенд.
ИЗРАЖАВАЊЕ
I haven’t got/don’t have my homework today.
ПРИПАДАЊА/НЕПРИПАД Has anyone got/Does anyone have wet wipes? Who’s got a paper tissue? What have you got for lunch?
АЊА И
Whose are these jackets? They are Adrijan’s and Petar’s/my friends’ jackets.
ПОСЕДОВАЊА/НЕПОСЕ Присвојни придеви: my, your…
ДОВАЊА
Показне заменице: this/that, these/those.
Have got за изражавање припадања/поседовања.
The Present Simple Tense глагола be/have.
Саксонски генитив са именицама у једнини/множини.
(Интер)културни садржаји:
Породица, пријатељи, однос према својој и туђој имовини.
What’s your favourite book? It’s “Charlie and the Chocolate Factory” by Roald Dahl, British writer. Why do you like it? It’s fun and interesting.
Dodgeball is my favourite P.E. game. Why? Because it’s exciting. What’s your favourite P.E. activity?
My brother’s crazy about water sports! He thinks/says they’re cool. What about you? Do you like dancing? Yes, I love it./No, I hate it. What do you like doing at the
weekend?
How do you like the new game? It’s boring/fantastic.
I love doughnuts. They are yummy! This pizza’s delicious/disgusting. Chips are my favourite food! I don’t like Halloween. Tricks are scary. I love national celebrations.
They are fun!

ИЗРАЖАВАЊЕ
ИНТЕРЕСОВАЊА И
ДОПАДАЊА/НЕДОПАДА The Present Simple Tense глагола be/like/love/hate.
ЊА
Питања са Who/What/Which/How.
Употреба/изостављање чланова са називима игара/хобија/спортова/ празника.

(Интер)културни садржаји:
Конвенције у писању знакова навода; разлике између британске и америчке варијанте енглеског језика у изговору, лексичком фонду и правопису;
интересовања, хобији.
What are your friends doing now/at the moment? Lazar’s helping Magdalena with her homework. Maksim’s talking on his mobile phone. Teodora’s looking for her eraser.
What are you looking for/at? Why’s Vanja crying? I don’t know. Why are they smiling? You’re joking! I’m having fun with my friends!
I can do a lot of things. I can talk about my family. I can write, but I can’t spell! I can say hello and goodbye in German. Who/What can you see? Can you hear something?
I don’t walk to school I go by bus. My friend Anastasija goes by car. I listen to music on the bus.
We usually have soup, salad, potatoes and some meat for lunch. What does your family have for breakfast/lunch/dinner? In the UK children start school at the age of 5, but
in my country they start school at the age of 7.
The Queen of England lives in Buckingham Palace. Where does the American President live? He lives in the White House.
The Present Continuous Tense за изражавање тренутних радњи.
The Present Simple Tense за описивање уобичајених радњи. Модални глагол can за изражавање способности.
ОПИСИВАЊЕ ДОГАЂАЈА И Питања са What/Where/When/How many...
СПОСОБНОСТИ У
Употреба/изостављање чланова и у изразима at the moment, at the weekend/at weekends, go/walk to school, start/finish school, have fun, by bus/car/bike и сл.
САДАШЊОСТИ
(Интер)културни садржаји:
Породични живот; живот у школи – наставне и ваннаставне активности; обичаји и начин живљења људи у земљама енглеског говорног подручја.
This is our first day at school. Tuesday is the second day of the week.
November is the eleventh month of the year. We live in the twenty-first century.
Z is the twenty-sixth letter of the English alphabet.
How many subjects have you got at school? We’ve got nine subjects. What about you? How many teeth have you got? I’ve got 24 teeth, and you?
How tall are you? I’m 1 metre 50 cm tall.
Правилна множина именица: subject-subjects, dinar-dinars...
Неправилна множина основних именица: tooth-teeth...
ИЗРАЖАВАЊЕ БРОЈА,
Множина основних именица које се заврша вају на -y, -o, f/fe: strawberry-strawberries, kilo-kilos, tomato-tomatoes...
КОЛИЧИНЕ И ЦЕНА
Питања са How much/many/old/tall...
Основни бројеви 0–100.
Редни бројеви 1–30.
Употреба одређеног члана са редним бројевима.
(Интер)културни садржаји:
Конвенције у писању двоцифрених бројева. Новчане валуте у земљама енглеског говорног подручја и њихове ознаке.

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
4. разред
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:

ОБЛАСТ/ТЕМА

САДРЖАЈИ

– разликује примере одговорног и неодговорног
понашања људи према животној средини;
– се понаша у свакодневним ситуацијама на начин
који уважава животну средину и рационалну
потрошњу ресурса;
– образложи важност информисања о стању
животне средине и начинима њене заштите;
– аргументује добити од заједничког живота људи
припадника различитих култура;
– наведе елементе традиције и културе свог
народа и покаже интересовање и поштовање за
друге културе и традиције;
– образложи значај подршке избеглицама и
мигрантима да у новој средини сачувају свој
језик, традицију, културу;
– наведе примере из свакодневног живота којима
се илуструје сусретање различитих култура;
– дискутује о томе како непознавање других
култура утиче на настанак стереотипа,
предрасуда и дискриминације;
– препознаје примере прекомерне потрошње;
– препознаје у медијима поруке које подстичу
прекомерну потрошњу, посебно деце и младих;
– критички разматра појаву бацања хране и
расипања воде;
– процењује важне чињенице о производима које
купује читајући декларацију и води рачуна о
односу цене и квалитета;
– испољи заинтересованост за сарадњу и учешће
у групном раду;
– учествује у изради плана и реализацији акције,
њеној промоцији и вредновању.

Планета Земља припада свима који на њој живе
Узајамни утицај природе и човека.
Потребе појединца и опште добро – задовољавање људских потреба без угрожавања будућих
генерација.
ЉУДСКА ПРАВА
Одговоран однос према свету у коме живимо – Мисли глобално делуј локално.
Ја и други на
Право на здраву животну средину
планети Земљи
Трећа генерација људских права. Вредности на којима почива
– право на живот у здравој животној средини; право на одржив економски развој; право на рационално
коришћење природних и енергетских ресурса; право на спречавање свих облика загађивања животне
средине; право на доступност информација о стању животне средине.
Култура и традиција
Материјално и нематеријално наслеђе једне заједнице настало под утицајем свих народа који су ту
живели и сада живе.
Културни идентитет
Неговање традиције и културе сопственог народа и поштовање традиције и културе других.
ДЕМОКРАТСКО
Мултикултуралност и интеркултуралност
ДРУШТВО
Живот поред људи других култура или заједнички живот са њима.
Култура и
Избеглице и мигранти
традиција
Невољно кретање људи из једне у другу културну заједницу. Непознавање других култура као основ за
развој стереотипа, предрасуда и дискриминације. Уклопити се у нову средину, а сачувати свој културни
идентитет.
Сусретање култура
Сусретање и прожимање различитих култура без губљења културног идентитета.
Потрошачко друштво
Стварне потребе и прекомерна потрошња.
Неравнотежа – гладни и жедни у свету у којем се храна баца а вода расипа.
ПРОЦЕСИ У Амбалажа важнија од садржаја – гомилање отпада. Притисак произвођача – нови модели новог модела.
САВРЕМЕНОМ
Деца – омиљена циљна група произвођача.
СВЕТУ
Медији и потрошачка култура
Прекомерна
Поруке медија у подстицању потрошње. Деца у рекламама.
потрошња
Права потрошача
Информације од значаја за потрошаче. Однос цене и квалитета производа.
Права и одговорност потрошача. Заштита потрошачких права.
ГРАЂA НСКИ
АКТИВИЗАМ
Еколошка акција

Планирање и извођење еколошке акције Одређивање циља и израда
плана акције. Извођење и документовање акције.
Промоција акције на нивоу школе. Вредновање акције.

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК
8. разред
Циљеви учења предмета Српски језик и књижевност јесу да се ученик оспособи да правилно користи српски језик у различитим
комуникативним ситуацијама, у говору и писању; да кроз читање и тумачење књижевних дела развија читалачке компетенције
које, уз књижевно знање, обухватају емоционално и фантазијско уживљавање, живо памћење, истраживачко посматрање;
подстичу имагинацију и уметнички сензибилитет, естетско доживљавање и критичко мишљење, морално просуђивање и
асоцијативно повезивање; да се одговарајућим врстама читања оспособљава да усмерено приступа делу и приликом тумачења
открива различите слојеве и значења; да стиче основна знања о месту, улози и значају језика и књижевности у култури, као и о
медијској писмености; да стиче и развија најшира хуманистичка знања и да научи како функционално да повезује садржаје
предметних области.
ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:
– чита са разумевањем књижевноуметничке текстове и
осталетипове текстова, примењујући различите
стратегије читања;
– тумачи значења, језичке, естетске и структурне особине
уметничких текстова, користећи књижевне термине и
појмове;
– критички промишља о стварности на основу прочитаних
дела;
– истакне универзалне вредности књижевног дела и
повеже их сасопственим искуством и околностима у
којима живи;
– повеже писце и дела из обавезног дела програма од
5. до 8.разреда;
– издвоји основне одлике књижевног рода и врсте у
конкретномтексту, као и језичко-стилске карактеристике
текста у склопу интерпретације;
– уочи слојевитост књижевног дела и међужанровско
прожимање;
– повеже књижевна дела са историјским или другим
одговарајућимконтекстом;
– одреди временски оквир у којем је писац стварао;
– разликује аутора књижевноуметничког текста од
наратора,драмског лица или лирског субјекта;
– препозна националне вредности и негује
културноисторијскубаштину, поштујући особености
сопственог народа и другихнарода;
– учествује у избору књижевних дела и начина њихове
обраде ипредстављања;
– објасни настанак и развој српског књижевног језика;
– разуме значај књижевног језика за културу и историју
српскогнарода;
– сврста српски језик у одговарајућу језичку групу у Европи;
– именује дијалекте српског језика;
– разуме постојеће језичке прилике у Србији;
– издвоји делове творенице и препозна основне моделе
њиховогграђења;
– користи садржаје из граматике обрађене у претходним
разредимаи повеже их са новим градивом;
– доследно примени правописну норму;
– примени основна правила о распореду акцената;
– уочи разлику између научног, административног и
разговорногфункционалног стила;
– пише и говори поштујући карактеристике
различитихфункционалних стилова;
– уочи разлику између речи и лексеме;
– препозна метафору и метонимију као лексичке
механизме и разуме значење вишезначних речи
карактеристичних засвакодневну комуникацију;
– разуме значење застарелих речи и неологизама;
– користи речник, енциклопедију и лексикон;
– уочи манипулацију у пропагандним текстовима;
– напише приказ, расправу и краћи есеј;
– разликује делове текста и књиге – укључујући
индекс,појмовник, библиографију – и уме да их
користи;
– повезује информације и идеје изнесене у тексту,
уочава јасноисказане односе и изводи закључак
заснован на тексту.

ОБЛАСТ
/ТЕМА

САДРЖАЈИ
ЛЕКТИРА
ЛИРИКА
1. Ђура Јакшић: „Отаџбина”
2. Јован Јовановић Змај: „Светли гробови”
3. Јован Јовановић Змај: „Ђулићи” (избор)
4. Десанка Максимовић: „Пролетња песма” / „Опомена”
5. Момчило Настасијевић: „Труба”
6. Иван В. Лалић: „Ветар”
7. Марина Цветајева: „Месечев сјај”
ЕПСКО-ЛИРСКЕ ВРСТЕ
1. Бранко Радичевић: Ђачки растанак (одломак „Ој Карловци,место моје драго...”)
2. Народна епско-лирска песма: Женидба Милића Барјактара

КЊИЖЕ
ВНОСТ

ЕПИКА
1. Вук Стефановић Караџић: О народним певачима
2. Вук Стефановић Караџић: Житије Ајдук Вељка Петровића
(одломак)
3. Доситеј Обрадовић: Живот и прикљученија (одломак)
4. Прота Матеја Ненадовић: Мемоари (одломак)
5. Петар Петровић Његош: Горски вијенац (одломак „Бадње вече”)
6. Симо Матавуљ: „Пилипенда”
7. Лаза Лазаревић: „Све ће то народ позлатити”
8. Милош Црњански: Сеобе (одломак) / Роман о Лондону
(„Пролеће је стигло у Лондон”)
9. Бранимир Ћосић: Покошено поље (одломак из прве књиге
„Читава једна младост”)
10. Дино Буцати: „Колумбар”
11. Херман Хесе: „Магија књиге” / Нил Гејмен: „Зашто наша будућност зависи од библиотека, читања и
сањарења” / МилорадПавић: Роман као држава (избор одломака из огледа: „Кратка историја читања”,
„Последњих сто читалаца”, „Нова генерација електронске књиге”, „Скакутаво читање или повратак фусноте”,
„Романи без речи”)
ДРАМА
1. Данило Киш: Ноћ и магла
2. Петар Кочић: Јазавац пред судом (одломак)
3. Жан Батист Поклен Молијер: Грађанин племић (одломак)
НАУЧНОПОПУЛАРНИ И ИНФОРМАТИВНИ ТЕКСТОВИ
1. Веселин Чајкановић: „О ускршњим обичајима”
2. Милутин Миланковић: Кроз васиону и векове (одломак)
3. Хилда Дајч: Писма − одломак, (обавезна напомена о власникуправа: ©Јеврејски историјски музеј)
4. Споменка Крајчевић: Кругом двојке (избор одломака:
„Унутрашња пруга”: „Станица пристаниште” – „Почетак и крај”,
„Одлазак”; „Станица Калемегдан” – „Гозбе”, „Теорија”; „СтаницаБраће Барух” – „Извесност”, „Тајна”; „Станица Вуков
споменик” –
„Простор”, „Булеварска бајка”)
5. Герман Титов: „25 сати у свемиру”
Са наведеног списка, обавезан је избор два дела за обраду.
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ДОМАЋА ЛЕКТИРА
1. Народне епске песме новијих времена (тематски круг о ослобођењу Србије: „Почетак буне против
дахија”; „Бој наМишару”, „Бој на Чокешини”...)
2. Љубавне народне лирске песме („Српска дјевојка”, „Љубавни растанак”...); обичајне народне лирске песме
(избор)
3. Избор из савремене српске поезије (нпр. Васко Попа: „Очију твојих да није”, Бранко Миљковић: „Критика
метафоре”, ВојиславКарановић: „О читању поезије”, Момчило Мошо Одаловић:
„Ршуме, јеси ли знао Црњанског”, Ана Ристовић: „Гледајући удрвеће”.)
4. Иво Андрић: Деца („Деца”, „Књига” и „Панорама”)
5. Бранислав Нушић: Сумњиво лице
6. Клод Кампањ: Збогом мојих петнаест година
7. Давид Албахари, Мамац
ДОПУНСКИ ИЗБОР ЛЕКТИРЕ
(бирати 3–6 дела)
1. Милош Црњански: „Ја, ти и сви савремени парови”
2. Оскар Давичо: „Србија” / „Детињство” (избор)
3. Бранко Ћопић: Мала моја из Босанске Крупе
4. Станислав Винавер: Ратни другови („Аритон”)
5. Народна приповетка: Усуд
6. Вук Стефановић Караџић: Српски рјечник (избор, нпр.
„Отмица”..);
7. Растко Петровић: Африка (одломци)
8. Радослав Братић: Мајсторова рука (одломак)
9. Милорад Павић: Хазарски речник, одреднице о Ћирилу иМетодију (одломци)
10. Душан Ковачевић: Ко то тамо пева
11. Гроздана Олујић: Гласам за љубав
12. Џон Селинџер: Ловац у житу
13. Ричард Бах: Галеб Џонатан Ливингстон
14. Кајо Ритер: Дечко који није био из Ливерпула
15. Џон Бојн: Дечак у пругастој пиџами
16. Сју Таузенд: Дневник Адријана Мола.
КЊИЖЕВНИ ТЕРМИНИ И ПОЈМОВИ
Стилска средства: анафора и епифора, апострофа.
Лирске врсте: народне љубавне песме, обичајне песме (сватовске,тужбалице и здравице); љубавна песма
(ауторска).
Епско-лирске врсте: поема, балада.Драмски спев.
Мемоари. Биографија.
Језик Словена у прапостојбини; сеобе Словена и стварањесловенских језика. Мисија Ћирила
и Методија. Почетак писмености код Срба.
Старословенски језик и писма (глагољица и ћирилица).Развој српског књижевног језика:
српскословенски, рускословенски, славеносрпски језик.
Вук Караџић – реформа језика, писма и правописа. Књижевни језик код Срба од Вука до данас
(основни подаци).
Основне језичке групе у Европи и место српског језика у породицисловенских језика.
Дијалекти српског језика: екавски (призренско-тимочки, косовско-ресавски, шумадијско-војвођански) и
ијекавски (зетско-рашки и источнохерцеговачки). Народни језик (језик као скуп дијалеката) икњижевни
(нормирани) језик. Службена употреба језика и писма према Уставу. Језици националних мањина
(основни подаци).

Граматика

ЈЕЗИК

Правопис

Ортоепија

Језик – основне особине говорног и писаног језика. Грађење речи:
– основни модели: извођење, слагање, префиксација;
– просте речи и творенице (изведенице, сложенице, префиксалнетворенице);
– састав твореница: корен, творбена основа, префикс, суфикс.
Систематизација претходно обрађених садржаја из фонетике,морфологије и синтаксе.
Фонетика: подела гласова и гласовне промене. Морфологија: врсте и подврсте речи и
њихове категорије.
Синтакса: реченични чланови (састав и функција); независне изависне реченице; слагање
реченичних чланова.
Писање имена из страних језика са акцентом на њихову промену.Спојено и одвојено писање речи
(сложенице, полусложенице, синтагме).
Генитивни знак.
Црта и цртица; други интерпункцијски и правописни знаци.
Краткоузлазни и краткосилазни акценат; правила о распоредуакцената и неакцентованих дужина
(основни појмови).
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Књижевни и остали типови текстова у функцији унапређивањајезичке културе.
Текстови писани различитим функционалним стиловима: публицистички стил (репортажа, интервју);
административни стил(молба, жалба, уплатница, обрасци, радна биографија; бирократскијезик); научни стил
(примери из текстова у уџбеницима других наставних предмета; употреба термина).
Лексикологија:
– једнозначност и вишезначност речи;
– лексичка метафора и лексичка метонимија као механизмиостваривања вишезначности;
– синонимија, антонимија и хомонимија;
– застареле речи; нове речи – неологизми;
– речник, лексикон, енциклопедија. Пропагандни текстови (рекламе и слично).Расправа и
есеј на задату тему.
Приказ (књиге, филма, позоришне представе и сл.).
Говорне вежбе: интерпретативно-уметничке (изражајно читање, рецитовање); анализа снимљеног разговора;
интервју; расправа(дискусија); презентовање чињеница и коментара.

ЈЕЗИЧКА
КУЛТУРА

Правописне вежбе: диктат, уочавање и објашњавање правописнихгрешака у тексту; писање имена из страних
језика; писање позајмљеница (информатички термини, мејл и сл.); писање сложеница, полусложеница и синтагми;
писање црте и цртице; запета у независносложеним реченицама.
Језичке вежбе: уочавање и исправљање грешака у неправилно маркираном тексту; попуњавање текста са
празнинама; тражењегрешака у тексту и исправљање.
Лексичко-семантичке вежбе: допуњавање реченица хомонимима(хомоними и акценти); проналажење
одговарајућег синонима; антонимски ланац; одређивање значења метафоре и метонимијеу тексту; тумачење
застарелих речи и неологизама; дефинисањелексема.
Писмене вежбе и домаћи задаци и њихова анализа на часу. Четири школска писмена задатка – по два у сваком
полугодишту.

СТРАНИ ЈЕЗИК
8. разред
Циљ учења Страног језика јесте да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и култури и
развијањем стратегија учења страног језика оспособи за основну писану и усмену комуникацију и стекне позитиван
однос према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу.
ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:
– разуме општи смисао и главне информације из уобичајених текстова
који се односе на представљање и тражење/ давањеинформација
личне природе;
– тражи, саопшти, пренесе информације личне природе или податке
о себи и другима;
– у неколико повезаних исказа представи себе, своју ужу/ширу породицу и
пријатеље користећи једноставнија језичка средства;
– разуме општи смисао и главне информације из текстова који сеодносе
на опис бића, предмета, места, појaва, радњи, стања и збивања;
– размени информације које се односе на опис бића, предмета,места,
појaва, радњи, стања и збивања;
– повеже неколико исказа у краћи текст којим се описују и поредебића,
предмети, места, појаве, радње, стања и збивања;
– разуме краће низове исказа који се односе на предлоге, саветеи
позиве на заједничке активности и одговори на њих уз одговарајуће
образложење;
– упути предлоге, савете и позиве на заједничке активности
користећи ситуационо прикладне комуникационе моделе;
– затражи и пружи детаљније информације у вези са предлозима,
саветима и позивима на заједничке активности;
– разуме краће низове обавештења, молби и захтева који се односена
потребе и интересовања и реагује на њих;
– саопшти краће низове обавештења, молби и захтева који сеодносе
на потребе и интересовања;
– разуме и на прикладан начин одговори на честитку, захвалности
извињење;
– упути честитку, захвалност и извињење користећи ситуационо
прикладне комуникационе моделе;
– разуме и следи краће низове упутстава у вези с уобичајеним

КОМУНИКАТИВНЕ
ФУНКЦИЈЕ
ПРЕДСТАВЉАЊЕ СЕБЕ И
ДРУГИХ И ТРАЖЕЊЕ/ ДАВАЊЕ
ОСНОВНИХ ИНФОРМАЦИЈА О
СЕБИ И ДРУГИМА

ОПИСИВАЊЕ БИЋА,
ПРЕДМЕТА, МЕСТА, ПОЈАВА,
РАДЊИ, СТАЊА И ЗБИВАЊА

ИЗНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА И
САВЕТА, УПУЋИВАЊЕ ПОЗИВА
ЗА УЧЕШЋЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ
АКТИВНОСТИ И РЕАГОВАЊЕ
НА ЊИХ

ИЗРАЖАВАЊЕ МОЛБИ,
ЗАХТЕВА, ОБАВЕШТЕЊА,
ИЗВИЊЕЊА, ЧЕСТИТАЊА
ИЗАХВАЛНОСТИ
РАЗУМЕВАЊЕ, ДАВАЊЕ И
ТРАЖЕЊЕ УПУТСТАВА

ЈЕЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ
(у комуникативним функцијама)
Слушање и читање једноставнијих текстова који се односе на представљање
(дијалози, наративни текстови, формулари и сл); реаговање на усмени или
писани импулс саговорника (наставника,вршњака и сл.) и иницирање и
проширивање комуникације; усмено и писaно давање информација о себи и
тражење и
давање информација о другима (подаци о личности, приватним ишколским
активностима, друштвеним улогама и сл).
Слушање и читање једноставнијих текстова у којима се описујубића,
предмети, места, појаве, радње, стања и збивања; усмено и писано
описивање/ поређење бића, предмета, појава, местâ из искуственог света и
фикционалног спектра.
Слушање и читање једноставниjих текстова који садрже предлогеи савете;
усмено и писано договарање у вези са предлозима
и учешћем у заједничким активностима; писање позивнице за прославу/
журку или имејла/ СМС-а којим се договарају
заједничке активности; прихватање/ одбијање предлога и савета,усмено или
писано, уз поштовање основних норми учтивости,
и давање одговарајућег оправдања/ изговора; образлагање спремности за
прихватање предлога и савета, уз исказивање емотивних и експресивних
реакција (радости, усхићености и сл).
Слушање и читање једноставнијих исказа којима се нешто честита, тражи/
нуди помоћ, услуга, обавештење или се изражаваизвињење, захвалност;
усмено и писано честитање, тражење
и давање обавештења, упућивање молбе за помоћ/ услугу иреаговање
на њу; изражавање извињења и захвалности.
Слушање и читање текстова који садрже једноставнија упутства с визуелном
подршком и без ње; усмено и писано давање и тражењеупутстава.
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ситуацијама из свакодневног живота;
– тражи и пружи неколико везаних једноставнијих упутстава увези с
уобичајеним ситуацијама из свакодневног живота;
– разуме општи смисао и главне информације из текстова који сеодносе
на описивање радњи и ситуација у садашњости;
– разуме општи смисао и главне информације из текстова који сеодносе
на описивање способности и умећа у садашњости;
– размени неколико информација у низу које се односе на радње у
садашњости;
– опише радње, способности и умећа користећи неколико везанихисказа;
– разуме општи смисао и главне информације из текстова који се
односе на описивање искустава, догађаја и способности у
прошлости;
– размени неколико информација у низу о искуствима, догађајимаи
способностима у прошлости;
– опише искуства, догађаје и способности из прошлости
повезујући неколико краћих исказа у смислену целину;
– разуме општи смисао и главне информације из текстова који се односе
на одлуке, обећања, планове, намере и предвиђања убудућности;
– размени неколико исказа у вези са обећањима, одлукама,
плановима, намерама и предвиђањима у будућности;
– саопшти планове, намере и предвиђања;
– разуме општи смисао и главне информације из текстова који сеодносе
на жеље, интересовања, потребе, осете и осећања;
– размени неколико повезаних информација у вези са жељама,
интересовањима, осетима и осећањима;
– искаже и образложи жеље, интересовања, потребе, осете и
осећања;
– разуме краће низове исказа који описују просторне односе,
оријентацију и правац кретања;
– затражи и пружи обавештења о просторним односима,
оријентацији и правцу кретања;
– разуме једноставније текстове који се односе на дозволе, забране,
упозорења, правила понашања и обавезе и реагује на њих;
– размени неколико информација које се односе на дозволе,
забране, упозорења, правила понашања и обавезе;
– разуме општи смисао и главне информације из краћих текстовакоји се
односе на поседовање и припадање;
– размени неколико краћих, везаних исказа који се односе на
поседовање и припадање;
– разуме општи смисао и главне информације из краћих текстовакоји се
односе на изражавање допадања и недопадања;
– размени неколико краћих, везаних исказа који се односе на изражавање
допадања и недопадања и даје кратка образложења;
– разуме општи смисао и главне информације из краћих текстовакоји се
односе на изражавање мишљења;
– тражи и саопшти мишљење, слагање/ неслагање и даје кратка
образложења;
– разуме краће низове исказа који се односе на количину,
димензије и цене;
– размени информације у вези са количином, димензијама иценама.

ОПИСИВАЊЕ РАДЊИ
УСАДАШЊОСТИ

ОПИСИВАЊЕ РАДЊИ
УПРОШЛОСТИ
ОПИСИВАЊЕ БУДУЋИХ
РАДЊИ (ПЛАНОВА, НАМЕРА,
ПРЕДВИЂАЊА)
ИСКАЗИВАЊЕ ЖЕЉА,
ИНТЕРЕСОВАЊА, ПОТРЕБА,
ОСЕТА И ОСЕЋАЊА

ИСКАЗИВАЊЕ ПРОСТОРНИХ
ОДНОСА И УПУТСТАВА ЗА
ОРИЈЕНТАЦИЈУ У ПРОСТОРУ
ИЗРИЦАЊЕ ДОЗВОЛА,
ЗАБРАНА, УПОЗОРЕЊА,
ПРАВИЛА ПОНАШАЊА И
ОБАВЕЗА
ИЗРАЖАВАЊЕ ПРИПАДАЊА И
ПОСЕДОВАЊА
ИЗРАЖАВАЊЕ ДОПАДАЊА И
НЕДОПАДАЊА

Слушање и читање описа и размењивање исказа у вези са догађајима/
активностима и способностима; усмено и писаноописивање активности,
радњи и способности у садашњости.
Слушање и читање описа и усмено и писано размењивање исказа у вези с
личним искуствима, догађајима, активностима,способностима и
особеностима у прошлости; усмено и писаноописивање искустава,
активности и способности у прошлости,историјских догађаја и личности.
Слушање и читање једноставнијих текстова у вези са одлукама,плановима,
намерама и предвиђањима; усмено и писано договарање/ извештавање о
одлукама, плановима, намерама и предвиђањима.
Слушање и читање једноставнијих текстова у вези са жељама,
интересовањима, потребама, осетима и осећањима; усмено и писано
договарање у вези са задовољавањем жеља и потреба; предлагање
решења у вези са осетима и потребама; усмено и писано исказивање
својих осећања и реаговање на туђа.
Слушање и читање једноставнијих текстова у вези са смером кретања и
специфичнијим просторним односима; усмено и писано размењивање
информација у вези са смером кретања и просторним односима; усмено и
писано описивање смера кретањаи просторних односа.
Слушање и читање једноставнијих исказа у којима се изражавају дозволе,
забране, упозорења, правила понашања и обавезе; постављање питања у
вези са забранама, дозволама, упозорењима,правилима понашања и
обавезама и одговарање на њих; усмено
и писано саопштавање забрана, дозвола, упозорења, правила
понашања и обавеза.
Слушање и читање једноставнијих текстова у којима се говори о томе шта неко
има/ нема или чије је нешто; постављање питања увези са припадањем и
одговарање на њих.
Слушање и читање једноставнијих текстова којима се изражава допадање/
недопадање; усмено и писано изражавање допадања/ недопадања.

ИЗРАЖАВАЊЕ МИШЉЕЊА

Слушање и читање једноставнијих текстова у којима се тражии износи
мишљење и изражава слагање/ неслагање; усмено и
писано тражење и изношење мишљења и изражавање слагања и
неслагања.

ИЗРАЖАВАЊЕ КОЛИЧИНЕ,
ДИМЕНЗИЈА И ЦЕНА

Слушање и читање једноставнијих текстова у којима се наводе количине,
димензије и цене; размењивање информација у вези сколичином,
димензијама и ценама, усмено и писано.

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
8. разред
Комуникативна
функција
ПОЗДРАВЉАЊЕ И
ПРЕДСТАВЉАЊЕ
СЕБЕ ИДРУГИХ И
ТРАЖЕЊЕ/ ДАВАЊЕ
ОСНОВНИХ
ИНФОРМАЦИЈА О
СЕБИ И ДРУГИМА

Језички садржаји
How are you/have you been/are you doing? I’m/I’ve been/I’m doing fine, and you? It’s been long time. / Long time no see!Yes, it’s been a while.
I was born and raised/brought up in Kruševac, a town in Serbia. Where did you grow up? I live in a nuclear/an immediatefamily. Who do you live with?
We live in a suburb/in the suburbs/on the outskirts of the town. We share the house with another family. We’ve lived theresince I was born. What part of town do you live in?
I’ve got a twin/half/step brother. Have you got any siblings? The man over there is Alex’s and my stepdad.
Is Luka your relative? Yes, he’s my second cousin. / He’s my close/distant relative. / No, we’re not related. He’s just a friendof mine. What country was he born in? What/Which school
did he go to? Have you got any family in an English speaking country?
Is your step brother the same age as you? No, he’s twice/half as old as me. He doesn’t go to school, he goes to kindergarten.The boy in the photo is our
schoolmate/teammate/roоmmate and our mutual friend. He’s my namesake. Our name is pronounced... but it is spelled.My mum’s the only person who calls me by my first name,
and it usually means I’m in
trouble! Do your friends call you by your first name or your nickname?Dunja’s my soulmate; we are inseperable.
Who’s your role model? My dad’s my main role model, I have always looked up to/admired him. Who has been the mostimportant and most influential person in your life?
Mark Twain was a pen name of the American writer whose real name was Samuel Clemens. What other names did SamuelClemens write under?
What was Agatha Christie famous for? She was famous for her detective stories.
What films did Daniel Radcliffe play in? He played the title character in the Harry Potter film series.It’s been nice meeting you/talking to you.
Have a good life!
Farewell, my friends!
The Present Simple Tense и The Present Continuous Tense за изражавање појава, радњи, стања и збивања у садашњости
The Past Simple Тense и The Past Continuous Tense за изражавање појава, радњи, стања и збивања у прошлости
The Present Perfect Simple Tense за изражавање радњи које су почеле у прошлости и још увек трајуПитања са Who/What/Which/Where/When/Why/How…
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ПОЗДРАВЉАЊЕ И
ПРЕДСТАВЉАЊЕ
СЕБЕ ИДРУГИХ И
ТРАЖЕЊЕ/
ДАВАЊЕ
ОСНОВНИХ
ИНФОРМАЦИЈА О
СЕБИ И ДРУГИМА

Питања са препозиционим глаголима
Пасивни облик глагола у простим временима (Present Simple, Present Perfect Simple, Past Simple, Future Simple)Саксонски и нормански генитив
Twice/three times. /half as (adjective) as
Префикси over-, under-, un-, in-, im-, ir-, il-, dis-...
(Интер)културни садржаји: устаљена правила учтивe комуникације; имена и надимци; родбина, породични односии родбинске везе; важније личности из света
књижевности, музике, филма и спорта.

My aunt’s an average looking young woman. She’s in her early/middle/late 20s. My uncle has grown a beard/moustache; now he looks twice as old as her.
My parents are middle-aged. My mum’s a bit overweight, but my dad’s really skinny/underweight. My grandparents are elderly, but still young at heart/in spirit. How adventurous
are your family?
My sister doesn’t look anything like me. Who do you look like in your family?/Who do you resemble most? I resemble my mother, while my brother looks more like my father.
I was oversensitive about my looks/to criticism as a child. What were you like as a child?
What did the man look like? He looked/seemed/appeared annoyed. He also sounded strange/upset. How interesting!
Jason was wearing a hoodie and sports trousers/pants at the party. Sophia was wearing a circular/semicircular/rectangular/ triangular/heart-shaped pendant made of silver/gold.
This steak is undercooked/overcooked. It tastes/smells horrible! What does your steak taste/smell like? Novi Sad is a major city in Serbia. What’s its high/main street?
New York City is nicknamed the Big Apple. Has your city/town got a nickname? By what name was your hometown previously known?
The 50 stars on the American flag represent the 50 states, while the 13 stripes represent the thirteen British colonies that declared independence from Great Britain and became
the first states in the U.S. The UK flag is called the Union Jack, or Union Flag.
The Serbian coat of arms consists of two main national symbols: a white double-headed eagle and a shield with a cross. Statehood Day is a national holiday in Serbia. It’s
celebrated on 15th February to commemorate the outbreak of the First Serbian Uprising against Ottoman rule in 1804. On the same day in 1835, during the rule of Miloš
Obrenović, the first modern Serbian constitution was adopted, known as Sretenje Constitution.
Armistice Day is celebrateed in memory of the day when the armistice was signed between the Allies of World War I and Germany on the 11th of November, 1918.
Saint Sava is considered the patron saint of education and all the schools in Serbia. He’s also the patron saint of our school. Professor Moriarty is Sherlock Holmes’s mortal
enemy.
My sister loves video games with immortal characters – so-called immortality games. The series was voted the best teenage series of all times.
My score is twice as good/bad as yours. Dragana ran half as fast as Relja.
ОПИСИВАЊЕ
You can’t compare these two things - that’s mixing apples and oranges! It’s water under the bridge!
БИЋА, ПРЕДМЕТА, The Present Simple Tense и The Present Continuous Tense за изражавање појава, радњи, стања и збивања у садашњости The Present Perfect Simple Tense за
МЕСТА, ПОЈАВА, изражавање искустава и радњи у неодређеној прошлости и радњи које су почеле у прошлости и још увек трају
РАДЊИ, СТАЊА И The Past Simple Тense и The Past Continuous Tense за изражавање појава, радњи, стања и збивања у прошлости
ЗБИВАЊА
Stative verbs (look, seem, appear, sound, taste, smell...)
Пасивни облик глагола у простим временима (Present Simple, Present Perfect Simple, Past Simple, Future Simple) Питања са Who...look like, What…look/taste/smell like,
How (adjective)...
Префикси over-, under-, un-, in-, im-, ir-, il-, dis-...
Twice/three times... as (adjective/adverb) as
(Интер)културни садржаји: особености наше земље и земаља говорног подручја циљног језика (знаменитости, географске карактеристике, национална обележја
и сл.); метафоричка употреба језика/идиоми.
There aren’t enough computers for everybody; why don’t we take turns to work on them? Fine, let’s do that!
Let’s go out for ice cream - my treat this time! Well, I’m trying to cut down on sweets, how/what about having some fruit salad instead? Why don’t we split the bill?
Let’s start over, shall we? What do you mean? Can/Could you share a link to an example? Shall I ask him to join us? I think he would love that! He’d better not be late this time!
Shall we meet at my place? Okay, what time?
Is this time next week ok with you? That sounds good to me./That would be great!
Would you like/Do you want me to help you with your English assignment? No thank you, I can manage. You should/ought to/had better leave or you’ll miss your bus. Thank you
but don’t worry, I’ll hurry up now. You shouldn’t/had better not stick your nose in other people’s business. It’s impolite!
ИЗНОШЕЊЕ
Pets shouldn’t be abandoned by their owners. It’s irresponsible!
ПРЕДЛОГА И
The doctor advised me to have regular meals and a balanced diet in order to stay healthy. She also recommended taking up a sport instead of dieting.
САВЕТА,
УПУЋИВАЊЕ
My parents told me not to put off doing things I have to do, because I could regret later. If I were you I would stop being late for school. You might get expelled.
ПОЗИВА ЗА
What would you do if you were in my place/shoes? Let’s not split hairs about it!
УЧЕШЋЕ У
Should/Ought to/Had better за давање савета
ЗАЈЕДНИЧКОЈ
Изрази: How/What about…? Why don’t we…? Would you like…? Do you want…? Shall we…? Let’s... Stative verbs (think, mean, sound...)
АКТИВНОСТИ И
Модални глаголи за изражавање предлога и вероватноће - can/could/may/might...
РЕАГОВАЊЕ НА
Пасивни облик модалних глагола Заповедни начин Gerund/Infinitive
ЊИХ
Индиректни предлози и савети Први и други кондиционал
Негативни префикси un-, im-, ir-, il-...
(Интер)културни садржаји: прикладно упућивање предлога, савета и позива и реаговање на њих; метафоричка употреба језика/идиоми.
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Can/Could/May I retake the listening text? I’ve misheard some questions. Can/Could/Will you rewrite the essay? You’ve misspelled/misspelt some words.
Excuse me teacher, can you draw/pull/close the curtains? Ok, you put the light on. Can you now draw/pull/open them? Ok, let’s have some sunlight in!
Could/Would you come to my place tonight if you had time? Your place, sixish! Please don’t tattle on me to my mother/teacher. / Don’t be such a tattletale!
Promise not to tell anyone! I promise! Stop showing off! Nobody likes a show-off!
Stop arguing, will you? Can I tell my side if you let me talk? Stop beating around the bush and tell me what the problem is! She told me to stop making fuss about nothing!
My mum asked/warned us to stop giggling.
The head teacher promised to look into the matter.
I’m sorry I overslept/overreacted. It’s ok, make sure you don’t do that again! Sorry to disturb/interrupt!
Sorry, it wasn’t on purpose. I’m truly sorry. Thanks for letting me stay/for waiting for me! Thank you, you’ve been very kind.
Many thanks in advance! I (really) appreciate that/your help. Tell your parents I said thank you. Say hi for me!
Pretty please!
Happy anniversary!
Better luck next time! Fingers crossed! Congrats on your exams!

ИЗРАЖАВАЊЕ
МОЛБИ, ЗАХТЕВА,
ОБАВЕШТЕЊА,
Модални глаголи за изражавање молбе и захтева – can/could/may/will
ИЗВИЊЕЊА,
Заповедни начин
ЧЕСТИТАЊА И
Први и други кондиционал Индиректне наредбе и молбе Gerund/Infinitive
ЗАХВАЛНОСТИ
Префикси over-, mis-, over-, re...
(Интер)културни садржаји: правила учтиве комуникације, значајни празници и догађаји, честитања.

РАЗУМЕВАЊЕ,
ДАВАЊЕ И
ТРАЖЕЊЕ
УПУТСТАВА

ОПИСИВАЊЕ
РАДЊИ У
САДАШЊОСТИ

Choose a person in the classroom, but keep the name secret. Note down as much information about the person as you can. What shall we do next? Take turns to ask questions,
and try to guess your partner’s person!
Find out about an eco-project in your country. Produce a leaflet explaining where it is and what happens there. What can I use this application for?
Click on the photos if you want to find out more.
If you want to make an appointment/need further information call our office at 555-333.
I think I’ve been overcharged for my mobile phone bill. What shall/should I do first? Dial these numbers to speak to customer service...
Read the exercise in silence/silently.
Time’s up! Put down your pens and hand in your tests.
Sit tight! Sit up straight! Straighten your back! Behave yourself!
Turn sideways! Why/What for? Move over to make room for some more students.
Look me in the eye! Speak when spoken to! Don’t speak/talk out of turn! Speak your mind! Don’t blame me, it’s not my fault!
Don’t wait for me! I might be long! Don’t peek! It’s none of your business! Don’t touch the stove until is gets cool. Hold this for me!
He told me to hold on to his arm. Tell me who the book belongs to.
The P.E. teacher told/instructed us to pass the ball to each other/one another. Mind your step!
Beware of the dog!
Caution: wet floor!
Danger: strong current!
Don’t limit your challenges – challenge your limits! Let go of bad memories and be happy!
Заповедни начин
Модални глаголи shall/should за тражење упутстава
Модални глаголи за изражавање вероватноће: might/may/could Пасивни облик глагола у комбинацији са модалним глаголима Први и други кондиционал
Индиректне наредбе и молбе Префикси over-, un-, im-, ir-, il-...
(Интер)културни садржаји: понашање у кући, школи и на јавним местима; значење знакова и симбола.
It’s getting dark/late/cold/hotter...
She’s getting hungry/tired/better/worse... The weather is getting worse by the minute.
What’s bothering/puzzling you? I can’t solve this problem.
Who are you doing that for? I’m doing this for my classmate Milica.
Where’s Jacob? He’s at a sleepover. / He’s sleeping/spending the night at a friend’s. He often sleeps over at Filip’s house. How often do you sleep over at your friends’ place?
Who does the new teacher remind you of? He reminds me of my Australian uncle. This reminds me, have you applied for the competition yet?
This is the first time I’ve used a crib sheet. Can I trust you with something?
Anyone can use the application, can’t they?
The class teacher tells us to always report the absent students.
I don’t know what they are arguing about/who they are laughing at. My teacher says that the English drink the most tea in the world. My mum asks me who the message is from.
My friend wants to know which team you support / whether/if you support Red Star or Partisan. Danilo asks how long I have kept my diary/blog.
Jelena complains that she keeps forgetting her parents’ birthdays! Do you know who I met yesterday?
What does UNICEF/the abbreviation stand for?
What happens if students misbehave in class in your school? Do they get punished for their misbehaviour? I would/could help you if I had time now. What would you do if you were
rich?
The Harry Potter film series is based on Joanna Rowling’s novels. Which book is the play based on? The story/novel is set in the 19th century.
In my country a lot of children live in a single-parent family or in a family with a step-parent and step brothers and sisters. Some city people live in a high rise, but most people live
in detached or semi-detached houses.
International Mother Language Day is held on 21 February to promote awareness of linguistic and cultural diversity. How’s Labour Day celebrated in your country?
There are approximately 1000 giant pandas remaining in the world.
It is estimated that/According to the statistics, 2 million alligators live in the state of Florida.
The Present Continuous Tense за изражавање тренутних и привремених радњи The Present Simple Tense за изражавање сталних и уобичајених радњи
Stative verbs (taste, smell, remind...)
The Present Perfect Simple Tense за изражавање радњи које су почеле у прошлости и још увек трају и у изразима This is the first/second/third time...
Други кондиционал
Can за изражавање способности у садашњости
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ОПИСИВАЊЕ
РАДЊИ У
САДАШЊОСТИ

Модални глаголи за извођење закључака о садашњости (must/can’t/might/may/could) Пасивни облик глагола у простим временима (Present Simple, Present Perfect
Simple) Индиректне наредбе и молбе
Индиректне изјаве и питања са уводним глаголом у садашњем времену Gerund/Infinitive
Питања са препозиционим глаголима Get + adjective
(Интер)културни садржаји: породични живот; живот у школи и у ширем окружењу – наставне и ваннаставне активности; распусти и путовања; традиција и
обичаји; метафоричка употреба језика/идиоми.

ОПИСИВАЊЕ
РАДЊИ У
ПРОШЛОСТИ

I went to the park with some friends of mine yesterday afternoon.
We had a two months’ holiday. What did you do on your holiday/spring/term break? We were having the time of our life! Why didn’t you tell me about that? I didn’t want you to
know!
My friend turned pale/jumped for joy when she heard the news. Who forgot their phone?
When did the centre reopen?
What was the first concert you went to? Who were you there with?
My friends threw me a going away/goodbye/farewell party before I moved away/left the town/country. They saw me off at the airport.
My dad couldn’t afford to go to university, but I can now.
Anastasija was able to answer all of her questions correctly, but I answered mine incorrectly. I misheard you. I was mistaken. She misunderstood my message.
Something’s just crossed my mind. I’ve changed my mind. Have you made up your mind yet? I’ve lost my train of thoughts. / My mind’s gone blank.
Have you read/heard today’s/yesterday’s news? Have you passed to the next round?
Has it stopped raining?
I’ve misplaced my pen / miscalculated the numbers. He’s gone bananas!
We were having a rehearsal while the storm was raging/when there was a power cut. My mum told me to stop to buy some bread on my way home.
The old lady asked/begged us to help her.
I was voted the class president in the previous class meeting. Who was the book published by? It has been adapted into a film. The people have been stricken by a lightning.
The cat’s been run over by a car.
I haven’t been invited to the party.
The industrial revolution started in the 18th century.
YouTube, the popular video sharing website, was created in 2005.
The Past Simple Tense правилних и неправилних глагола, све употребе
The Past Continuous Tense, све употребе
The Present Perfect Simple Tense за изражавање искустава и радњи у неодређеној прошлости и са ever, never, just, аlready, yet…
Could и was/were able to за изражавање способности у прошлости
Пасивни облик глагола у простим временима (Present Perfect Simple, Past Simple) Индиректне наредбе и молбе
Питања са Who/What/Which/Where/When/Why… Питања са препозиционим глаголима Герунд/Инфинитив
Префикси mis-, over-, re...
(Интер)културни садржаји: историјски догађаји, епохална открића; важније личности из прошлости; метафоричка употреба језика/идиоми.
Who are you going to the prom with?
When are you leaving for the airport? When does your plane leave? / What time is your flight?What time does the flight from Moscow arrive?Which platform does the train leave
from?
When does the rerun of season 1 begin? I guess/suppose it starts in 2 weeks’ time. We’re going to make up the missed class next week. Let me know when/the time!
I’ll leave shool in 2 years’ time. When will you leave school?What are you going to do after you leave school? Emma will turn 15 in 2 months.
Noah might/may/could take part in the karate tournment/marathon race next week.
I think the party will be over/finished by the time/before we get to Kristina and Helena’s place! We’ll figure out/decide what to do as soon as/when/after we all get together.
See you when you get back!
Take your umbrella in case it rains tonight! I’ll tell on you to the teacher unless you stop!
If it’s a tie, will we be able to play another round?
If I wish on a shooting star, will my wishes come true? What will happen if we keep littering?
What would you do if you saw aliens? Woud you run away or speak to them?

ОПИСИВАЊЕ
БУДУЋИХ РАДЊИ
(ПЛАНОВА,
НАМЕРА,
ПРЕДВИЂАЊА)

The Present Continuous Tense за изражавање унапред договорених/испланираних радњи
The Present Simple Tense за изражавање будућих радњи које су део утврђених распореда/програма
The Future Simple Tense за изражавање одлука донетих у тренутку говора, обећања и предвиђања на основу знања, искуства и веровања
Модални глаголи за изражавање вероватноће: may/might/could
Going to за изражавање општих планова и намера, као и предвиђања на основу чулних опажања
Временске зависне реченице за изражавање будућности и одговарајући везници (when, after, before, as soon as, by the time...)
Stative verbs (promise, believe, think, guess, suppose, hope...) Пасивни облик глагола у простим временима (Future Simple) Први и други кондиционал
Will be able to за изражавање способности у будућности
(Интер)културни садржаји: правила учтивости у складу са степеном формалности и ситуацијом; традиција и обичаји.
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What’s the matter? My finger/hand is swollen. I’ve been stung by a bee. That must hurt! Let me have a look. Do you need some tissues? Are you fine with this?
What’s the matter with Helen? She’s been bitten by a strayed dog. She needs to go to hospital. Why haven’t you called an ambulance? She wants us to help her. / She asks if we
could help her.
I’ve got goose bumps/butterflies in my stomach/stage fright. My schoolmates expect me to win/hope that I will win the race/ game/competition. You needn’t worry! We’re on your
side!
What would you like to spend the money on? Who woud you like to celebrate with if you won? Why are you smelling the food? What does it smell like? My hands smell of onions!
Iva’s tasting the coffee. She says it tastes awful. How do you like yours? Can I taste your pie? Liam felt embarrassed by his friends’ insensitive remarks. He says they really hurt
him.
Sanja was pleased with her test results. She hopes to enrol in an art school if she passes her final exams with flying colours. Who wasn’t happy with their marks?
What were you good at as a child? I enjoyed being active, but now I’m really into/keen on studying. I’ve always been interested in clothes and fashion.
Our parents have always taught us to treat people the way we want to be treated. I don’t want this moment to ever end!
I hope you make wonderful memories today!
We need to laugh. Laughter is the best medicine!

ИСКАЗИВАЊЕ
ЖЕЉА,
The Present Simple / Past Simple / Presen Perfect Simple Tense
ИНТЕРЕСОВАЊА,
Stative verbs (be, want, wish, need, expect, hope, have, hurt, feel, smell, taste…) Need/Needn’t
ПОТРЕБА, ОСЕТА И
Why don’t/haven’t you...
ОСЕЋАЊА
Питања са препозиционим глаголима
Придевско-предлошке фразе – interested in, keen on, pleased with, embarrassed by…
Глаголско-предлошке фразе - be into...
Пасивни облик глагола у простим временима (Present Simple, Present Perfect Simple, Past Simple, Future Simple) Индиректне изјаве и питања са уводним глаголом у
садашњем времену
Модални глаголи за извођење закључака о садашњости (must, can’t, may...) Први и други кондиционал
Заповедни начин
Gerund/Infinitive
(Интер)културни садржаји: мимика и гестикулација;
Let’s meet at the entrance to/exit from the museum!
Could you tell me where the pedestrian area/zone / the main square / the city/town hall is. Go past the traffic lights and go straight on until you get to the roundabout. At the
roundabout turn left. You can’t miss it!
I live as close/near as you from the school.
The Science and Technology Park is twice as far as the Natural History Museum. What would happen if the Sun was twice as far from the Earth?
Čačak is a large industrial town halfway between Kraljevo and Užice. The baker’s/pastry shop is halfway between my home and school.
I don’t know where the icon is. It’s on the left/right side/at the top/bottom / in the top/bottom left/right corner of the screen. Move over towards the door.
I slipped as I stepped onto the platform.
We went for a walk along the beach/river bank at dawn. The boys swam across the lake.
ИСКАЗИВАЊЕ
ПРОСТОРНИХ
This is the first time I’ve flown across the Atlantic.
ОДНОСА И
Индиректна питања са уводним глаголом у садашњем времену
УПУТСТАВА ЗА
Предлошки изрази за изражавање положаја и просторних односа: halfway between / on the left/right side / at the top/ bottom / in the top/bottom left/right corner...
ОРИЈЕНТАЦИЈУ У Предлози са глаголима кретања: towards, onto, into, across, along... as + adjective + as: as close/near/far... as
ПРОСТОРУ
twice/three times... + adjective + as: twice/three times... as (far) as
(Интер)културни садржаји: јавни простор; типичан изглед места; географске карактеристике наше земље и земаља говорног подручја циљног језика.

ИЗРИЦАЊЕ
ДОЗВОЛА,
ЗАБРАНА,
УПОЗОРЕЊА,
ПРАВИЛА
ПОНАШАЊА И
ОБАВЕЗА

ИЗРАЖАВАЊЕ
ПРИПАДАЊА И
ПОСЕДОВАЊА

You needn’t take that subject. It’s optional! You mustn’t cheat in exams. It’s illegal!
I’ve had to study hard this month.
We had to make the decision in a split second.
We can’t both use the bike at once so we’ll have to take turns. I’m underage – I’m not allowed in pubs!
It’s a rude question – you should apologise to the teacher! I don’t think you should drink that water!
I wouldn’t swim here if I were you!
My parents always remind me to throw the tissue in the bin after using it.
The government/local authorities should/ought to take more care of the unemployed/homeless/poor/elderly / unemployed/ homeless/poor/elderly people.
In my country the young/young people are not permitted to vote until the age of 18. The Louvre is a must for visitors to Paris.
These are dos and don’ts of social etiquette.
Модални глаголи и глаголски облици за изражавање дозволе, забране, упозорења, правила понашања и присуства/ одсуства обавезе: can/can’t, must/mustn’t,
need/needn’t, should/shouldn’t, ought (not) to, have to/don’t/doesn’t have to, had to/didn’t have to, (not to) be allowed to
Употреба и изостављање одређеног члана у изразима: the unemployed/homeless/poor/elderly/young... и unemployed/ homeless/poor/elderly/young... people
(Интер)културни садржаји: понашање у кући, школи и на јавним местима; значење знакова и симбола.
He’s a friend of mine. Is that a friend of your couisin’s?
My father owns a book/food stall. Who’s the owner of that restaurant?
This house has always belonged to my family. Who does that house belong to? Someday, I would like to possess a sailboat.
How much money does he owe you? He ows me 100 dinars.
Саксонски, нормански и дупли генитив Присвојне заменице mine, yours…
Stative verbs (have, own, belong, possess, owe)
(Интер)културни садржаји: однос према имовини
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ИЗРАЖАВАЊЕ
ДОПАДАЊА И
НЕДОПАДАЊА

How do you like this colour? I’d prefer a darker/lighter shade. My dog loves being cuddled/spending time with us.
Would you fancy a drink?
I didn’t fancy swimming in that water. We enjoyed ourselves at the party.
Please don’t throw these photos away. They’re really close to my heart!
I like doing jumping jacks. They are great for warming up before my gym exercise! Cycling/Rollerblading is my most liked/preferred leisure activity.
What’s your family’s favourite pastime? I would say our favourite pastime has always been watching informational videos / exploring interesting places closer to home.
Yoda from the Star Wars series has been one of my best-loved science fiction characters for as long as I can remember. Who’s your favourite film character?
One third of the class prefers fantasy books, they say they expand their imagination.
Stative verbs (like/dislike/love/hate/fancy/prefer...) Gerund/Infinitive
Питања са What, Who, Why, Which, How…
(Интер)културни садржаји: уметност, књижевност за младе, стрип, музика, филм, спорт; метафоричка употреба језика/идиоми.
I agree/disagree. So do I. / Well, I don’t.
I don’t agree. Neither do I. / I don’t agree either. / Well, I do! I didn’t think of that - good idea!
I guess/suppose we should never learn anything by heart. What exactly do you mean by ‘lousy singing’?
It’s not a big deal/no biggie.
That’s embarrassing/correct/ incorrect/possible/impossible/regular/irregular/convenient/inconvenient/honest/dishonest... How icredible/disappointing!

ИЗРАЖАВАЊЕ
МИШЉЕЊА

ИЗРАЖАВАЊЕ
КОЛИЧИНЕ,
ДИМЕНЗИЈА И
ЦЕНА

Stative verbs (think, guess, suppose, agree, disagree, believe, mean, promise…)
Питања са What, Why, How…
So/Neither/Either за изражавање слагања и неслагања. Префикси un-, in-, im-, ir-, il-, dis-...
(Интер)културни садржаји: поштовање основних норми учтивости у комуникацији са вршњацима и одраслима; метафоричка употреба језика/идиоми.
It’s only half-an-hour’s drive / a couple of minutes’ walk. He gave me a few tips/a piece of/some advice.
They told us an interesting piece/a bit of information.
She bought a bunch of grapes/flowers / a bar of chocolate/soap / a jar of honey/jam. The man was so weak that he could only take a sip of water.
How much sugar do you take in your tea? Half a teaspoon, please. I don’t have as many DVDs as you!
My sister doesn’t eat as much chocolate as I do.
There is ten times as much traffic in my town as in yours.
The deep end of the pool is 2 metres deep. The shallow end is only half as deep. This jacket is twice as expensive as that one.
How much is the return/one-way fare from London to Brighton? What’s the bus fare in London? A single bus fare costs £1.50.
How much did the roasted chestnuts cost? They cost 90 pence/cents a/per cone. How much did they weigh? They weighed 100 g.
None of my classmates won the prize.
Neither of my parents speaks/speak a foreign language.
Саксонски генитив са временским периодима: half-an-hour’s, couple of minutes’...
Партитиви: a piece/bit/bunch/bar/jar/sip of... Twice/three times.../half as (adjective) as None/Neither
(Интер)културни садржаји: друштвено окружење; валутe циљних култура.

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ЛИКОВНУ КУЛТУРУ
8. разред
Циљ наставе и учења Ликовне културе је да се ученик, развијајући стваралачко мишљење и естетичке критеријуме кроз
практични рад, оспособљава за комуникацију и да изграђује позитиван однос према култури и уметничком наслеђу свог и
других народа.
ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:
– бира одговарајући прибор, материјал, технику, уређај и апликативни програм
за изражавање идеја, имагинације, емоција,ставова и порука;
– користи разноврсне податке и информације као подстицај за
стваралачки рад;
– примењује знања о елементима и принципима компоновања у
стваралачком раду и свакодневном животу;
– реализује једноставне ликовне пројекте, самостално и у сарадњи са другима;
– дискутује аргументовано о својим и радовима другихуважавајући
различита мишљења;
– прави презентације усклађујући слику и текст и приказујућикључне
податке и визуелне информације;
– тумачи садржаје одабраних уметничких дела и одабранувизуелну
метафорику;
– разговара о значају културне баштине за лични развој, развојтуризма и
очување културног идентитета земље.

ТЕМА
КОМПОЗИЦИЈА
НАСЛЕЂЕ

САДРЖАЈИ
Примена принципа компоновања.
Простор и пропорције (ергономија, перспектива).
Културна баштина (значај, заштита и промоција наслеђа).
Најзначајнија уметничка остварења и уметници, локалитети и
споменици на територији Србије и у свету.
Декодирање слике (теме, мотиви, поруке, метафора, алегорија,
пиктограми...).
Пројекти (цртеж, слика, скулптура, дигитална фотографија, филм,
анимација, игрице, стрип, графити, мурали, инсталације, шминка и боди
арт, одевне комбинације и детаљи...).

КОМУНИКАЦИЈА
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НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА МУЗИЧКУ КУЛТУРУ
8. разред
Циљ учења предмета Mузичка култура је да код ученика, рaзвијајући интeрeсoвaња зa музичку умeтнoст, стваралачко и
критичко мишљење, формира естетску перцепцију и музички укус, као и одговоран однос према очувању музичког
наслеђа и култури свoгa и других нaрoдa.
ИСХОДИ
У оквиру области/теме ученик ће бити у стању да:
– повеже различите видове музичког изражавања са
друштвено-историјским амбијентом у коме су настали;
– уочи основне карактеристике музичког стваралаштва
уроматизму, импресионизму и савременом добу;
– препознаје националне игре у делима уметничке музике;
– наведе изражајна средстава музичке уметности
карактеристичназа период романтизма, импресионизма и
савременог доба;
– разликује музичке форме романтизма, импресионизма
исавременог доба;
– идентификује репрезентативне музичке примере најзначајнијих
представника романтизма, импресионизма и савременог доба;
– идентификује елементе музике ранијих епоха као инспирацију у
музици савременог доба;
– препозна врсту дувачких инструмента по изгледу и звуку;
– опише начин добијања тона код дувачких инструмената;
– препозна инструмент или групу према врсти композиције у
оквиру датог музичког стила;
– објасни како је музика повезана са другим уметностима и
областима ван уметности (музика и религија; технологија
записивања, штампања нота; извођачке и техничке
могућностиинструмената;
– изводи музичке примере користећи глас, покрет и инструменте,
сaмoстaлнo и у групи;
– користи музичке обрасце у осмишљавању музичких целина кроз
пeвaњe, свирaњe и пoкрeт;
– комуницира у групи импрoвизуjући мање музичке целине
глaсoм, инструмeнтом или пoкрeтом;
– учествује у креирању и реализацији шкoлских
прирeдби,догађаја и пројеката;
– изрази доживљај музике језиком других уметности (плес, глума,
писана или говорна реч, ликовна уметност);
– примењује принцип сарадње и међусобног подстицања
укомуникацији и заједничком музицирању;
– се понаша у складу са правилима музичког бонтона
уразличитим музичким приликама;
– критички просуђује утицај музике на здравље;
– користи могућности ИКТ-а за самостално
истраживање,извођење и стваралаштво.

ОБЛАСТ/ТЕМА

САДРЖАЈИ
Романтизам
Програмска и апсолутна музикаСоло песма
Kлавирска минијатура
Националне и стилизоване игре (полка, мазурка, чардаш, казачок,сиртаки, валцер, танго...)
Музичко-сценска дела
Сметана, Дворжак, Шопен, Лист, Шуберт, Шуман, Паганини,Верди, Пучини, Росини,
Чајковски, Бородин, Мусоргски, Мокрањац
ИмпресионизамРавел, Дебиси
Савремено доба
Жанрови: Џез, популарна музика, апстрактна музика.Импровизација (појам)
Стравински, Прокофјев,
Коњовић, Константин Бабић, Вера Миланковић
Дувачки инструменти

ЧОВЕК И МУЗИКА

МУЗИЧКИ
ИНСТРУМЕНТИ

Елементи музичке изражајности: тeмпo, динaмика, тoнскe бojeразличитих глaсoва и
инструмeната.
Слушање световне и духовне музике романтизма, импресионизмаи савременог доба.
Слушaњe вокалних, вoкaлнo-иструмeнтaлних и инструмeнтaлнихкoмпoзициja, дoмaћих и
стрaних кoмпoзитoрa.
Слушање дела традиционалне народне музике.

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

МУЗИЧКО
СТВАРАЛАШТВО

Пeвaње пeсама пo слуху и из нотног текста (солмизацијом)самостално и у групи.
Пeвaње пeсама у мешовитим тактовима (7/8, 5/8 ) пo слуху.Певање песама у
комбинацији са плесним покретом.
Певање и свирaњe из нотног текстa нaрoдних и умeтничких композиција нa инструмeнтимa
Oрфoвoг инструмeнтaриja и/или надругим инструментима.
Извођење једноставнијих музичких примера у вези са обрађеном темом.
Извођење (певање или свирање) једноставних ритмичких и мелодијских репрезентативних
примера (oдломака/тема) у стилумузике романтизма, импресионизма и савременог доба.

Импровизација
Крeирaњe пoкрeтa уз музику кojу учeници изводе.Крeирaњe ритмичке
прaтњe.
Реконструкција музичких догађаја у стилу романтизма,импресионизма и
савремене музике.
Израда дувачких инструмената од доступних материјала.

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ИСТОРИЈУ
8. разред
Циљ учења Историје је да ученик, изучавајући историјске догађаје, појаве, процесе и личности, стекне знања и
компетенције неопходне за разумевање савременог света, развије вештине критичког мишљења и одговоран однос према
себи, сопственом и националном идентитету, културно-историјском наслеђу, друштву и држави у којој живи.
ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:
– смешта кључне догађаје, појаве и процесе из савремене
историјена временској ленти;
– уочи динамику различитих историјских појава и промена на
историјској карти;
– пореди различите историјске изворе и рангира их на
основуњихове сазнајне вредности;

ОБЛАСТ/ТЕМА
ОСНОВИ
ПРОУЧАВ
АЊА
ПРОШЛО
СТИ

САДРЖАЈИ
Основне одлике периода од завршетка Првог светског рата донаших дана.
Историјски извори за изучавање периода од завршетка Првогсветског рата до наших дана и њихова
сазнајна вредност (материјални, писани, аудио, визуелни, усмена сведочанства, дигитални).
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– анализира и процени ближе хронолошко порекло извора
наоснову садржаја;
– поредећи различите изворе о истој историјској појави
илидогађају, анализира позицију аутора;
– доведе у везу узроке и последице историјских догађаја, појава
ипроцеса на конкретним примерима;
– наведе специфичности друштвених појава, процеса,
политичкихидеја, ставова појединаца и група у историјском
периоду савременог доба;
– образложи значај и улогу истакнутих личности у
датомисторијском контексту;
– уочи елементе континуитета и дисконтинуитета
српскедржавности;
– изведе закључак о повезаности националне историје
сарегионалном и светском, на основу датих примера;
– образложи утицај историјских догађаја, појава и процеса
насавремено друштво;
– идентификује основне карактеристике тоталитарних идеологија
и наводи њихове последице у историјском и савременом
контексту;
– препозна,на примерима из савремене историје,
важностпоштовањаљудских права;
– наведе примере како су идеје о родној, верској и
етничкој равноправности утицале на савремене
политичке прилике и развој друштва;
– пореди положај и начин живота припадника
различитих друштвених група у историјском
периоду савременог доба;
– илуструје примерима утицај научно-технолошког
развоја на промене у друштву, економији и
природном окружењу;
– образложи утицај различитих друштвено-економских
система на свакодневни живот људи, анализирајући дате
примере;
– препозна како су културне интеракције, и сарадња
различитих етничких и социјалних група утицали на
политички, друштвени и привредни живот;
– наведе примере утицаја спортских и уметничких
достигнућа на обликовање савременог друштва;
– идентификује узроке, елементе и последице
историјских сукоба и ратова и дискутује о могућим
начинима превенције конфликата;
– објасни значење појмова геноцид и Холокауст;
– изведе закључке о узроцима, току и последицама
ратова условљених распадом СФРЈ користећи
изворе различитог порекла и сазнајне вредности;
– изрази ставове, засноване на историјским
аргументима, уважавајући мишљење
саговорника;
– препозна пропаганду, стереотипе и идеолошку
позицију у историјском извору и формулише став
који се супротставља манипулацији;
– критички се односи према информацијама из медија
користећи се историјским знањима и вештинама;
– анализира историјске догађаје и појаве на основу
доступног аудио-визуелног изворног материјала;
– осмисли, спроведе и презентује резултате
истраживања заснованог на одабраним историјским
изворима и литератури, користећи ИКТ;
– образложи смисао неговања сећања на важне
догађаје и личности из историје савременог
доба;
– истражи меморијалне споменике у локалној средини и
учествује у организовању и спровођењу заједничких
школских активности везаних за развој културе сећања;
– покаже одговоран однос према културно-историјском
наслеђусопственог и других народа;
– уочи одраз историјских догађаја и појава у
књижевним и уметничким делима;
– препозна историјску димензију политичких, културних
и технолошких промена у савременом свету и
Републици Србији.

Последице Великог рата (демографски и материјални губици,одраз рата у друштвеном и културном
животу, Мировна конференција у Паризу – нова карта Европе и света).
Револуције у Русији и Европи (узроци, ток и последице). Стварање југословенске државе
(југословенска идеја, процес иносиоци уједињења, међународно признање и границе).
Политичке и друштвено-економске прилике у Европи и свету (либералне демократије, тоталитарне
идеологије, економске кризе;култура, наука и уметност, свакодневни живот).
ВРОПА, СВЕТ Југословенска краљевина (простор, становништво и друштво; конституисање државе, политички живот;
И СРПСКИ
међународни положај;економске прилике; култура, улога двора; национално и верско питање).
НАРОД У
Истакнуте личности: Николај II Романов, Владимир Иљич Лењин,Роза Луксембург, Александар Флеминг,
ЈУГОСЛОВЕНС Пабло Пикасо, Волт Дизни, Чарли Чаплин, Сергеј Ејзенштајн, Бенито Мусолини, Адолф Хитлер, Јосиф
КОЈ ДРЖАВИ У Стаљин, Френклин Рузвелт, Александар
ПЕРИОДУ
I, Марија, Петар II и Павле Карађорђевић, Никола Пашић, Стјепан Радић, Милан Стојадиновић, Драгиша
ИЗМЕЂУДВА Цветковић, ВлаткоМачек, Слободан Јовановић, Милутин Миланковић, Исидора Секулић, Ксенија
СВЕТСКА РАТА Атанасијевић, Милена Павловић Барили, Иван Мештровић.

Свет у рату – узроци, међународне кризе, сукоби и освајачка политика тоталитарних држава;
почетак и ток рата, зараћене стране, савезништва, фронтови, најважније операције, нови начини
ратовања; ратна свакодневица; страдање цивила и ратни злочини; крај рата, победа
антифашистичке коалиције.
ДРУГИ
СВЕТСКИ
РАТ

Југославија и српски народ у рату – улазак у рат, војни пораз, окупација, подела, квислиншке
творевине; геноцид и злочини; устанак, антифашистичка борба и грађански рат; војне операције,
живот у рату.
Последице рата – људски и материјални губици; демографске и друштвене промене, миграције;
уништавање културног наслеђа; суђења за ратне злочине; стварање ОУН.
Истакнуте личности: Френклин Рузвелт, Винстон Черчил, Јосиф Стаљин, Адолф Хитлер, Бенито
Мусолини, цар
Хирохито, Франциско Франко, Мао Цедунг, Ана Франк, Петар II Карађорђевић, Драгољуб
Михаиловић, Јосип Броз, Милан Недић, Анте Павелић, Диана Будисављевић.
Свет после Другог светског рата – блоковска подела, трка у наоружању, глобална димензија
хладног рата, ратна жаришта и кризе, деколонизација, европске интеграције, покрети

СВЕТ,
ЕВРОПА И
СРПСКИ
НАРОД У
ЈУГОСЛОВЕ
НСКОЈ
ДРЖАВИ У
ПЕРИОДУ
ХЛАДНОГ
РАТА

СВЕТ,
ЕВРОПА,
СРПСКA
ДРЖАВА И
НАРОД У
САВРЕМЕНИ
М
ПРОЦЕСИМ
А

еманципације – покрети за женска и мањинска права, антиратни и антирасни покрети; научна
достигнућа, освајање свемира, медији, популарна култура.
Југославија и српски народ после Другог светског рата – изградња новог државног и друштвеног
уређења, једнопартијски систем, однос власти према политичким противницима, међународни
положај, економске и културне прилике, самоуправљање, несврстаност; свакодневица, популарна
култура, нове тенденције у култури.
Истакнуте личности: Џон Кенеди, Никита Хрушчов, Махатма Ганди, Мартин Лутер Кинг, Роза Паркс,
Нелсон Мандела, Голда Меир, Енди Ворхол, Јосип Броз, Александар Ранковић, Милован Ђилас,
Иво Андрић, Милош Црњански, Александар Петровић, Мира Траиловић, Душан Ковачевић.
Свет после хладног рата – пад Берлинског зида; слом комунизма у Европи, распад СССР-а, нова
политичка карта Европе, стварање Европске уније, доминација САД, локални конфликти и
интервенције великих сила, процеси глобализације, Четврта
индустријска револуција (дигитални медији, интернет, друштвене мреже и мобилна телефонија),
претња тероризма, миграције, савремени културни покрети.
Српски народ на крају 20. и почетком 21. века – криза СФРЈ
80-тих година, међунационалне тензије, увођење вишестраначког политичког система, распад
СФРЈ, грађански рат и стварање нових држава, интернационализација сукоба и међународне
интервенције, економске прилике и свакодневни живот, ратни злочини, страдање цивилног
становништва, разарање културног наслеђа, НАТО агресија на СРЈ, последице ратова, политичке
промене 2000. године, Република Србија као самостална држава, питање статуса Косова и
Метохије, односи у региону, српски народ у дијаспори и региону, процес придруживања Европској
унији, култура и спорт.
Истакнуте личности: Роналд Реган, Михаил Горбачов, Маргарет Тачер, Бил Гејтс, Владимир Путин,
Ангела Меркел, Слободан Милошевић, Фрањо Туђман, Алија Изетбеговић, Зоран Ђинђић, Војислав
Коштуница.
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НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ГЕОГРАФИЈУ
8. разред
Циљ учења Географије је да ученик појмовно и структурно овлада природно-географским, демографским,
насеобинским, политичко-географским, економско-географским, интеграционим и глобалним појавама и процесима
у Србији и свету уз неговање вредности мултикултуралности и патриотизма.
ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:

ОБЛАСТ / ТЕМА

– учествује у предлагању и реализацији истраживачког пројекта у
локалној средини;
– анализира тематске карте и статистичке податке и графички их
приказује;
– одреди географски положај Србије и доведе га у везу са
историјско-географским развојем;
– анализира карактеристике граница и пограничних крајева
Србије;
– опише узроке и последице геотектонских процеса на територијиСрбије;
– класификује облике рељефа на територији Србије и именује
репрезентативне;
– анализира утицај климатских фактора и климатских елеменатана
климу Србије;
– класификује и описује својства водних објеката користећи картуСрбије;
– наводи начине коришћења вода Србије;
– препознаје ефекте утицаја физичко-географских процеса начовека
и адекватно реагује у случају природних непогода;
– доведи у везу распрострањеност биљних и животињских врста и
физичко-географске карактеристике простора;
– објашњава популациону динамику становништва Србије: кретање
броја становника, природни прираштај и миграције;
– изводи закључке о утицају популационе динамике на структуре
становништва у нашој земљи;
– изводи закључке о важности предузимања мера популационе
политике;
– израђује и анализира графичке приказе структура становништва;
– објашњава утицај природних и друштвених фактора на настанак,развој
и трансформацију насеља у нашој земљи;
– уз помоћ карте Србије и других извора информација анализира утицај
природних и друштвених фактора на развој и размештај привредних
делатности у нашој земљи;
– доводи у везу размештај привредних делатности са квалитетом
животне средине у нашој земљи;
– препознаје ефекте производње и коришћења различитих извора
енергије на квалитет животне средине;
– описује репрезентативне објекте природне и културне баштине и
означава их на карти;
– процењује важност очувања природне и културне баштине
Србије;
– објашњава утицај историјских и савремених миграција на
размештај Срба у свету.

ГЕОГРАФСКИ
ПОЛОЖАЈ,
ГРАНИЦЕ И
ВЕЛИЧИНА
ТЕРИТОРИЈЕ
СРБИЈЕ

ФИЗИЧКОГЕОГРАФСКЕ
ОДЛИКЕ СРБИЈЕ

ДРУШТВЕНОГЕОГРАФСКЕ
ОДЛИКЕ
СРБИЈЕ

ПРИРОДНА И
КУЛТУРНА
БАШТИНА СРБИЈЕ
ГЕОГРАФИЈА
ЗАВИЧАЈА
СРБИ У РЕГИОНУ И
ДИЈАСПОРИ

САДРЖАЈИ
Југоисточна Европа, интеграциони и дезинтеграциони процеси.Географски положај Србије.
Историјско-географски развој Србије.Симболи Србије.
Границе и проблеми пограничних крајева.

Геотектонски процеси на територији Србије.Сеизмизам Србије.
Тектонски облици рељефа.
Падински процеси и рељеф настао деловањем воде.Рељеф настао
деловањем леда, ветра и човека.
Утицаји ерозивних и акумулативних процеса на човека.Климатски фактори и
елементи.
Климатске области у Србији.Подземне воде Србије.
Реке Србије.
Језера Србије.
Заштита вода и заштита од вода.Земљишта Србије.
Распрострањеност биљног и животињског света.
Кретање броја становника и њихов просторни размештај.Природно кретање.
Миграциони процеси. Структуре становништва. Демографски проблеми и популациона
политика.
Прва насеља у Србији. Село и рурални процеси.
Градови.
Урбанизација и проблеми урбаног развоја.Београд.
Природни ресурси и привредни развој.
Друштвени услови привредног развоја и промене у структурипривреде.
Пољопривреда и географски простор.Индустрија и географски
простор.
Саобраћај и географски простор.Туризам и трговина.
Делатности квартарног сектора.
Природна баштина Србије.Културна баштина
Србије.
Светска баштина под заштитом Унескоа у Србији.
Појам и географски положај завичаја.Природне
карактеристике.
Друштвене карактеристике.
Срби у Црној Гори.
Срби у БиХ − Република Српска.Срби у Хрватској.
Срби у осталим суседним државама.Срби у дијаспори.

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ФИЗИКУ
8. разред
Циљ учења Физике јесте упознавање ученика са природним појавама и основним законима природе, стицање основе
научне писмености, оспособљавање за уочавање и распознавање физичких појава и активно стицање знања о физичким
феноменима кроз истраживање, усвајање основа научног метода и усмеравање према примени физичких закона у
свакодневном животу и раду.
ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:

ОБЛАСТ/
ТЕМА

САДРЖАЈИ
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– повезује физичке величине које описују осцилације и таласе;
– описује карактеристике звука, ултразвукa и инфразвукa и наводи
примере примене ултразвука;
– анализира примере одбијања и преламања светлости, тоталне
рефлексије (огледала, сочива) и користи лупу и микроскоп;
– демонстрира и објасни: осциловање куглице клатна и тела
обешеног о опругу, осциловање жица и ваздушних стубова;
– демонстрира и објасни: појаву сенке, функционисање ока и
корекцију вида;
– примењује превентивне мере заштите од буке и од прекомерног
излагања Сунчевом зрачењу;
– демонстрира узајамно деловање наелектрисаних тела и објасни
од чега оно зависи;
– прикаже и опише електрично поље, израчуна силу којом поље
делује на наелектрисање и повеже електрични напон и јачину
електричног поља;
– објасни провођење струје кроз метале, течности и гасове и
упореди отпорности металних проводника на основу њихових
карактеристика;
– наводи и користи различите изворе електричне струје (ЕМS) и
зна да их разврста ради рециклаже;
– познаје основне елементе електричног кола и уме да их повеже,
изабере одговарајући опсег мерног инструмента и мери јачину
струје и напон, одређује вредност отпорности редно и паралелно
везаних отпорника и резултате прикаже табеларно и графички;
– описује ефекте који се испољавају при протицању електричне
струје;
– описује узајамно деловање два паралелна проводника са струјом,
деловање магнетног поља на струјни проводник и принцип рада
електромагнета и електромотора;
– објасни принцип рада компаса и природу Земљиног магнетног
поља;
– користи компас и апликације за паметне телефона за
оријентацију у природи;
– препозна основна својства наизменичне струје, израчуна
потрошњу електричне енергије у домаћинству и да се придржава
основних правила безбедности при коришћењу електричних
уређаја у свакодневном животу;
– решава квалитативне, квантитативне и графичке задатке из сваке
наведене области;
– објасни структуру атомског језгра и нуклеарне силе;
– опише радиоактивност, врсте зрачења, радиоактивне изотопе,
познаје њихово дејство, примену и мере заштите;
– разликује фисију и фузију и наводи могућности њихове примене.

ОСЦИЛАТОРН
О И ТАЛАСНО
КРЕТАЊЕ

СВЕТЛОСНЕ
ПОЈАВЕ

ЕЛЕКТРИЧН
О ПОЉЕ

ЕЛЕКТРИЧНА
СТРУЈА

Осцилаторно кретање (осциловање тела обешеног о опругу, осциловање куглице клатна). Појмови и
величине којима се описује осциловање тела (амплитуда, период, фреквенција). Законо одржању
механичке енергије при осциловању тела.
Механички таласи. Основни параметри којима се описује таласнокретање (таласна дужина,
фреквенција, брзина).
Звук. Карактеристике звука и звучна резонанција.
Демонстрациони огледи.
Осциловање куглице клатна и тела обешеног о опругу (у ваздуху и у течности). Осциловање жица и
ваздушних стубова (ксилофон, различите затегнуте жице, једнаке стаклене флаше са различитим
нивоима воде). Одакле долази звук (гумено црево са два левка, канап и две пластичне чаше...).
Таласи (таласна машина или када).Демонстрација звучне резонанције променом висине ваздушног
стуба (дужа стаклена цев са водом)
Лабораторијска вежба
1. Мерење периода осциловања клатна или периода осциловањатега на опрузи
2. Одређивање убрзања Земљине теже помоћу математичкогклатна
Карактеристике светлости. Праволинијско простирање светлости(сенка и полусенка, помрачење
Сунца и Месеца).
Закон одбијања светлости. Равна и сферна огледала и конструкцијаликова предмета.
Брзина светлости у различитим срединама. Индекс преламања изакон преламања светлости.
Тотална рефлексија.
Преламање светлости кроз призму и сочива. Одређивање положајаликова код сочива. Оптички
инструменти. Лупа и микроскоп.
Демонстрациони огледи.
Сенке. Хартлијева плоча за илустровање закона о одбијању и преламању светлости. Преламање
светлости (штапић делимичноуроњен у чашу с водом, новчић у чаши са водом и испод ње).
Преламање беле светлости при пролазу кроз призму. Преламање светлости кроз сочиво, око и
корекција вида (оптичка клупа, геометријска оптика на магнетној табли, стаклена флаша са водомкао
сочиво). Лупа и микроскоп.
Лабораторијске вежбе
1. Провера закона одбијања светлости коришћењем равногогледала.
2. Одређивање жижне даљине сабирног сочива.
Наелектрисавање тела. Елементарна количина наелектрисања.Закон о одржању количине
наелектрисања. Узајмно деловањенаелектрисаних тела. Кулонов закон.
Електрично поље (линије сила, хомогено и нехомогено поље). Радсиле електричног поља. Напон.
Веза напона и јачине хомогеног електричног поља. Електричне појаве у атмосфери.
Демонстрациони огледи.
Наелектрисавање чврстих изолатора и проводника. Електрофор, електрично клатно и електроскоп.
Линије сила електричног поља(перјанице, гриз у рицинусовом уљу и јаком електричном пољу).
Фарадејев кавез. Антистатичке подлоге. Инфлуентна машина.
Мехури сапунице у електричном пољу. Модел громобрана.
Електрична струја (једносмерна, наизменична). Услови за настајање електричне струје и извори струје
(EMS). Мерење електричне струје и напона.
Електрична отпорност проводника. Проводници и изолатори. Омов закон за део струјног кола. Рад и
снага електричне струје. Џул-Ленцов закон. Омов закон за цело струјно коло. Везивање отпорника.
Електрична струја у течностима и гасовима.
Мере заштите од електричне струје (жива бића, објекти и електрични уређаји).
Демонстрациони огледи.
Демонстрациони амперметар у струјном колу. Регулисање електричне струје у колу реостатом и
потенциометром. Графитна мина (оловке) као потенциометар. Мерење електричне отпорности
омметром. Загревање проводника при протицању електричне струје. Протицање електричне струје у
воденом раствору кухињске соли. Лимун као батерија. Пражњење у Гајслеровим цевима помоћу
Теслиног трансформатора.
Лабораторијске вежбе

1. Зависност електричне струје од напона на отпорнику (таблични и графички приказ зависности).
2. Одређивање електричне отпорности отпорника у колу помоћу амперметра и волтметра.
3. Мерење електричне струје и напона у колу са серијски и паралелно повезаним отпорницима и
одређивање еквивалентне отпорности.
Магнетно поље сталних магнета. Магнетно поље Земље. Магнетно поље електричне струје. Дејство
магнетног поља на струјни проводник.
МАГНЕТНО Допринос Николе Тесле и Михајла Пупина развоју науке о електромагнетним појавама и њиховој
примени.
ПОЉЕ
Демонстрациони огледи.
Линије сила магнетног поља потковичастог магнета и магнетне шипке. Магнетна игла и школски компас.
Ерстедов оглед.
Електромагнет. Узајамно деловање два паралелна проводника кроз које протиче струја.
ЕЛЕМЕНТИ Структура атома (језгро, електронски омотач). Нуклеарне силе.
АТОМСКЕ И Природна радиоактивност. Радиоактивно зрачење (алфа, бета и гама зраци) и њихово дејство на биљни
НУКЛЕАРНЕ и животињски свет. Заштита од радиоактивног зрачења.
ФИЗИКЕ Вештачка радиоактивност. Фисија и фузија. Примена нуклеарне енергије и радиоактивног зрачења.
Демонстрациони оглед.
Детекција присуства радиоактивног зрачења. (школски Гајгер- Милеров бројач)
ФИЗИКА И Значај физике за развој других природних наука
САВРЕМЕНИ Допринос физике развоју савремене медицине (ултразвук, ЕКГ, скенер, магнетна резонанција, Гама
СВЕТ
нож…)
Физика и савремене технологије (интернет, мобилна телефонија, даљинско управљање, нанофизика.)
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НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА МАТЕМАТИКУ
8. разред
Циљ учења Математике је да ученик, овладавајући математичким концептима, знањима и вештинама, развије основе
апстрактног и критичког мишљења, позитивне ставове према математици, способност комуникације математичким
језиком и писмом и примени стечена знања и вештине у даљем школовању и решавању проблема из свакодневног
живота, као и да формира основ за даљи развој математичких појмова.
ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:
– примени Талесову теорему у геометријским задацима и
реалномконтексту;
– примени сличност троуглова у геометријским
задацима иреалном контексту;
– анализира односе тачака, правих и равни у простору и
запише теодносе математичким писмом;
– представља цртежом односе геометријских објеката у
равни ипростору и користи их приликом решавања
задатака;
– уочи правоугли троугао у простору и примени
Питагоринутеорему у геометријским задацима и
реалном контексту;
– реши линеарну једначину, неједначину и систем
линеарнихједначина са две непознате;
– реши реалне проблеме користећи линеарну једначину,
неједначину или систем линеарних једначина са две
непознате;
– израчуна површину и запремину праве призме и
четвоространепирамиде (основа правоугаоник), правилне
тростране и шестостране пирамиде;
– израчуна површину и запремину ваљка, купе и лопте;
– примени обрасце за површину и запремину тела у
реалнимситуацијама;
– нацрта и анализира график линеарне функције;
– учествује у избору истраживачког пројекта и начина рада.

ОБЛАСТ/ТЕМА

САДРЖАЈИ
Пропорционалне величине.Талесова теорема.
Сличност троуглова.Примене сличности.

СЛИЧНОСТ

ТАЧКА, ПРАВА И РАВАН

ЛИНЕАРНЕ
ЈЕДНАЧИНЕ И
НЕЈЕДНАЧИНЕ С
ЈЕДНОМ
НЕПОЗНАТОМ

Однос тачке и праве, тачке и равни. Односи правих; мимоилазне праве. Односи праве и равни,
нормала на раван, растојање тачке одравни. Односи две равни.
Ортогонална пројекција на раван (тачке, дужи и праве). Угаоизмеђу праве и равни.
Полиедар.

Линеарна једначина.
Решавање линеарних једначина с једном непознатом.
Линеарна неједначина. Решавање линеарних неједначина с једномнепознатом.
Примена у реалним ситуацијама.
Призма: појам, врсте, елементи.
Мрежа праве призме. Површина праве призме.Запремина праве призме.

ПРИЗМА

Пирамида; појам, врсте, елементи. Мрежа пирамиде. Површина
пирамиде.Запремина пирамиде.

ПИРАМИДА

ЛИНЕАРНА ФУНКЦИЈА

СИСТЕМИ ЛИНЕАРНИХ
ЈЕДНАЧИНА С ДВЕ
НЕПОЗНАТЕ

Линеарна функција (y = kx + n). График линеарне функције; нула и знак функције, монотоност.
Имплицитни облик задавања линеарне функције. Цртање и читање графика линеарних
функција.
Појам линеарне једначине с две непознате. Појам система од двелинеарне једначине с две
непознате.
Решавање система методом замене и методом супротнихкоефицијената; графичка
интерпретација система.
Примена у реалним ситуацијама.
Ваљак и његови елементи. Мрежа ваљка. Површина и запреминаправог ваљка.
Купа и њени елементи. Мрежа купе. Површина и запремина правекупе.
Појам лопте и сфере. Пресеци лопте (сфере) и равни. Површина и запремина лопте.

ВАЉАК, КУПА И ЛОПТА

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА БИОЛОГИЈУ
8. разред
Циљ учења Биологије је да ученик, изучавањем биолошких процеса и живих бића у интеракцији са животном
средином, развије одговоран однос према себи и природи и разумевање значаја биолошке разноврсности и потребе
за одрживим развојем.
ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:

ОБЛАСТ/ТЕМА

САДРЖАЈИ
ПРЕПОРУЧЕНИ
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– повеже грађу ћелијских органела са њиховом улогом у
метаболизму ћелије;
– повеже однос површине и запремине ћелије и тела са начином
обављања основних животних функција;
– идентификује регулаторне механизме у одржавању хомеостазе;
– илуструје примерима везу између физиолошких одговора живихбића и
промена у спољашњој средини;
– oдговорно се односи према свом здрављу;
– изрази критички став према медијским садржајима који се баве
здравим стиловима живота;
– повеже промене настале у пубертету са деловањем хормона;
– идентификује поремећаје у раду органа и система органа
изазваних нездравим начином живота;
– доведе у везу промене животних услова са еволуцијом животана
планети;
– истражи давно нестале екосистеме;
– повеже промене које се догађају организму током животног
циклуса са активностима гена;
– повеже промене наследног материјала са настанком нових врстапутем
природне селекције;
– установи узрочно-последичну везу између губитaка врста у
екосистему и негативних последица у преносу супстанце иенергије
у мрежама исхране;
– критички процени последице људских делатности у односу на
расположиве ресурсе на Земљи;

Улога и значај појединих ћелијских органела у метаболизму ћелије: једро, ендоплазмични
ретикулум, рибозоми, хлоропласти,центриоле, лизозоми.
Матичне ћелије − ћелије програмиране за различите функције.Принцип економичности
грађе и функције живих бића
Улога и значај ензима.
Ендокрини систем и хуморална регулација. Регулаторна улогахормона биљака и
животиња.
Надражљивост, проводљивост, контрактилност.Чулно-нервни систем
ЈЕДИНСТВО
животиња.
ГРАЂЕ И
Рефлексни лук.
ФУНКЦИЈЕ КАО
Поремећаји функције ендокриног система, нервног система и чула.Неуротрансмитери, нервни
ОСНОВАЖИВОТА
импулси, драж, надражај.
Хомеостаза − принцип повратне спреге.Фотосинтеза.
Ћелијско дисање. Транспирација. Температурна
регулација.

Резултати стандардних лабораторијских анализа крви и урина.Биолошки смисао
адолесценције (родни и полни идентитет у контексту хормонске активности и
индивидуалне генетичке варијабилности).
ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ Заштита од полно преносивих болести контрацепција.Одговорност за сопствено
здравље.

„Календар живота“, еволуција различитих група организама кроз геолошка
доба и велика изумирања.
ПОРЕКЛО И
Значај алги (цијанобактерија) и биљака за продукцију О2 и озонског омотача,
РАЗНОВРСНОСТ ЖИВОТА као заштита од УВ зрака, и услов за развој осталих живих бића.
Строматолити.
Излазак из воде на копно.
Улуткавање и пресвлачење инсеката. Пубертет и адолесцеција човека.
НАСЛЕЂИВАЊЕ И Цветање, плодоношење и сазревање плодова биљака. Теорија еволуције.
ЕВОЛУЦИЈА
Постанак нових врста кроз еволуционе процесе.
Еволуција човека.

– повеже утицај еколошких чинилаца са распоредом
карактеристичних врста које насељавају простор Србије;
– истражи присуство инвазивних врста у својој околини и
вероватне путеве насељавања;
– истражи разлоге губитка биодиверзитета на локалном подручју.

ЖИВОТ У
ЕКОСИСТЕМУ

Еволуција и развој екосистема. Концепт климакса.
Циклуси кружења основних супстанци у природи (H2O, C, N) и њихова
повезаност.
Азотофиксација, микориза, симбиоза, симбионтски организми (лишајеви).
Ограниченост ресурса (капацитет средине) и одрживи развој. Нестанак врста и
фактори угрожавања (H.I.P.P.O. концепт). Типични екосистеми Србије.
Ретке и угрожене врсте Србије.
Интродукције и реинтродукције и инвазивне врсте. Последице глобалних
промена.

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ХЕМИЈУ
8. разред
Циљ учења Хемије је да ученик развије систем основних хемијских појмова и вештине за правилно руковање
лабораторијским посуђем, прибором и супстанцама, да се оспособи за примену стеченог знања и вештина за решавање
проблема у свакодневном животу и наставку образовања, да развије способности апстрактног и критичког мишљења,
способности за сарадњу, тимски рад, и одговоран однос према себи, другима и животној средини.
ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:
– правилно рукује лабораторијским посуђем, прибором и
супстанцама, и показује одговоран однос према здрављу и
животној средини;
– изведе експеримент према датом упутству, табеларно и графички
прикаже податке, формулише објашњења и изведе закључке;
– наведе заступљеност метала и неметала, неорганских и
органских једињења у живој и неживој природи;
– испита и опише физичка својства метала и неметала, и повеже ихс
њиховом практичном применом;
– испита и опише хемијска својства метала и неметала, и објасни их на
основу структуре атома и положаја елемената у Периодномсистему;
– напише формуле и именује оксиде, киселине, базе и соли;

ОБЛАСТ/
ТЕМА

МЕТАЛИ,
ОКСИДИ И
ХИДРОКСИ
ДИ

САДРЖАЈИ
Метали у неживој и живој природи.
Општа физичка и хемијска својства метала.Алкални и земноалкални
метали.
Гвожђе, бакар, алуминијум, олово и цинк, њихове легуре ипрактична примена.
Оксиди метала и хидроксиди, својства и примена.
Демонстрациони огледи:
реакција Na, K, Mg и Ca са водом; реакција MgO и CaO са водоми испитивање својстава
насталог раствора помоћу лакмус- хартије; испитивање електропроводљивости раствора
натријум- хидроксида.
Лабораторијска вежба I: испитивање физичких својстава метала;реакција метала са
киселинама.
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– испита, опише и објасни својства оксида, неорганских киселина, база
и соли, препозна на основу формуле или називапредставнике ових
једињења у свакодневном животу и повежењихова својства са
практичном применом;
– напише и тумачи једначине хемијских реакција метала и
неметала;
– разликује својства неорганских и органских супстанци и
објашњава разлику на основу њихових структура;
– препозна физичке и хемијске промене неорганских и органских
супстанци у окружењу, и представи хемијске промене хемијским
једначинама;
– напише формуле и именује представнике класа органских
једињења имајући у виду структурну изомерију;
– разликује органске супстанце са аспекта чиста супстанца и смеша,
величина молекула, структура, порекло и то повезује сањиховом
улогом и применом;
– испита, опише и објасни физичка и хемијска својства
представника класа органских једињења и повеже својства
једињења са њиховом практичном применом;
– објасни и хемијским једначинама представи хемијске промене
карактеристичне за поједине класе органских једињења;
– опише физичка својства: агрегатно стање и растворљивост мастии уља,
угљених хидрата, протеина и растворљивост витамина;
– опише основу структуре молекула који чине масти и уља, угљене
хидрате и протеине;
– објасни сапонификацију триацилглицерола и хидрогенизацију
незасићених триацилглицерола, наведе производе хидролизе
дисахарида и полисахарида и опише услове под којима долази до
денатурације протеина;
– наведе заступљеност у природи и улогe масти и уља, угљених хидрата,
протеина и витамина у живим организмима и доведе иху везу са
здрављем и правилном исхраном људи;
– изведе стехиометријска израчунавања и израчуна масену
процентну заступљеност супстанци;
– рукује супстанцама и комерцијалним производима у складу с
ознакама опасности, упозорења и обавештења на амбалажи,
придржава се правила о начину чувања производа и одлагању
отпада;
– наведе загађујуће супстанце ваздуха, воде и земљишта и опише
њихов утицај на животну средину;
– критички процени последице људских активности које доводе до
загађивања воде, земљишта и ваздуха;
– објасни значај планирања и решавања проблема заштите
животне средине.

НЕМЕТАЛИ,
ОКСИДИ И
КИСЕЛИНЕ

СОЛИ

ОРГАНСКА
ЈЕДИЊЕЊА И
ЊИХОВА
ОПШТА
СВОЈСТВА

УГЉОВОДОНИ
ЦИ

ОРГАНСКА
ЈЕДИЊЕЊА
СА
КИСЕОНИКО
М

БИОЛОШКИ
ВАЖНА
ОРГАНСКА
ЈЕДИЊЕЊА

ЗАШТИТА
ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ И
ЗЕЛЕНА
ХЕМИЈА

Неметали у неживој и живој природи.
Општа физичка и хемијска својства неметала.Халогени елементи,
сумпор, азот, фосфор и угљеник.
Оксиди неметала и киселине, својства и примена.
Демонстрациони огледи:
добијање сумпор(IV) -оксида и испитивање његових својстава;разблаживање
концентроване сумпорне киселине; добијање угљеник(IV)-оксида и испитивање његових
својстава; испитивање електропроводљивости дестиловане воде и хлороводоничне
киселине;
доказивање базних својстава воденог раствора амонијака.
Лабораторијска вежба II:
испитивање физичких својстава неметала.
Лабораторијска вежба III:
доказивање киселости неорганских киселина помоћу лакмус-хартије.

Добијање соли.
Формуле соли и називи. Дисоцијација соли.Физичка и хемијска својства
соли.
Примена соли.
Демонстрациони огледи:
реакција неутрализације хлороводоничне киселине и растворанатријум-хидроксида;
реакција између метала и киселине; хемијске реакције соли: између калцијум-карбоната и
хлороводоничне киселине, растворагвожђе(III)-хлорида и натријум-хидроксида, раствора
сребро- нитрата и натријум-хлорида.
Лабораторијска вежба IV: добијање соли и испитивање растворљивости различитих соли
у води; добијање баријум- сулфата; доказивање угљеник(IV)-оксида и настајање калцијумкарбоната.
Својства атома угљеникa и многобројност органских једињења.Функционалне групе и класе
органских једињења.
Општа својства органских једињења.
Демонстрациони огледи:
упоређивање својстава органских и неорганских једињења;доказивање угљеника у
органским супстанцама.
Подела угљоводоника. Номенклатура.Изомерија.
Физичка својства угљоводоника.Хемијска својства
угљоводоника.Полимери.
Нафта и земни гас.
Демонстрациони огледи:
испитивање растворљивости и сагоревање n-хексана (медицинскибензин);
разликовање засићених и незасићених ацикличних угљоводоника(реакција са калијумперманганатом).
Вежба V: састављање модела молекула угљоводоника, писањеструктурних формула и
именовање угљоводоника.
Алкохоли – номеклатура, својства и примена.
Карбоксилне киселине – номенклатура, својства и примена. Маснекиселине.
Естри – номеклатура, својства и примена.
Демонстрациони огледи:
добијање алкохола алкохолним врењем; доказивање киселостикарбоксилних киселина;
лабораторијско добијање и испитивање својстава етил-етаноата. Лабораторијска вежба VI:
физичка и хемијска својства органскихједињења са кисеоником; испитивање растворљивости
алкохола
и карбоксилних киселина са различитим бројем атома угљеника у молекулу у води и
неполарном растварачу; реакција етанске и лимунске киселине са натријумхидрогенкарбонатом.
Масти и уља.
Угљени хидрати у прегледу: моносахариди (глукоза и фруктоза), дисахариди (сахароза и
лактоза), полисахариди (скроб и целулоза).Амино-киселине. Протеини.
Витамини.
Демонстрациони огледи:
сапонификација масти – сапуни.
Лабораторијска вежба VII:
испитивање растворљивост масти и уља, и угљених хидрата уводи; доказивање скроба;
денатурација протеина.
Загађивачи, загађујуће супстанце и последице загађивања.Рециклажа.
Зелена хемија.
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НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ТЕХНИКУ И ТЕХНОЛОГИЈУ
8. разред
Циљ учења Технике и технологије је да ученик развије техничко-технолошку писменост, да изгради одговоран однос
према раду и производњи, животном и радном окружењу, коришћењу техничких и технолошких ресурса, стекне бољи
увид у сопствена професионална интересовања и поступа предузимљиво и иницијативно.
ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:
– процени значај електротехнике, рачунарства и мехатронике у
животном и радном окружењу;
– анализира опасности од неправилног коришћења електричних
апарата и уређаја и познаје поступке пружања прве помоћи;
– образложи важност енергетске ефикасности електричних уређајау
домаћинству;
– повеже професије (занимања) у области електротехнике и
мехатронике са сопственим интересовањима;
– упореди карактеристике електричних и хибридних саобраћајних
средстава са конвенционалним;
– разуме значај електричних и електронских уређаја у
саобраћајним средствима;
– користи доступне телекомуникационе уређаје и сервисе;
– класификује компоненте ИКТ уређаја према намени;
– процени значај управљања процесима и уређајима помоћу ИКТ;
– црта електричне шеме правилно користећи симболе;
– користи софтвере за симулацију рада електричних кола;
– састави електромеханички модел и управља њиме помоћу
интерфејса;
– објасни систем производње, трансформације и преноса
електричне енергије;
– анализира значај коришћења обновљивих извора електричне
енергије;
– разликује елементе кућне електричне инсталације;
– повеже електрично и/или електронско коло према задатој шеми;
– користи мултиметар;
– анализира карактеристике електричних машина и повезује их са
њиховом употребом;
– класификује електронске компоненте на основу намене;
– аргументује значај рециклаже електронских компоненти;
– самостално/тимски истражује и осмишљава пројекат;
– креира документацију, развије и представи бизнис план
производа;
– састави производ према осмишљеном решењу;
– састави и управља једноставним школским роботом или
мехатроничким моделом;
– представи решење готовог производа/модела;
– процењује свој рад и рад других и предлаже унапређење
реализованог пројекта.

ОБЛАСТ/ТЕМА

САДРЖАЈИ
Увод у електротехнику, рачунарство и мехатронику.
Електрична инсталација-опасност и мере заштите.
Примена електричних апарата и уређаја у домаћинству, штедња
енергије и енергетска ефикасност.
Професије (занимања) у области електротехнике и мехатронике.

ЖИВОТНО И РАДНО
ОКРУЖЕЊЕ

САОБРАЋАЈ

ТЕХНИЧКА И ДИГИТАЛНА
ПИСМЕНОСТ

РЕСУРСИ И ПРОИЗВОДЊА

КОНСТРУКТОРСКО
МОДЕЛОВАЊЕ

Саобраћајна средства на електропогон − врсте и карактеристике.
Хибридна возила.
Електрични и електронски уређаји у саобраћајним средствима.
Основи телекомуникација.
Основне компоненте ИКТ уређаја.
Управљање процесима и стварима на даљину помоћу ИКТ.
Основни симболи у електротехници.
Рачунарски софтвери за симулацију рада електричних кола.
Израда и управљање електромеханичким моделом.
Електроенергетски систем.
Производња, трансформација и пренос електричне енергије.
Обновљиви извори електричне енергије.
Електроинсталациони материјал и прибор.
Кућне електричне инсталације.
Састављање електричних кола
Коришћење фазног испитивача и мерење електричних величина
мултиметром.
Електричне машине.
Електротехнички апарати и уређаји у домаћинству.
Основни електронике.
Рециклажа
електронских компоненти.
Моделовање електричних машина и уређаја.
Огледи са електропанелима.
Коришћење интерфејса за управљање помоћу рачунара.
Израда једноставног школског робота сопствене конструкције илииз
конструкторског комплета.
Рад на пројекту:
– израда производа/модела;
– управљање моделом;
– представљање производа/модела.

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ИНФОРМАТИКУ И РАЧУНАРСТВО
8. разред
Циљ учења Информатике и рачунарства је оспособљавање ученика за управљање информацијама, безбедну
комуникацију у дигиталном окружењу, креирање дигиталних садржаја и рачунарских програма за решавање
различитих проблема у друштву које се развојем дигиталних технологија брзо мења.
ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:
– унесе и мења податке у табели;
– разликује типове података у ћелијама табеле;
– сортира и филтрира податке по задатом критеријуму;
– користи формуле за израчунавање статистика;
– представи визуелно податке на oдговарајући начин;
– примени основне функције форматирања табеле, сачува је у пдфформату и
одштампа;
– приступи дељеном документу, коментарише и врши изменеунутар дељеног
документа;

ОБЛАСТ/ТЕМА

ИКТ

САДРЖАЈИ
Радно окружење програма за табеларне прорачуне.
Креирање радне табеле и унос података (нумерички, текстуални,датум, време. ).
Формуле и функције.
Примена формула за израчунавање статистика.Сортирање и
филтрирање података.
Груписање података и израчунавање статистика по групама.Визуелизација
података − израда графикона.
Форматирање табеле (вредности и ћелија) и припрема за штампу. Рачунарство у
облаку − дељене табеле (нивои приступа, измене икоментари).
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– разуме на које све начине делимо личне податке приликомкоришћења
интернета;
– разуме потенцијалне ризике дељења личних података путеминтернета,
поготову личних података деце;
– разуме везу између ризика на интернету и кршења права;
– објасни појам „отворени подаци”;
– успостави везу између отварања података и стварања условаза развој
иновација и привредних грана за које су доступни отворени подаци;
– унесе серију (низ) података;
– изврши једноставне анализе низа података (израчуна збир,просек,
проценте, ...);
– графички представи низове података (у облику линијског,стубичастог или
секторског дијаграма);
– унесе табеларне податке или их учита из локалних датотека исними их;
– изврши основне анализе и обраде табеларних података (поврстама и по
колонама, сортирање, филтрирање, ...);
– изврши анализе које укључују статистике по групама;
– сарађује са осталим члановима групе у свим фазама пројектног задатка;
– сараднички осмисли и спроведе фазе пројектног задатка;
– самовреднује своју улогу у оквиру пројектног задатка/тима;
– креира рачунарске програме који доприносе решавањупројектног
задатка;
– поставља резултат свог рада на Интернет ради дељења садругима уз
помоћ наставника;
– вреднује своју улогу у групи при изради пројектног задатка иактивности за које
је био задужен.

Заштита личних података. Права детета у
дигиталном добуОтворени подаци.

ДИГИТАЛНА
ПИСМЕНОСТ

Програмски језици и окружења погодни за анализу и обрадуподатака (Jupyter,
Octave, R, ...).
Унос података у једнодимензионе низове.
Једноставне анализе низова података помоћу библиотечких функција
(сабирање, просек, минимум, максимум, сортирање,филтрирање).
Графичко представљање низова података.
Унос и представљање табеларно записаних података.
Анализе табеларно записаних података (нпр. просек сваке колоне,минимум сваке
врсте, ...).
Обраде табеларно записаних података (сортирање, филтрирање, ...).Груписање
података и одређивање статистика за сваку групу.
Онлајн упитник (креирање − типови питања, дељење − нивои приступа и
безбедност).
Онлајн упитник (прикупљање и обрада података, визуaлизација).Отворени подаци.
Инфографик.
Управљање дигиталним уређајима (програмирање уређаја).
Фазе пројектног задатка од израде плана до представљања решења.Израда
пројектног задатка у корелацији са другим предметима.
Вредновање резултата пројектног задака.

РАЧУНАРСТВО

ПРОЈЕКТНИ
ЗАДАЦИ

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
8. разред
Циљ учења предмета Физичко и здравствено васпитање је да ученик унапређује физичке способности, моторичке
вештине и знања из области физичке и здравствене културе, ради очувања здравља и примене правилног и редовног
физичког вежбања у савременим условима живота и рада.
ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:
– одабере и примени комплексе простих и општеприпремнихвежби
одговарајућег обима и интензитета у вежбању;
– користи научене вежбе у спорту, рекреацији и другим
ситуацијама;
– упоређује и анализира сопствене резултате са тестирања са
референтним вредностима;
– примени усвојене технике кретања у игри, спорту и другимразличитим
ситуацијама;
– примени атлетске дисциплине у складу са правилима;
– развија своје физичке способности применом вежбања изатлетике;
– одржава равнотежу у различитим кретањима, изводи ротацијетела;
– примени вежбања из гимнастике за развој физичких
способности;
– изведе елементе усвојених тимских и спортских игара;
– примени основна правила тимских и спортских игара;
– користи усвојене елементе технике у спортским играма;
– примени основне тактичке елемете;
– учествује на унутар одељенским такмичењима;
– изведе кретања у различитом ритму;
– игра народно коло;
– изведе основне кораке плеса из народне традиције другихкултура;
– изведе вежбе и саставе уз музичку пратњу;
– плива техником краула и леђног краула и прсном техником;
– преплива најмање 50m;
– процени своје способности и вештине у води;
– скочи у воду на ноге и на главу;
– рони у дужину у складу са својим могућностима;
– поштује правила понашања у води, и око водене средине;
– уочи ризичне ситуације у води и око ње;

ОБЛАСТ/ТЕМА

ФИЗИЧКE
СПОСОБНОСТИ

КЉУЧНИ ПОЈМОВИ САДРЖАЈА
Вежбе за развој снаге.
Вежбе за развој покретљивости.
Вежбе за развој аеробне издржљивости.Вежбе за развој
брзине.
Вежбе за развој координације.
Примена националне батерије тестова за праћење физичког развојаи моторичких
способности.

Истрајно трчање Спринтерско
трчање.Штафетно трчање Скок
удаљ.
Бацања кугле.
Атлет
Скок увис (леђна техника).Бацање
ика
„вортекс-а“.
Четворобој
Спорт
ска
гимна
стика

Основни садржаји:
Вежбе и комбинације вежби карактеристичних за поједине справе:Тло
Прескок Трамполина Вратило
Двовисински разбојПаралелни
разбој Кругови
Коњ са хватаљкамаГреда
Проширени садржаји:
На тлу и справама сложеније вежбе и комбинације вежби
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– вреднује утицај примењених вежби на организам
– одреди ниво сопствене дневне физичке активноси;
– користи вежбе ради побољшања својих физичких способности;
– предвиди елиминише последице недовољне физичке активности;
– примени мере безбедности у вежбању у школи и ван ње;
– одговорно се односи према објектима, справама и реквизитима;
– примени и поштује правила игара у складу са етичким нормама;
– примерено се понаша као учесник или посматрач на
такмичењима;
– решава конфликте на друштвено прихватљив начин;
– користи различите изворе информација за упознавање са
разноврсним облицима физичких и спортско-рекреативних активности;
– прихвати победу и пораз;
– процени вредност различитих спортова без обзира на лично
интересовање;
– примени усвојене моторичке вештине у ванредним ситуацијама;
– вреднује лепоту покрета у физичком вежбању и спорту;
– подстиче породицу на редовно вежбање;
– повеже врсте вежби, игара и спорта са њиховим утицајем наздравље;
– планира дневни ритам рада, исхране и одмора у складу са својимпотребама;
– разликује здраве од нездравих облика исхране
– правилно користи додатке исхрани;
– примењује здравствено-хигијенске мере у вежбању;
– правилно реагује и пружи основну прву помоћ приликомповреда;
– чува животну средину током вежбања;
– анализира штетне последице конзумирања дувана, алкохола,штетних
енергетских напитака и психоактивних супстанци.

Тимск
еи
спорт
ске
игре

МОТОР
ИЧКЕ
ВЕШТИ
НЕ
СПОРТ
И
СПОРТ
СКЕ
ДИСЦИ
ПЛИНЕ

ФИЗИЧ
КА И
ЗДРАВ
СТВЕН
А
КУЛТУР
А

Футсал:
Елементи технике и тактике.Игра уз примену
правила Рукомет:
Елементи технике и тактике.Игра уз примену
правила.
Кошарка:
Елементи технике и тактике.Игра уз примену
правила.
Одбојка:
Елементи технике и тактике.Игра уз примену
правила.
Активност по избору

Плес
и
ритим
ика

Вежбе са вијачом.Вежбе са
обручем.
Народно коло „Моравац“.
Народно коло из краја у којем се школа налази.Енглески валцер.
Пливање
Техника крауле, леђног краула и прсног пливања. Одржавање на
Плив
води на разне начине и самопомоћ.Роњење у дужину 10–15m.
ање
Скокови на ноге и главу.Мешовито
и
пливање.
Вате
Игре у води.
рпол Помоћ другима у води
о
Ватерполо
Пливање са лоптом. Хватање и
додавање.
Основни елементи тактике и игра.
Полигон у складу са реализованим моторичким садржајима.Полигон са
Полиг
препрекама
они
Подела моторичких способности. Функција срчанодисајног система.
Физ
Основна правила и тактика спортских игара.
ичко Понашање на такмичењима и спортским манифестацијама. Чување и одржавање
веж
простора, справа и реквизита који се користеу вежбању.
бањ
Превенција насиља у физичком васпитању и спорту.Решавање
еи
спорних ситуација.
спор Коришћење писаних и електронских извора информација изобласти физчког
т
васпитања и спорта.
Вежбање у функцији сналажења у ванредним ситуацијама. Значај и улога
физичког вежбања за професионална занимањау спорту, образовању, здравству,
војсци, полицији и другим занимањима.
Структура физичке културе (физичко васпитање, спорт ирекреација).
Утицај различитих вежбања на кардио-респираторни систем,скелетно-мишићни
и организам уопште.
Здравствено-хигијенске мере пре и после вежбања.Значај правилне
исхране.
Енергетски напици и њихова штетност.
Здравс Прва помоћ након површинских повреда, уганућа у прелома.Значај вежбања у
твено природи.
васпи Чување околине при вежбању.
тање Последице конзумирања дувана и алкохола и психоактивнихсупстанци
Правилно конзумирање додатака исхрани.
Мере заштите репродуктивног здравља у процесу вежбања

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
8. разред
Циљ учења Грађанског васпитања је да ученик изучавањем и практиковањем основних принципа, вредности и
процедура грађанског друштва постане свестан својих права и одговорности, осетљив за потребе других и спреман
да активно делује у заједници.
ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:

ОБЛА
СТ/ТЕ
МА

САДРЖАЈИ
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– изрази осећај љубави и поноса према својој домовини на начин
који никога не угрожава;
– образложи зашто су понашања која се могу описати као
ксенофобија, расизам, антисемитизам, антициганизам облици
дискриминације и кршења људских права;
– наведе примере повезаности различитих култура у једној
заједници и образложи потребу интеркултуралног дијалога за
квалитетан живот свих чланова те заједнице;
– покаже интересовање за упознавање различитих култура;
– наведе права која националне мањине у Србији по Уставу имају;
– разликује појмове пол и род и препознаје родне стереотипе;
– уочава у рекламама, филмовима, књигама, изрекама, стриповима
и другим продуктима културе на који начин се преносе родни
обрасци;
– указује на примере родне равноправности и неравноправности у
ситуацијама из свакодневног живота;
– дискутује о значају уважавања родне перспективе приликом
доношења одлука значајних за једну заједницу;
– наведе неколико привремених позитивних мера за постизање
родне равноправности и аргументе за њихову примену;
– препозна у понашању особе карактеристике насилника и жртве;
– наведе могуће начине реаговања у ситуацији сусрета са
насилником;
– наведе основне функције медија и образложи зашто је важно да
постоје кодекс новинара и кодекс деца и медији;
– образложи значај слободе медија за развој демократије;
– у медијима проналази примере предрасуда, стереотипа,
дискриминације, нетолеранције по различитим основама и
критички их анализира;
– препозна механизме манипулације медија и утицај медија на
сопствено мишљење и деловање;
– проналази и користи информације из различитих извора,
критички их разматра и вреднује;
– препозна пример злоупотребе деце у медијима;
– у дискусији показује вештину активног слушања, износи својстав
заснован на аргументима, комуницира на конструктиван начин;
– учествује у припреми, реализацији и евалуацији кратког филма,
– учествује у избору садржаја и начина рада.

Припадност држави и нацији
Патриотизам – осећај љубави и поноса према домовини и свим
њеним припадницима.
Начини изражавања патриотизма.
Обесправљивање и угрожавање слободе људи.
Ксенофобија, расизам, антисемитизам, антициганизам.
Заједница различитих културних група
Културна разноликост у форми мултикултуралности и
интеркултуралности.
Интеркултурни дијалог као средство развоја поштовања
различитих култура и заједничког живота.
Припадници националних мањина у Србији – заштита права и
слобода припадника националних мањина.
Пол и род
Биолошке разлике (анатомске и физиолошке), насупрот разликамакоје друштво ствара (очекивања
друштва од мушкараца и жена). Преношење родних образаца.
Стереотипи и предрасуде о роду.
Родна перспектива
Укључивање родне перспективе приликом доношења одлукаважних за једну заједницу
ДЕМОКРАТСКО (образовање, здравље, породица, запошљавање, спорт...).
Родна равноправност
ДРУШТВО
Родна равноправност и једнаке могућности за све ради развоја друштва. Препреке родној
Родна
(не)равноправн равноправности. Одговорност државе,организација цивилног друштва и појединца у постизању
родне равноправности. Привремене позитивне мере за постизање родне равноправности (квоте
ост
уписа на факултет, субвенције за запошљањање...).
Родно засновано насиље
Родне разлике као основа неравнотеже моћи. Злоупотреба моћинасилника. Карактеристике
особе која врши насиље, која је изложена насиљу или која му сведочи. Мере заштите од родно
заснованог насиља.

ЉУДСКА ПРАВА
Заједница
припадник
а
различити
х
културних група

Медији
Врсте и функције медија.
Слобода медија и њихов допринос развоју демократије.
Медији као извор информација и дезинформација. Манипулацијепутем медија (одлагање
информације, скретање пажње,
ПРОЦЕСИ У
САВРЕМЕНОМ побуђивање емоција, стварање осећаја кривице, неговањенекултуре...).
Медијска писменост
СВЕТУ
Способност разумевања, критичког и аналитичког усвајања
Медији
медијских садржаја.
Кодекс у медијима
Кодекс деца и медији.
Кодекс новинара. Притисци на новинаре као инструмент
ограничавања слободе изражавања.
Снимање кратког филма о вредностима грађанског друштва
ГРАЂАНСКИ Избор теме и формулисање идеје.
АКТИВИЗАМ Писање сценарија.Подела задатака.
Вредности
Снимање.
грађанског
Монтажа.
друштва
Презентација.
Евалуација.

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА НЕМАЧКИ ЈЕЗИК (ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК)
8. разред
Циљ учења Другог страног језика је да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и култури и развијањем
стратегија учења страног језика оспособи за основну писмену и усмену комуникацију и стекне позитиван однос према другим
језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу.
Комуникативна
функција

Језички садржаји
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Hallo Sarah, wie geht es dir? Guten Tag, Frau Bauer, wie geht es Ihnen? Danke, (mir geht es) sehr gut/prima/ nicht schlecht.Leider schlecht. Es geht.
Ich freue mich. Freut mich!
Es war schön. Ich hoffe, dich wiederzusehen.Bis bald! Bis dann!
Ist Marion dein Vor- oder Nachname? – Mein Vorname.Und wie ist dein Nachname? –
Kruggel.
Vesna, woher kommst du? – Ich bin in Deutschland geboren, aber meine Eltern kommen aus Serbien. Sie sind vor 20 Jahrennach Deutschland gekommen./ Sie leben
seit 20 Jahren hier in Bamberg.
Das ist meine Oma Maria. – Ist sie deine Oma mütterlicherseits oder väterlicherseits? – Sie ist die Mutter von meinem Vater. Meine Großeltern väterlicherseits sind
gestorben, als ich 10 Jahre alt war.
Meine Großeltern väterlicherseits leben nicht mehr.
Das sind meine Schulfreunde Maja und Philip. Wir trainieren jeden Tag/ zweimal pro Woche/ montags und freitags zusammen Judo im Sportverein „Spartak“. Maja
und ich sind auch Mitglieder der Drama AG. – Bist auch in einem Verein/in einer AG? Treibst du Sport? Spielst du ein Instrumet?
Das ist Herr Baumgartner, mein neuer Nachbar. Er ist Ingenieur und arbeitet bei Bosch. Er kommt aus Stuttgart. Jetzt wohnter aber in Serbien. Er ist geschieden und
ПОЗДРАВЉАЊЕ И
ПРЕДСТАВЉАЊЕ СЕБЕ ИДРУГИХ hat zwei Kinder. Als Programierer entwickelt er Programme in seiner Firma.
И ТРАЖЕЊЕ/ ДАВАЊЕ
Личне заменице
ОСНОВНИХИНФОРМАЦИЈА О
Упитне речи (wer, woher, wo, wohin, wie…).Одређени и неодређени члан.
СЕБИ И ДРУГИМА
Прилози за време, место и начин
Правилно и неправилно поређење придева и прилога (gern, gut, viel)
Садашње и прошло време (перфект и претерит помоћних и модалних глагола).
(Интер)културни садржаји: устаљена правила учтивe комуникације; имена и надимци; родбина, породични односии родбинске везе. Особености градова и
области у земљама немачког говорног подручја.
Wie sieht er/sie aus? – Er ist groß und schlank, seine Haare sind blond und glatt. Sie ist etwas kleiner als er. Sie hat lange,lockige Haare und ist sehr hübsch.
Wie ist er? – Fleißig, zuverlässig, ordentlich, humorvoll und hilfsbereit.Sie ist eine gute Schauspielerin, wie
geboren für die Bühne.
Fast food ist ungesund. Pommes sind zu fett und zu salzig. Warum isst du sie dann?
Dein Zimmer ist aber schön gemütlich. Es ist groß und hell, modern eingerichtet. Das Sofa ist sehr bequem. Am bestengefällt mir der Balkon und der Blick von hier
oben.
Das Fenster ist gebrochen! Das Wetter ist aber wunderschön/ furchtbar. Der Film ist ziemlich/ sehr/ total langweilig, dashabe ich nicht erwartet.
Meine Stadt ist klein, sie liegt am See und ist von Bergen umgeben. Alles ist niedlich und es ist schön, hier zu leben. Serbien befindet sich an der Kreuzung von
Zentral- und Südosteuropa. Belgrad und Novi Sad liegen and der Donau.Deutschland besteht aus 16 Bundesländern, Österreich aus neun und die Schweiz aus
26 Kantonen.
Was sind die Wahrzeichen von Belgrad? Was muss man in Belgrad besichtigen?
ОПИСИВАЊЕ БИЋА,
ПРЕДМЕТА, МЕСТА,
ПОЈАВА, РАДЊИ,
СТАЊА И ЗБИВАЊА

Именице.
Личне заменице
Упитне речи (wer, woher, wo, wohin, wie, welcher, welche, welches, was für ein…).Одређени и неодређени члан –
употреба.
Прилози за време, место и начин и појачавање особина (ganz, ziemlich, total, furchtbar, schrecklich…)Правилно и неправилно поређење
придева и прилога (gern, gut, viel)
Придевска промена са чланом.
Садашње и прошло време (перфект и претерит).
(Интер)културни садржаји: особености наше земље и земаља немачког говорног подручја (знаменитости,географске карактеристике и сл.)
Um wieviel Uhr treffen wir uns heute vor dem Kino? Um halb acht oder? Kommst du mit?
Nehmen Sie/ Nimm den Bus Nummer 78 um Viertel nach sieben. Er fährt direkt zum Kino. Dann sehen wir uns, bis dann.Ich ziehe nach Deutschland um, deshalb
lade ich dich zu meiner Abschiedsparty ein. Sag bitte Bescheid, wenn du nicht kommen kannst.
Danke für die Einladung. Leider kann ich nicht kommen, denn ich bin am Samstag bei meinen Großeltern. Sie feiern ihrenHochzeitstag.
Danke für die Einladung, ich komme gerne.
Wir gehen morgen ins Konzert. Hast du Lust mitzukommen?/ Hast du Lust auf das Konzert? – Natürlich. Super Idee. Ich binnicht daran interessiert.

ИЗНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА И
САВЕТА, УПУЋИВАЊЕПОЗИВА
ЗА УЧЕШЋЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ
АКТИВНОСТИ И РЕАГОВАЊЕ НА
ЊИХ

Du bist dick geworden. Du solltest deine Ernährung umstellen und dich mehr bewegen. Vielleicht solltest du nach 18 Uhrnichts essen. Vergiss alle Süßigkeiten! Iss
mehr Obst und Gemüse!

Sollte за давање савета
Модални и помоћни глаголи за изражавање предлога (möcht-, können/ könnt-, wollen, dürfen/dürft-, würd-)
Заповедни начин
Прилози (deshalb, darum, deswegen)
Везници за изражавање узрока (weil, da, denn)
(Интер)културни садржаји: прикладно упућивање предлога, савета и позива и реаговање на предлоге, савете ипозиве.
Kannst du/Könntest du etwas langsamer/leiser sprechen?
Könnten Sie das Radio ausmachen, ich kann mich nicht konzentireren.Ich bitte dich um Hilfe. Ich bitte
dich mir zu helfen.
Lass mich in Ruhe! Lass mich ausreden!
Der Leher teilte mit, dass der Unterricht morgen wegen seiner Krankheit ausfällt.
ИЗРАЖАВАЊЕ МОЛБИ, ЗАХТЕВА,
Entschldigung! Vezeihung! Entschuldige für Verspätung! Tut mir leid, aber ich habe den Bus verpasst.
ОБАВЕШТЕЊА,ИЗВИЊЕЊА,
Ich gratuliere zum Jubiläum. Alles Gute! Herzlichen Glückwunsch! Danke schön. Ich bedanke mich für die Geschenke.
ЧЕСТИТАЊА И ЗАХВАЛНОСТИ
Модални глаголи и глагол lassen за изражавање молбе и захтева (облици индикатива и конјуктива)
(Интер)културни садржаји: правила учтиве комуникације, значајни празници и догађаји, честитања.
Ergänze die Sätze! Antwortet auf die Fragen! Ordne die Texte den Fotos zu. Die Flаschen gehören in diesen Container. Diese Tabletten solltest du dreimal täglich
einnehmen. Füllen Sie dieses Formular aus. Du solltest weniger Süßigkeiten essenund viel Wasser trinken.
Wenn es stark regnet, musst du alle Fenster zumachen.
РАЗУМЕВАЊЕ И ДАВАЊЕ
УПУТСТАВА

Реалне кондиционалне реченицеЗаповедни начин.
(Интер)културни садржаји: правила учтивости у складу са степеном формалности и ситуацијом.

32

ОПИСИВАЊЕ РАДЊИ У
САДАШЊОСТИ

ОПИСИВАЊЕ РАДЊИ У
ПРОШЛОСТИ

Wie lange brauchst du bis zur Schule? Ich brauche eine halbe Stunde zu Fuß. Aber wenn ich mit dem Bus fahre, (dann)brauche nur 10 Minuten.
Die Schüler in Indien tragen Uniformen wie die Schüler in England, nicht wahr? Wenn du dich nicht regelmäßig
bewegst, kannst du nicht gesund bleiben.
Mein Vater geht montags ins Schwimmbad und freitags ins Fitnesstudio.Ich komme in 10 Minuten, bitte
warte auf mich.
Wir leben seit 5 Jahren in dieser Wohnung.Er fährt für drei Wochen nach
Berlin.
Презент за изражавање сталних и уобичајених радњиВезници (wenn, während)
Предлози за изражавање времена (in, an, um, seit, für).
(Интер)културни садржаји: породични живот; живот у школи и у ширем друштвеном окружењу – наставне иваннаставне активности; распусти и
путовања; традиција и обичаји.
Еs war nett von dir, dass du auf meinen Hund aufgepasst hast, während ich beim Arzt war.Wo hast du gewohnt, als du Kind
warst?
Hast du dieses Buch schon gelesen? – Ja, vor 3 Jahren. Nach 8 Jahren hat er aufgehört
Basketball zu trainieren.
Wie hast du deine Ferien verbracht? – Zuerst bin ich mit meinen Eltern ans Meer gefahren und danach habe ich eineSprachreise nach London gemacht. Еs
war super.
Der Erste Weltkrieg ist 1914 ausgebrochen und hat vier Jahre gedauert.
Mileva Maric war mit Albert Einstein verheiratet. Sie hat ihm viel bei der Forschung geholfen und zu seinem Erfolgbeigetragen.
Перфект и претерит правилних и неправилних глаголаВезници wenn, als, während, bis.
Интер)културни садржаји: историјски догађаји, епохална открића; важније личности из прошлости

ОПИСИВАЊЕ БУДУЋИХ
РАДЊИ (ПЛАНОВА,
НАМЕРА, ПРЕДВИЂАЊА)

Ich gehe morgen zum Zahnarzt, denn ich habe heftige Zahnschmerzen.Unsere Tante Maria kommt in zwei
Stunden zu uns.
Nach dem Studium wirst du bestimmt bei deinem Vater in der Firma arbeiten.Ich vermute, dass er im Ausland
studieren wird.
Ich glaube, der Regen hört bald auf. Ich hoffe, dass der Regen bald aufhört.
Was hast du am Sonntagnachmittag vor? – Nichts, ich möchte mich ein bisschen erholen.Was wirst du Hans in Belgrad
zeigen, wenn er zu Besuch kommt?
Презент и футур Везници (wenn, sobald).

ИСКАЗИВАЊЕ ЖЕЉА,
ИНТЕРЕСОВАЊА
,ПОТРЕБА,
ОСЕТА И
ОСЕЋАЊА

ИСКАЗИВАЊЕ
ПРОСТОРНИХ ОДНОСА И
УПУТСТАВА ЗА
ОРИЈЕНТАЦИЈУ У ПРОСТОРУ

(Интер)културни садржаји: правила учтивости у складу са степеном формалности и ситуацијом; традиција иобичаји.
Wie fühlst du dich? Mein Bauch tut weh und ich habe Fieber. – Du musst zum Arzt gehen. Gute BesserungIch fühle mich ziemlich einsam,
seitdem wir hierher umgezogen sind.
Warum ärgert er sich über seine Kinder? Vielleicht haben sie schlechte Noten, oder?Ich bin von unserem Spiel enttäuscht.
Das war nicht unser glücklicher Tag.
Er hat sich so gefreut, als er dieses Stipendium bekommen hat.
Wofür interessiert sich deine Schwester? Sie ist interessiert an Mode. Sie kauft ständig Klamotten und Modemagazine.Unser Sportlehrer war sehr stolz auf
uns, als wir die Medaille gewonnen haben.
Warum hast du das nicht aufgegessen? – Ich habe keinen Hunger, ich bin satt.
Глаголи са предложним објектом.
(Интер)културни садржаји: мимика и гестикулација; интересовања, хоби, забава, разонода, спорт и рекреација
Können/Könnten Sie mir sagen, wie ich zum Stadion komme?
Entschuldigung, wo ist die nächste Bushaltestelle? – Gehen Sie nur geradeaus und dann die zweite Straße links.Was ist dieses weiße Gebäude
gegenüber dem Rathaus?
Wir sind an der Donau vorbeigefahren.
Mein Haus ist nicht weit weg von der Bushaltestelle (entfernt). Wo ist der Fahrkartenautomat? –
Da drüben.
Das Wetter ist schön, geh raus und verbringe nicht die ganze Zeit drinnen vor dem Computer.
Kommt er aus Süddeutschland? – Ja, sein Ort ist liegt im Südwesten. Er liegt an einem wunderschönen See.
Предлози за изражавање положаја и просторних односаПрилози за изражавање
просторних односа Компаратив и суперлатив придева
Заповедни начин.
(Интер)културни садржаји: јавни простор; типичан изглед места; географске карактеристике наше земље и земаљаговорног подручја циљног језика;
идиоматска/метафоричка употреба предлошких израза.

ИЗРИЦАЊЕ ДОЗВОЛА,
ЗАБРАНА, ПРАВИЛА
ПОНАШАЊА И ОБАВЕЗА

Der Schulleiter hat Handyverbot eingeführt. Wir müssen unsere Handys vor dem Unterricht ausschalten und auf dem Tisch liegen lassen. Wie sind die Regeln an
deiner Schule?
Du darfst diese Grünfläche nicht betreten. Das ist nicht gestattet. An Regeln muss man sich halten.Meine Eltern haben mir verboten, ins
Konzert zu gehen, weil ich morgen einen Mathetest schreibe.
In Deutschland wird der Müll getrennt und das muss du berücksichtigen, solange du in Deutschland lebst.Rauchen verboten. Tiere füttern ist nicht
erlaubt! Eintritt gesperrt! Lass mich schlafen! Lass uns in Ruhe!
Заповедни начин
Модални глаголи за изражавање дозволе, забране, правила понашања и присуство/одсуство обавезе
Lassen + инфинитив.
(Интер)културни садржаји: понашање у кући, школи и на јавним местима; значење знакова и симбола.
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Gehört das Auto Marions Vater? Gehört das Auto dem Vater von Marion?Das ist meine Sonnenbrille.
Er is der Onkel meines besten Freundes/ von meinem besten Freund. Ist das dein Fahrrad? – Ja, (es ist) meins. Du kannst eshaben und fahren.
Der Pulli gefällt mir sehr, ich muss ihn haben.
Mir passt die Größe dieser Bluse nicht. Wie ist der Name des Autors?
Wessen Hund ist das? Das ist der Hund meiner Freundin Martha/ Marthas Hund.
ИЗРАЖАВАЊЕ ПРИПАДАЊА И
ПОСЕДОВАЊА

Саксонски генитив са именицом у једнини и множиниПрисвојни детерминативи
Генитив
Питања са Wessen?
(Интер)културни садржаји: однос према својој и туђој имовини.

ИЗРАЖАВАЊЕ ДОПАДАЊА И
НЕДОПАДАЊА

ИЗРАЖАВАЊЕ МИШЉЕЊА

Was ist deine Lieblingsfreizeitbeschäftigung? – Skaten.
Mir gefällt dieser Film sehr. Er ist einfach Spitze. Die Schauspieler waren total gut.Ich finde Schwimmen sehr gesund.
Er mag Skilaufen, darüber hat er sich immer gefreut.Ich liebe Tiere.
Basteln macht mir Spaß.
Sie genießt, wenn sie ihren Morgenkaffee auf der Terrasse trinkt. Meine Schwester mag lieber Cola als Fanta. Was magst dulieber? Was bevorzugst du? Hörbücher
oder gedruckte Bücher?
Придевскa променa
Питања са Wie? Welcher, welche, welches? Was für ein?
(Интер)културни садржаји: уметност, књижевност за младе, стрип, музика, филм, спорт.
Ich denke/miene/glaube/vermute, dass Fast Food der Gesundheit schaden kann. Ich finde, Fast Food kann auch schmecken. Ich teile auch deine Meinung. Meiner
Meinung/Ansicht nach haben die Deutschen das beste Brot.
Ich fnde ihren Rock zu kurz. Findest du auch?Wer gewinnt das Spiel, was
denkst du?
Ich finde das Kleid nicht so schön, obwohl es so teuer ist.
Er sagt, dass ihm der neue Mathelehrer gut gefällt. Nur weiß er noch nicht, ob er streng ist.
Везници dass, w?, ob, obwohl
(Интер)културни садржаји: поштовање основних нормиучтивости у комуникацији са
вршњацима и одраслима.

ИЗРАЖАВАЊЕ КОЛИЧИНЕ,
ДИМЕНЗИЈА И ЦЕНА

Wie viele Einwohner hat Belgrad? Etwa 1.7 Millionen.Der Rhein ist mehr als 1200m
lang.
Wie hoch ist das höchste Gebäude der Welt? – 829 Meter, das ist ein Wolkenkratzer in Dubai.Wie groß bist du? – 1,87.
Er wohnt im fünften Stock.
Wie weit ist Novi Sad von Belgrad entfernt? – Ich denke, 80km.Wieviel wiegt ein Elephant? –
Keine Ahnung.
Wie groß ist deine Wohnung? – Die Fläche beträgt 76 Quadratmeter.
Was brauchst du für diesen Kuchen? – 250 Gramm Mehl, 10 Eier, eine Tafel Schokolade.
Основни бројеви преко 1000Мерне јединице
(Интер)културни садржаји: друштвено окружење; валутe циљних култура; метрички и неметрички систем мернихјединица.
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