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(Закон о основном образовању и васпитању  Члан 27.) 
 

 Школски програм је документ на основу којег се оставрује развојни план и укупан образовно-васпитни рад 
у школи.  
 Школски програм представља основу на којој сваки наставник и стручни сарадник планира и реализује свој 
рад.  
 Школски програм омогућава оријентацију ученика и родитеља, односно старатеља у избору школе, 
праћење квалитета образовно-васпитног процеса и његових резултата, као и процену индивидуалног рада и 
напредовања сваког ученика.  
 Школски програм се доноси на основу наставног плана и програма у складу са Законом.  
 Поједини делови школског програма иновирају се у току његовог остваривања.  
 Школа објављује Школски програм у складу са Законом и општим актом школе. 

 
 
 
Полазне основе Школског програма за период септембар 2022 – септембар 2026. су: 
 

- Закон о основама система образовања и васпитања (Службени гласник РС бр. 88/2017, 27/2018-др. 
закон, 27/2018-др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021); 

- Закон о основном образовању и васпитању (Службени гласник РС бр. 55/2013, 101/2017, 27/2018-др. 
закон, 10/2019, 129/2021 и 129/2021-др. закон);  

- Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању (Службени гласник РС бр. 
34/2019, 59/2020 и 81/2020); 

- Правилник о условима и поступку напредовања ученика основне школе (Службени гласник РС бр. 
47/1994); 

- Правилник о наставном плану за 1., 2., 3. и 4. разред основног образовања и васпитања и наставном 
програму за 3. разред основног образовања и васпитања (Службени гласник РС, Просветни гласник бр. 
1/2005, 15/2006-др. правилник, 2/2008-др. правилник, 2/2010, 7/2010, 3/2011, 7/2011, 1/2013, 11/2014, 
11/2016 и 12/2018); 

- Правилник о наставном плану и програму за 1. и 2. разред основног образовања и васпитања 
(Службени гласник РС, Просветни гласник бр. 10/2004, 20/2004, 1/2005, 3/2006, 15/2006-др. правилник, 
2/2008-др. правилник, 2/2010, 7/2010, 3/2011, 7/2011, 1/2013, 14/2013, 5/2014, 11/2014, 11/2016, 6/2017 и 
12/2018); 

- Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и програму 
наставе и учења за 1. разред основног образовања и васпитања (Службени гласник РС, Просветни 
гласник бр. 10/2017, 12/2018, 15/2018, 18/2018, 1/2019 и 2/2020); 

- Правилник о програму наставе и учења за 2. разред основног образовања и васпитања (Службени 
гласник РС, Просветни гласник бр. 16/2018, 3/2019 и 5/2021); 

- Правилник о програму наставе и учења за 3. разред основног образовања и васпитања (Службени 
гласник РС, Просветни гласник бр. 5/2019, 1/2020, 6/2020 и 7/2022); 

- Правилник о наставном програму за 4. разред основног образовања и васпитања (Службени гласник 
РС, Просветни гласник бр. 11/2019, 6/2020 и, 7/2021); 

- Правилник о плану наставе и учења за 5. и 6. разред основног образовања и васпитања и програму 
наставе и учења за 5. и 6. разред основног образовања и васпитања (Службени гласник РС, Просветни 
гласник бр. 15/2018, 18/2018, 3/2019, 3/2020, 6/2020 и 17/2021); 

- Правилник о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и наставном 
програму за 5. разред основног образовања и васпитања (Службени гласник РС, Просветни гласник бр. 
6/2007, 2/2010, 3/2011, 1/2013, 4/2013, 11/2016, 6/2017, 8/2017, 9/2017 и 12/2018); 

- Правилник о наставном програму за 6. разред основног образовања и васпитања (Службени гласник 
РС, Просветни гласник бр. 5/2008, 3/2011-др. правилник, 1/2013, 5/2014, 11/2016, 3/2018, 12/2018 и 3/2020); 

- Правилник о наставном програму за 7. разред основног образовања и васпитања (Службени гласник 
РС, Просветни гласник бр. 6/2009, 3/2011-др. пропис, 8/2013, 11/2016, 11/2016-др. пропис, 12/2018, 3/2019, 
12/2019 и 3/2020); 

- Правилник о програму наставе и учења за 8. разред основног образовања и васпитања (Службени 
гласник РС бр. 11/2019, 2/2020, 6/2020, 5/2021 и 17/2021); 
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- Правилник о плану наставе и учења за 7. и 8. разред основног образовања и васпитања (Службени 
гласник РС бр. 18/2018); 

- Правилници о наставним плановима и програмима за предмете Верска настава и Грађанско 
васпитање – сазнање о себи и другима од 1. до 8. разреда  (Службени гласник РС 5/2001, 8/2003, 
10/2003, 20/2004, 23/2004, 93/2004, 2/2005, 9/2005, 15/2005, 7/2007, 2/2008, 6/2008, 7/2008 и 1/2013); 

- Правилник о програму завршног испита у основном образовању и васпитању (Службени гласник РС 
бр. 1/2011, 1/2012, 1/2014, 12/2014, 2/2018 и 3/2021); 

- Правилник о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно- васпитни рад из 
изборних предмета у основној школи (Сл. Гласник РС, Просветни гласник бр. 11/2012; 15/2013, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 11/2017, 16/2020 и 3/2021); 

- Правилник о образовним стандардима за крај првог циклуса обавезног образовања за предмете 
српски језик, математика и природа и друштво  (Службени гласник РС бр. 5/2011); 

- Правилник о општим стандардима постигнућа – образовни стандарди за крај обавезног образовања  
(Службени гласник РС бр. 5/2010); 

- Правилник о општим основама школског програма (Службени гласник РС, Просветни гласник бр. 
5/2004); 

- Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање 
(Службени гласник РС бр. 46/2019 и 104/2020); 

- Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету, ученику и одраслом 
(Службени гласник РС бр. 80/2018); 

- Стручно упутство о начину пружања додатне подршке у образовању деце, ученика и одраслих са 
сметњама у развоју у васпитној групи, односно другој школи и породици од стране школе за ученике 
са сметњама у развоју (Министарство просвете и науке РС број 401-00-340/2012-09 од 12.7.2012.); 

- Правилник o организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи 
(Службени гласник РС, Просветни гласник бр. 30/2019); 

- Правилник о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(Службени гласник РС, Просветни гласник бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022 
и 6/2022); 

- Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних 
сарадника (Службени гласник РС бр. 109/2021); 

- Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима наставника, стручних сарадника и 
васпитача у основној школи (Службени гласник РС, Просветни гласник бр. 2/1992 и 2/2000); 

- Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника (Службени гласник РС бр. 5/2012 и 6-2021-
др. пропис); 

- Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика 
(Службени гласник РС, Просветни гласник бр. 21/2015 и 92/2020). 

- Правилник о наставном програму за седми разред основног образовања и васпитања 
(Службени гласник Републике Србије, Просветни гласник 6/2009, 3/2011- др. правилник, 8/2013; 
11/2016, 12/2018, 3/2019, 12/2019 и 3/2020);  

- Правилник о посебном програму образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 85/2021);  
- Правилник о ближим условима за утврђивање права на индивидуални образовни план, 

његову примену и вредновање („Сл. гласник РС“ бр. 74/2018);  
- Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној 

школи „СЛ. гласник РС бр. 66/2018, 82/2018, 37/2019, 56/2019, 112/2020, 6/2021 i 85/2021); 
- Правилник о ближим условима организовања целодневне наставе и продуженог боравка 

(„Сл. Гласник РС“, бр.77/2014); 
- Правилник о школском календару за основне школе са седиштем на територији АП 

Војводине за школску 2022/2023.годину (Службени лист АП Војводине бр. 23/2021); 
- Закон о јавним набавкама (Службени гласник РСбр. 91/2019);  
- Правилник о начину обављања организованог превоза деце („Сл. гласник РС“ бр.52/2019 и 

61/2019); 
- Обавештење о одлуци Тима за праћење и кооридинисање примене превентивних мера у 

раду школа које се односи на организацију рада школа почевши од 01. септембра 2022. 
године (Министарство просвете и науке и технолошког развоја РС број 601-00-00026/1/2022-15 од 
18.8.2022.); 
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- Уредба о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Сл.гласник РС“ 
бр.  33/2022, 48/2022, 53/2022 i 69/2022); 

- Правилник о наставном програму за седми разред основног образовања и васпитања 
(Службени гласник Републике Србије, Просветни гласник 6/2009, 3/2011- др. правилник, 8/2013; 
11/2016, 12/2018, 3/2019, 12/2019 и 3/2020);  

- Правилник о посебном програму образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 85/2021);  
- Правилник о ближим условима за утврђивање права на индивидуални образовни план, 

његову примену и вредновање („Сл. гласник РС“ бр. 74/2018);  
- Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној 

школи „СЛ. гласник РС бр. 66/2018, 82/2018, 37/2019, 56/2019, 112/2020, 6/2021 i 85/2021); 
- Правилник о ближим условима организовања целодневне наставе и продуженог боравка 

(„Сл. Гласник РС“, бр.77/2014); 
- Правилник о школском календару за основне школе са седиштем на територији АП 

Војводине за школску 2022/2023.годину (Службени лист АП Војводине бр. 23/2021); 
- Закон о јавним набавкама (Службени гласник РСбр. 91/2019);  
- Правилник о начину обављања организованог превоза деце („Сл. гласник РС“ бр.52/2019 и 

61/2019); 
- Обавештење о одлуци Тима за праћење и кооридинисање примене превентивних мера у 

раду школа које се односи на организацију рада школа почевши од 01. септембра 2022. 
године (Министарство просвете и науке и технолошког развоја РС број 601-00-00026/1/2022-15 од 
18.8.2022.); 

- Уредба о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Сл.гласник РС“ 
бр.  33/2022, 48/2022, 53/2022 i 69/2022); 
 
ОПШТА АКТА ШКОЛЕ: 
-  Статут школе; 

 -  Извештај о образовно-васпитном раду у школској 2021/22. години; 
 -  Резултати процеса самовредновања у школској 2021/2022. години; 
 -  Школски развојни план за период 2022-2027. године;  
  -  Акциони план школе за школску 2022/23. годину; 
  -  Правилник о организацији и систематизацији послова и радних задатака у основној школи; 
 -  Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених; 
  -  Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика; 
 -  Правила понашања у установи. 
 

I 
 
 

(ОПШТИ ПРИНЦИПИ, СТАНДАРДИ И ЦИЉЕВИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА) 
 

 Образовање и васпитање остварује се уз поштовање општих принципа образовања и васпитања, 
остваривањем циљева и стандарда образовања и васпитања. 
 

Oпшти принципи система образовања и васпитања  
 (ЗОСОВ Члан 7.) 

 

Систем образовања и васпитања мора да обезбеди за сву децу, ученике и одрасле 
1) једнакост и доступност остваривања права на образовање и васпитање заснованом на социјалној правди и 
принципу једнаких шанси без дискриминације; 

2) усмереност образовања и васпитања на дете и ученика кроз разноврсне облике учења, наставе и оцењивања 
којима се излази у сусрет различитим потребама детета и ученика, развија мотивација за учење и подиже 
квалитет образовних постигнућа; 

3) поштовање људских права и права сваког детета, ученика и одраслог и уважавање људског достојанства; 
образовање и васпитање у демократски уређеној и социјално одговорној установи у којој се негују отвореност, 
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сарадња, толеранција, свест о културној и цивилизацијској повезаности у свету, посвећеност основним 
моралним вредностима, вредностима правде, истине, солидарности, слободе, поштења и одговорности и у којој 
је осигурано пуно поштовање права детета, ученика и одраслог; 

4) висок квалитет образовања и васпитања за све; квалитетно и уравнотежено образовање и васпитање, 
засновано на тековинама и достигнућима савремене науке, примена достигнућа научних дисциплина важних за 
процес образовања и васпитања и прилагођених узрасним и личним образовним потребама сваког детета, 
ученика и одраслог;  

5) целоживотно учење, које укључује све облике учења и значи учествовање у различитим облицима образовних 
активности током живота, са циљем сталног унапређивања потребних личних, грађанских, друштвених и радних 
компетенција; 

6) образовање и васпитање засновано на компетенцијама у складу са стратешким и функционалним оквиром за 
планирање и остваривање процеса образовања и васпитања, чиме се стварају услови и пружа подршка за 
развој свих компетенција; 

7) професионалну етику и компетентност која подразумева високу стручност наставника, васпитача, стручних 
сарадника, директора и секретара, стални професионални развој и висок ниво професионалне одговорности и 
етичности; 

8) хоризонталну и вертикалну проходност којом се осигурава могућност да ученици и одрасли током образовања 
промене врсту образовања (хоризонтална проходност) и могућност даљег образовања и стицања вишег нивоа 
образовања (вертикална проходност); 

9) демократичност кроз укљученост свих учесника у систему образовања и васпитања у стварању и спровођењу 
образовних политика, поштујући потребе и права уз обавезе и одговорности; 

10) аутономија установе кроз планирање и остваривање одговарајућих активности, програма и пројеката у циљу 
унапређивања квалитета образовања и васпитања поштујући специфичности установе и локалне средине. 
 
У остваривању принципа, посебна пажња посвећује се: 

1) сарадњи са породицом, укључивањем родитеља односно другог законског заступника, ради успешног 
остваривања постављених циљева образовања и васпитања, локалном заједницом и широм друштвеном 
средином; 

2) подршци преласка детета, односно ученика у следећи ниво образовања и васпитања и остваривању 
континуитета у образовању и васпитању; 

3) идентификацији, праћењу и подстицању ученика и одраслих са изузетним способностима (талентовани и 
даровити) уз обезбеђивање услова да, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим 
нивоима образовања и васпитања и установама; 

4) могућности да деца, ученици и одрасли са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира 
на сопствене материјалне услове имају приступ свим нивоима образовања и васпитања у установама, а лица 
смештена у установе социјалне заштите, деца, ученици и одрасли са здравственим проблемима остварују право 
на образовање за време смештаја у установи и током болничког и кућног лечења; 

5) смањењу стопе напуштања система образовања и васпитања, посебно лица из социјално угрожених категорија 
становништва и неразвијених подручја, лица са сметњама у развоју и инвалидитетом и других лица са 
специфичним тешкоћама у учењу и подршци њиховом поновном укључењу у систем, у складу са принципима 
инклузивног и интеркултуралног образовања и васпитања; 

6) каријерном вођењу и саветовању запослених, ученика и одраслих усмереном ка личном развоју појединца и 
напредовању у образовном и професионалном смислу; 

7) остваривању права на образовање и укључивањем у систем образовања и васпитања на различитим узрастима 
и нивоима, без угрожавања других права детета и других људских права; 

8) сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и 
остваривања одговарајућих активности, програма и пројеката у циљу унапређивања квалитета образовања и 
васпитања. 

 
(Закон о основном образовању и васпитању Члан 21.) 

 Циљеви основног образовања и васпитања јесу: 
1) обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоју ученика; 
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2) обезбеђивање подстицајног и безбедног окружења за целовити развој ученика, развијање ненасилног 
понашања и успостављање нулте толеранције према насиљу; 
3) свеобухватна укљученост ученика у систем образовања и васпитања; 
4) развијање и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности, 
потребе неговања и развоја физичких способности; 
5) развијање свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине и еколошке 
етике, заштите и добробити животиња; 
6) континуирано унапређивање квалитета процеса и исхода образовања и васпитања заснованог на провереним 
научним сазнањима и образовној пракси; 
7) развијање компетенција за сналажење и активно учешће у савременом друштву које се мења; 
8) пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког ученика, у складу са његовим 
узрастом, развојним потребама и интересовањима; 
9) развијање кључних компетенција за целоживотно учење и међупредметних компетенција у складу са развојем 
савремене науке и технологије; 
10) развој свести о себи, стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за 
тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења; 
11) оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, сопственог развоја 
и будућег живота; 
12) развијање осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и неговање другарства 
и пријатељства; 
13) развијање позитивних људских вредности; 
14) развијање компентенција за разумевање и поштовање права детета, људских права, грађанских слобода и 
способности за живот у демократски уређеном и праведном друштву; 
15) развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, 
толеранције и уважавање различитости; 
16) развијање личног и националног идентитета, развијање свести и осећања припадности Републици Србији, 
поштовање и неговање српског језика и матерњег језика, традиције и културе српског народа и националних 
мањина, развијање интеркултуралности, поштовање и очување националне и светске културне баштине;  
17) повећање ефикасности употребе свих ресурса образовања и васпитања, завршавање образовања и 
васпитања у предвиђеном року са минималним продужетком трајања и смањеним напуштањем школовања; 
18) повећање ефикасности образовања и васпитања и унапређивање образовног нивоа становништва 
Републике Србије као државе засноване на знању. 
 

 
 

 
(Закон о основном образовању и васпитању Члан 9.) 

Исходи образовања и васпитања су јасни искази о томе шта се од ученика очекује да зна, разуме и да је 
способан да покаже, односно уради након завршеног одговарајућег нивоа образовања и васпитања. 
Исходи образовања и васпитања су основа за планирање, праћење и вредновање образовања и васпитања. 
Исходи образовања и васпитања представљају способност ученика да: 
1) изрази и тумачи идеје, мисли, осећања, чињенице и ставове у усменој и писаној форми; 
2) прикупља, анализира, организујe и критички процењујe информације; 
3) користи српски језик, односно језик националне мањине и страни језик у зависности од културног наслеђа и 
средине, потреба и интересовања; 
4) ефикасно и критички користи научна и технолошка знања, уз показивање одговорности према свом животу, 
животу других и животној средини; 
5) ради ефикасно са другима као члан тима, групе, организације и заједнице; 
6) зна како да учи; 
7) уме да разликује чињенице од интерпретација; 
8) примењује математичко мишљење и знање у циљу решавања низа проблема у свакодневним ситуацијама; 
9) поуздано, критички и одговорно према себи и другима користи дигиталне технологије; 
10) одговорно и ефикасно управља собом и својим активностима; 
11) ефикасно и конструктивно учествује у свим облицима радног и друштвеног живота, поштује људска права и 
слободе, комуницира асертивно и ненасилно посебно у растућој разноликости друштава и решавању сукоба; 
12) покрећe и спремно прихвата промене, преузима одговорност и има предузетнички приступ и јасну 
оријентацију ка остваривању циљева и постизању успеха; 
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13) остварује идеје, планира и управља пројектима ради постизања циљева који доприносе личној афирмацији и 
развоју, друштвеној или привредној активности; 
14) схвата свет као целину повезаних система и приликом решавања конкретних проблема разуме да нису 
изоловани; 
15) има свест о сопственој култури и разноликости култура, уважава значај креативног изражавања идеја, 
искустава и осећања путем различитих медија, укључујући музику, књижевност, извођачке и визуелне уметности. 
 
Остваривање исхода образовања и васпитања обезбеђује се укупним образовно-васпитним процесом на свим 
нивоима образовања и васпитања, кроз све облике, начине и садржаје рада. 
 

 
 

(ЗОСОВ Члан 10.) 
 
Стандарди образовања и васпитања представљају скуп норми на основу којих се врши процена 
квалитета у систему образовања и васпитања, и то: 
1) стандарди образовних постигнућа ученика; 
2) стандарди квалитета рада установе; 
3) стандарди квалитета уџбеника; 
4) стандарди компетенција наставника, васпитача и стручних сарадника; 
5) стандарди компетенција директора; 
6) стандарди компетенција секретара установе; 
7) стандарди квалификација. 

 

 
 

ЗА 1. РАЗРЕД 
 

Р. 
бр. 

А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
ПРВИ РАЗРЕД 

недељно годишње 

1. Српски језик 5 180 

2. Страни језик 2 72 

3. Математика 5 180 

4. Свет око нас 2 72 

5. Ликовна култура 1 36 

6. Музичка култура 1 36 

7. Физичко и здравствено васпитање 3 108 

8. Дигитални свет 1 36 

Укупно А: 20 720 

Р. 
бр. 

Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
ПРВИ РАЗРЕД 

недељно годишње 

1. Верска настава / грађанско васпитање 1 36 

2. Матерњи језик са елементима националне културе 2 72 

Укупно Б: 1-3 72 

Укупно А+Б: 21-23 756 - 828 

 
Облици образовно-васпитног рада  
којима се остварују обавезни и изборни наставни предмети 
 

Ред. 
бр. 

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 
РАДА 

1. РАЗРЕД 

недељно годишње 

1. Редовна настава 21 – 24 756 – 864 

2. Допунска настава 1 36 

3. Додатни рад - - 

СТАНДАРДИ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

II НАСТАВНИ ПЛАНОВИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА  

ОД I ДО VIII РАЗРЕДА 

1. НАСТАВНИ ПЛАН ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА 
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5.  Настава у природи* 7-10 дана годишње 

 

Ред. 
бр. 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

1. РАЗРЕД 

недељно годишње 

1. Час одељењског старешине 1 36 

2. Ваннаставне активности² 1-2 36-72 

3. Екскурзија 1-3 дана годишње 
² Школа реализује ваннаставне активности у области науке, технике, културе, уметности, медија и спорта. 
* Настава у природи организује се у складу са одговарајућим правилником 

 
ПРОГРАМИ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ОРИЈЕНТИСАНИ НА ИСХОДЕ 
Програми наставе и учења засновани су на општим циљевима и исходима образовања и васпитања и потребама 
и могућностима ученика првог разреда. Усмерени су на процес и исходе учења, а не на саме садржаје који сада 
имају другачију функцију и значај. Садржаји више нису циљ сами по себи, већ су у функцији остваривања исхода 
који су дефинисани као функционално знање ученика тако да показују шта ће ученик бити у стању да учини, 
предузме, изведе, обави захваљујући знањима, ставовима и вештинама које је градио и развијао током једне 
године учења конкретног предмета.  
Прегледом исхода који су дати у оквиру појединих програма наставе и учења може се видети како се постављају 
темељи развоја кључних и општих међупредметних компетенција које желимо да наши ученици имају на крају 
основног образовања. Настава се у данашње време све више фокусира на остваривање образовних стандарда и 
исхода и, како показују резултати најновијих истраживања, прати друштвене промене својом усмереношћу на 
развијање знања и способности ученика кроз активности планирања, истраживања и тимског рада у оквиру 
предметног и међупредметног повезивања садржаја. Поред тога, једна од битних особина савременог приступа 
пројектном раду у настави односи се на коришћење ИКТ у пројектним активностима што обезбеђује ефикасније 
учење и развијање знања, али и развијање понашања правилног и безбедног коришћења рачунара и интернета. 
На путу остваривања циља и исхода кључна је улога наставника који добија значајан простор за слободу избора 
и повезивање садржаја, метода наставе и учења и активности ученика. 
 

 
 

ЗА 2. РАЗРЕД 
 

Р. бр. А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
ДРУГИ РАЗРЕД 

недељно годишње 

1. Српски језик 5 180 

2. Страни језик 2 72 

3. Математика 5 180 

4. Свет око нас 2 72 

5. Ликовна култура 2 72 

6. Музичка култура 1 36 

7. Физичко и здравствено васпитање 3 108 

8. Дигитални свет 1 36 

Укупно А: 21 756 

Р. бр. Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
ДРУГИ РАЗРЕД 

недељно годишње 

1. Верска настава / грађанско васпитање 1 36 

2. Матерњи језик са елементима националне културе 2 72 

Укупно Б: 1-3 36-108 

Укупно А + Б: 22-24 792 - 864 

 
Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни наставни предмети 
 

Ред. 
бр. 

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 
РАДА 

2. РАЗРЕД 

недељно Годишње 

1. Редовна настава 22 – 25 792 – 900 

3. Допунска настава 1 36 

4. Додатна настава - - 

2. НАСТАВНИ ПЛАН ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА  
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5. Настава у природи 7-10 дана 

       
                      
 
 
 
 
 
Школа реализује ваннаставне активности у области науке, технике, културе, уметности, медија и спорта. 
Настава у природи организује се у складу са одговарајућим правилником. 

 
ПРОГРАМИ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ОРИЈЕНТИСАНИ НА ИСХОДЕ 

Програми наставе и учења засновани су на општим циљевима и исходима образовања и васпитања и потребама 
и могућностима ученика првог разреда. Усмерени су на процес и исходе учења, а не на саме садржаје који сада 
имају другачију функцију и значај. Садржаји више нису циљ сами по себи, већ су у функцији остваривања исхода 
који су дефинисани као функционално знање ученика тако да показују шта ће ученик бити у стању да учини, 
предузме, изведе, обави захваљујући знањима, ставовима и вештинама које је градио и развијао током једне 
године учења конкретног предмета.  

Прегледом исхода који су дати у оквиру појединих програма наставе и учења може се видети како се постављају 
темељи развоја кључних и општих међупредметних компетенција које желимо да наши ученици имају на крају 
основног образовања. Настава се у данашње време све више фокусира на остваривање образовних стандарда 
и исхода и, како показују резултати најновијих истраживања, прати друштвене промене својом усмереношћу на 
развијање знања и способности ученика кроз активности планирања, истраживања и тимског рада у оквиру 
предметног и међупредметног повезивања садржаја. Поред тога, једна од битних особина савременог приступа 
пројектном раду у настави односи се на коришћење ИКТ у пројектним активностима што обезбеђује ефикасније 
учење и развијање знања, али и развијање понашања правилног и безбедног коришћења рачунара и интернета. 
На путу остваривања циља и исхода кључна је улога наставника који добија значајан простор за слободу избора 
и повезивање садржаја, метода наставе и учења и активности ученика.  

Програми наставе и учења намењени су, пре свега, наставницима који непосредно раде са ученицима, али и онима 

који на посредан начин узимају учешће у образовању и васпитању. Зато треба имати у виду да терминологија, која 

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

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

материјала, прилагодити узрасту ученика. Програми наставе и учења су наставницима полазна основа и 

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

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

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

Образовно-васпитна пракса је сложена, променљива и не може се до краја и детаљно унапред предвидети. Она 
се одвија кроз динамичну спрегу међусобних односа и различитих активности у социјалном и физичком 
окружењу, у јединственом контексту конкретног одељења, конкретне школе и конкретне локалне заједнице. Зато, 
уместо израза реализовати програм, боље је рећи да се на основу датих програма планира и остварује настава 
и учење које одговара конкретним потребама одељења. 
 

 
 

ЗА 3. РАЗРЕД 
 

Р. бр. А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
ТРЕЋИ РАЗРЕД 

недељно годишње 

1. Српски језик 5 180 

2. Страни језик 2 72 

3. Математика 5 180 

4. Природа и друштво 2 72 

5. Ликовна култура 2 72 

6. Музичка култура 1 36 

7. Физичко и здравствено васпитање 3 108 

Ред. 
бр. 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

2. РАЗРЕД 

недељно годишње 

1. Час одељењског старешине 1 36 

2. Ваннаставне активности 1-2 36-72 

3. Екскурзија 1-3 дана годишње 

3. НАСТАВНИ ПЛАН ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА  
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8. Дигитални свет 1 36 

Укупно А: 21  756  

Р. бр. Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
ТРЕЋИ РАЗРЕД 

недељно годишње 

1. Верска настава / грађанско васпитање 1 36 

2. Матерњи језик са елементима националне културе 2 72 

Укупно Б: 1-3 36 - 108 

Укупно А+Б: 21-24 792 - 864 

 
Облици образовно-васпитног рада  
којима се остварују обавезни и изборни наставни предмети 
 

Ред. 
бр. 

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 
РАДА 

3. РАЗРЕД 

недељно годишње 

1. Редовна настава 22 – 26 792 – 936 

3. Допунска настава 1 36 

4. Додатни рад - - 

5.  Настава у природи 7-10 дана 

 

Ред. 
бр. 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

3. РАЗРЕД 

недељно годишње 

1. Час одељењског старешине 1 36 

2. Ваннаставне активности 1-2 36-72 

3. Екскурзија 1-3 дана годишње 
Школа реализује ваннаставне активности у области науке, технике, културе, уметности, медија и спорта. 
Настава у природи организује се у складу са одговарајућим правилником 

 
ПРОГРАМИ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ОРИЈЕНТИСАНИ НА ИСХОДЕ 

Програми наставе и учења засновани су на општим циљевима и исходима образовања и васпитања и потребама 
и могућностима ученика првог разреда. Усмерени су на процес и исходе учења, а не на саме садржаје који сада 
имају другачију функцију и значај. Садржаји више нису циљ сами по себи, већ су у функцији остваривања исхода 
који су дефинисани као функционално знање ученика тако да показују шта ће ученик бити у стању да учини, 
предузме, изведе, обави захваљујући знањима, ставовима и вештинама које је градио и развијао током једне 
године учења конкретног предмета.  

Прегледом исхода који су дати у оквиру појединих програма наставе и учења може се видети како се постављају 
темељи развоја кључних и општих међупредметних компетенција које желимо да наши ученици имају на крају 
основног образовања. Настава се у данашње време све више фокусира на остваривање образовних стандарда и 
исхода и, како показују резултати најновијих истраживања, прати друштвене промене својом усмереношћу на 
развијање знања и способности ученика кроз активности планирања, истраживања и тимског рада у оквиру 
предметног и међупредметног повезивања садржаја. Поред тога, једна од битних особина савременог приступа 
пројектном раду у настави односи се на коришћење ИКТ у пројектним активностима што обезбеђује ефикасније 
учење и развијање знања, али и развијање понашања правилног и безбедног коришћења рачунара и интернета. 
На путу остваривања циља и исхода кључна је улога наставника који добија значајан простор за слободу избора 
и повезивање садржаја, метода наставе и учења и активности ученика.  

Програми наставе и учења намењени су, пре свега, наставницима који непосредно раде са ученицима, али и онима 

који на посредан начин узимају учешће у образовању и васпитању. Зато треба имати у виду да терминологија, која 

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

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

материјала, прилагодити узрасту ученика. Програми наставе и учења су наставницима полазна основа и 

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

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

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

Образовно-васпитна пракса је сложена, променљива и не може се до краја и детаљно унапред предвидети.Она 
се одвија кроз динамичну спрегу међусобних односа и различитих активности у социјалном и физичком окружењу, 
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у јединственом контексту конкретног одељења, конкретне школе и конкретне локалне заједнице. Зато, уместо 
израза реализовати програм, боље је рећи да се на основу датих програма планира и остварује настава и учење 
које одговара конкретним потребама одељења. 

 
 

 
ЗА 4. РАЗРЕД 

 

Р. бр. А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

недељно годишње 

1. Српски језик 5 180 

2. Страни језик 2 72 

3. Математика 5 180 

4. Природа и друштво 2 72 

5. Ликовна култура 2 72 

6. Музичка култура 1 36 

7. Физичко и здравствено васпитање 3 108 

Укупно А: 20 720  

Р. бр. Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

недељно годишње 

1. Верска настава / грађанско васпитање 1 36 

2. Матерњи језик са елементима националне културе 2 72 

Укупно Б: 2-3 36 - 108 

Укупно А+Б: 22-24 792 - 864 

 
Облици образовно-васпитног рада  
којима се остварују обавезни и изборни наставни предмети 
 

Ред. 
бр. 

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
4. РАЗРЕД 

недељно годишње 

1. Редовна настава 22 - 26 792 - 936 

2. Пројектна настава 1 36 

2. Допунска настава 1 36 

3. Додатни рад 1 36 

4. Настава у природи 7-10 дана годишње 

 

Ред. 
бр. 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

4. РАЗРЕД 

недељно годишње 

1. Час одељењског старешине 1 36 

2. Ваннаставне активности 1-2 36-72 

3. Екскурзија 1-3 дана годишње 
Пројектна настава је обавезна за све ученике.  
Школа реализује ваннаставне активности у области науке, технике, културе, уметности, медија и спорта. 
Настава у природи организује се у складу са одговарајућим правилником 

 
ПРОГРАМИ ОРИЈЕНТИСАНИ НА ИСХОДЕ И ПРОЦЕС УЧЕЊА  

 Структура програма свих наставних предмета је конципирана на исти начин. На почетку се налази циљ наставе и 
учења предмета за први циклус образовања и васпитања. У табели која следи, у првој колони, дефинисани су 
предметни исходи за крај четвртог разреда, у другој колони дате су области и/или теме, а у трећој се налазе 
предметни садржаји. Иза табеле налазе се кључне речи садржаја програма и препоруке за остваривања наставе 
и учења конкретног предмета под насловом Упутство за дидактичко-методичко остваривање програма. 
Програми наставе и учења засновани су на општим циљевима и исходима образовања и васпитања и потребама 
и могућностима ученика четвртог разреда. Усмерени су на процес и исходе учења, а не на саме садржаје који сада 
имају другачију функцију и значај. Садржаји више нису циљ сами по себи, већ су у функцији остваривања исхода 
који су дефинисани као функционално знање ученика тако да показују шта ће ученик бити у стању да учини, 
предузме, изведе, обави захваљујући знањима, ставовима и вештинама које је градио и развијао током једне 
године учења конкретног наставног предмета, у овом случају током четвртог разреда. Овако конципирани 
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програми подразумевају да оствареност исхода води ка развијању компетенција, и то како општих и специфичних 
предметних, тако и кључних.  
Прегледом исхода који су дати у оквиру појединих програма наставе и учења може се видети како се постављају 
темељи развоја кључних и општих међупредметних компетенција које желимо да наши ученици имају на крају 
основног образовања. Та потреба да се образовање и васпитање усмере ка развијању компетенција био је један 
од разлога увођења и пројектне наставе као облика образовно-васпитног рада. Пројектна настава се у данашње 
време све више фокусира на остваривање образовних стандарда и исхода и, како показују резултати најновијих 
истраживања, прати друштвене промене својом усмереношћу на развијање знања и способности ученика кроз 
активности планирања, истраживања и тимског рада у оквиру предметног и међупредметног повезивања садржаја. 
Поред тога, једна од битних особина савременог приступа пројектном раду у настави односи се на коришћење 
ИКТ у пројектним активностима што обезбеђује ефикасније учење и развијање знања, али и развијање понашања 
правилног и безбедног коришћења рачунара и интернета. Детаљније препоруке за планирање и остваривање 
пројектне наставе дате су у поглављу 7 – Упутство за реализацију пројектне наставе. 
На путу остваривања циља и исхода кључна је улога наставника који добија значајан простор за слободу избора 
и повезивање садржаја; метода, поступака и техника наставе и учења и активности ученика. Оријентација на 
процес учења и исходе брига је не само о резултатима, већ и начину на који се учи, односно како се гради и 
повезује знање у смислене целине, како се развија мрежа појмова и повезује знање са практичном применом.  
Програми наставе и учења намењени су, пре свега, наставницима који непосредно раде са ученицима, али и онима 
који на посредан начин узимају учешће у образовању и васпитању. Зато треба имати у виду да терминологија, која 
је коришћена у програмима наставе и учења, није намењена ученицима и треба је приликом дефинисања 
конкретних наставних јединица, било за непосредан рад са ученицима, било за потребе уџбеничких и дидактичких 
материјала, прилагодити узрасту ученика. Програми наставе и учења су наставницима полазна основа и 
педагошко полазиште за развијање образовно-васпитне праксе: за планирање годишњих и оперативних планова, 
непосредну припрему за рад као и оквир за преиспитивање праксе развијања планова, остваривања и праћења и 
вредновања наставе и учења кроз сопствена промишљања, разговор са колегама итд. 
Образовно-васпитна пракса је сложена, променљива и не може се до краја и детаљно унапред предвидети. Она 
се одвија кроз динамичну спрегу међусобних односа и различитих активности у социјалном и физичком окружењу, 
у јединственом контексту конкретног одељења, конкретне школе и конкретне локалне заједнице. Зато, уместо 
израза реализовати програм, боље је рећи да се на основу датих програма планира и остварује настава и учење 
које одговара конкретним потребама одељења. Предмет Дигитални свет ученици ће у 4. разреду имати од школске 
2023/2024. године. 

 
 

 
ЗА 5. РАЗРЕД 

 

Р. бр. А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
5. РАЗРЕД 

недељно годишње 

1. Српски језик 5 180 

2. Страни језик /енглески 2 72 

3. Историја  1 36 

4. Географија  1 36 

5. Биологија  2 72 

6. Математика  4 144 

     7. Информатика и рачунарство 1 36 

8. Техника и технологија 2 72 

9. Ликовна култура 2 72 

10. Музичка култура 2 72 

11. Физичко и здравствено васпитање/ОФА 2 + 1,5 72+54 

Укупно А: 25,5  918 

Р. бр. Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
5. РАЗРЕД 

недељно годишње 

1. Верска настава 1 36 

1. Грађанско васпитање 1 36 

2. Страни језик / немачки 4* 2 72 

Укупно Б: 3 108 

Р.бр. В. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 5. РАЗРЕД 
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недељно годишње 

1. Мађарски језик са елементима националне културе 2 72 

2.  Ромски језик са елементима националне културе  2 72 

Укупно В: 4 144 

Р.бр. Г. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРОГРАМИ 
5. РАЗРЕД 

недељно годишње 

1. Животне вештине 1 36 

2. Медијска писменост 1 36 

3. Вежбањем до здравља 1 36 

4. Цртање, вајање и сликање 1 36 

5. Чувари природе  1 36 

6. Музиком кроз живот 1 36 

7. Сачувајмо нашу планету 1 36 

Укупно В: 1 36 

Укупно А+Б+В+Г 30,5 1196 
Програми СНА које је припремио Завод и Програми СНА које су припремила стручна друштва почињу 

да се примењују од школске 2022-2023.  
 
Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни наставни предмети 

Ред. 
бр. 

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 
РАДА 

5. РАЗРЕД 

Недељно годишње 

1. Редовна настава 24 (30) 1098 (1134) 

2. Допунска настава 1 36 

3. Додатни рад 1 36 

4. Слободне активности¹ 1 36 

¹ слободне наставне активности школа планира Школским програмом и Годишњим планом рада. Ученик обавезно бира једну активност са листе од 

три слободне наставне активности које школа нуди. 

Ред. 
бр. 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

5. РАЗРЕД 

недељно годишње 

1. Час одељењског старешине 1 36 

2. Ваннаставне активности 1 36 

3. Екскурзија 1-2 дана годишње 

 
 
 

ЗА 6. РАЗРЕД 
 
Наставни план и програм за 6. разред основног образовања и васпитања примењује се почев од школске  2018/19. 
године. 

Р. бр. А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
6. РАЗРЕД 

недељно годишње 

1. Српски језик 5 180 

2. Страни језик /енглески 2 72 

3. Историја  1 36 

4. Географија  1 36 

5. Биологија  2 72 

6. Математика  4 144 

     7. Информатика и рачунарство 1 36 

8. Техника и технологија 2 72 

9. Ликовна култура 2 72 

10. Музичка култура 2 72 

11. Физичко и здравствено васпитање/ОФА 2 + 1,5 72+54 

12. Физика  2 72 

Укупно А: 24 +1,5  990 

Р. бр. Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
6. РАЗРЕД 

недељно годишње 
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1. Верска настава 1 36 

1. Грађанско васпитање 1 36 

2. Страни језик / немачки 4* 2 72 

 Укупно Б: 3 108 

 
В. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

6. РАЗРЕД 

 недељно годишње 

1. Мађарски језик са елементима националне културе 2 72 

2.  Ромски језик са елементима националне културе  2 72 

Укупно В: 4 144 

Р.бр. Г. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРОГРАМИ 
6. РАЗРЕД 

недељно годишње 

1. Животне вештине 1 36 

2. Медијска писменост 1 36 

3. Вежбањем до здравља 1 36 

4. Цртање, вајање и сликање 1 36 

5. Чувари природе  1 36 

6. Музиком кроз живот 1 36 

7. Сачувајмо нашу планету 1 36 

Укупно В: 1 36 

Укупно А+Б+В+Г 29+1,5 1278 
Програми СНА које је припремио Завод и Програми СНА које су припремила стручна друштва почињу 

да се примењују од школске 2022-2023.  
 

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни наставни предмети 

Ред. 
бр. 

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
6. РАЗРЕД 

Недељно годишње 

1. Редовна настава 30 (31) 1136 (1172) 

2. Допунска настава 1 36 

3. Додатни рад 1 36 

4. Слободне активности¹ 1 36 
 

Ред. 
бр. 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

6. РАЗРЕД 

недељно годишње 

1. Час одељењског старешине 1 36 

2. Ваннаставне активности 1 36 

3. Екскурзија 1-2 дана годишње 

 
 
 

ЗА 7. РАЗРЕД 
 
Наставни план и програм за 7. разред основног образовања и васпитања примењује се почев од школске  2009/10. 
године. 

Р. бр. А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
СЕДМИ РАЗРЕД 

недељно годишње 

1. Српски језик 4 144 

3. Страни језик /енглески 2 72 

4. Ликовна култура 1 36 

5. Музичка култура 1 36 

6. Историја 2 72 

8. Географија 2 72 

9. Математика 4 144 

10. Физика 2 72 

11. Биологија 2 72 

12. Хемија 2 72 

13. Информатика и рачунарство 1 36 

7. НАСТАВНИ ПЛАН ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА  



                      ОШ „Свети Сава“ Кикинда - ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2022-2026.   

17 

 

14. Техника и технологија 2 72 

15. Физичко васпитање 3 108 

Укупно А: 28 1008 

Р. бр. 
Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 
СЕДМИ РАЗРЕД 

недељно годишње 

1. Верска настава 1 36 

1. Грађанско васпитање 1 36 

2. Страни језик / немачки 4* 2 72 

Укупно Б: 4 144 

Мађарски језик са елементима националне културе 2 72 

Ромски језик са елементима националне културе  2 72 

Укупно В: 4 144 

Р.бр. В. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРОГРАМИ 
СЕДМИ РАЗРЕД 

недељно годишње 

1. Моја животна средина 1 36 

2. Медијска писменост 1 36 

3. Уметност 1 36 

4. Предузетништво 1 36 

5. Домаћинство 1 36 

6. Филозофија са децом 1 36 

Укупно Г: 1 36 

Укупно А+Б+В+Г 37 1332 
Програми СНА које је припремио Завод и Програми СНА које су припремила стручна друштва почињу 

да се примењују од школске 2022-2023.  
 
Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни наставни предмети 
 

Ред. 
бр. 

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 
РАДА 

7. РАЗРЕД 

Недељно годишње 

1. Редовна настава 37 1152 

2. Допунска настава 1 36 

3. Додатни рад 1 36 

4.  Слободне наставне активности 1 36 

            

Ред. 
бр. 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

7. РАЗРЕД 

недељно годишње 

1. Час одељењског старешине 1 36 

2. Ваннаставне активности 1 36 

3. Екскурзија 1-2 дана годишње 

 
 

 
 

ЗА 8. РАЗРЕД 
Наставни план и програм за 8. разред основног образовања и васпитања примењује се почев од школске  2010/11. 
године. 

Р. бр. А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
ОСМИ РАЗРЕД 

недељно годишње 

1. Српски језик 4 136 

3. Страни језик /енглески 2 68 

4. Ликовна култура 1 34 

5. Музичка култура 1 34 

6. Историја 2 68 

8. Географија 2 68 

9. Математика 4 136 

10. Физика 2 68 
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11. Биологија 2 68 

12. Хемија 2 68 

13. Информатика и рачунарство 1 34 

14. Техника и технологија 2 68 

15. Физичко васпитање 2 68 

Укупно А: 27 918 

Р. бр. 
Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 
ОСМИ РАЗРЕД 

недељно годишње 

1. Верска настава 1 34 

1. Грађанско васпитање 1 34 

2. Страни језик / немачки 4* 2 68 

Укупно Б: 4 136 

Мађарски језик са елементима националне културе 2 68 

Ромски језик са елементима националне културе  2 68 

Укупно В: 4 136 

Р.бр. Г. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРОГРАМИ 
ОСМИ РАЗРЕД 

недељно годишње 

1. Моја животна средина 1 34  

2. Медијска писменост 1 34 

3. Уметност 1 34 

4. Предузетништво 1 34 

5. Домаћинство 1 34 

6. Филозофија са децом 1 34 

Укупно Г: 1 34 

Укупно А+Б+В+Г 36 1224 
 

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни наставни предмети 

Ред. 
бр. 

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 
РАДА 

8. РАЗРЕД 

Недељно годишње 

1. Редовна настава 31 (33) 1054 

2. Допунска настава 1 34 

3. Додатни рад 1 34 

1.  Слободне наставне активности 1 34 

 

Ред. 
бр. 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

8. РАЗРЕД 

недељно годишње 

1. Час одељењског старешине 1 34 

2. Ваннаставне активности 1 34 

3. Екскурзија 1-2 дана годишње 
  

 
 
 

У нашој школи наставни предмет Матерњи језик са елементима националне културе остварује се са 
статусом изборног наставног предмета.  
 У нашој школи ученици ромске и мађарске националности и други заинтересовани ученици који иду у 1., 
2., 3. и 4. разред похађају изборне предмете „Ромски језик са елементима националне културе“ и „Мађарски 
језик са елементима националне културе“ који се изучавају са по два часа недељно, тј. 72 часа годишње. 

Школски програм садржи обавезне наставне предмете и изборне наставне предмете. 

ОБАВЕЗНИ ДЕО Школског програма садржи наставне предмете и садржаје који су обавезни за све 
ученике одређеног нивоа и врсте образовања, како је представљено у табелама наставних планова. 

ИЗБОРНИ ДЕО Школског програма обухвата изборне наставне предмете и садржаје програма по нивоима 
и врстама образовања од којих ученик обавезно бира један или више наставних предмета према својим 
склоностима. 

 

9. НАСТАВНИ ПЛАНОВИ ИЗБОРНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА  
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ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ У НАШОЈ ШКОЛИ СУ: 
1. ВЕРСКА НАСТАВА – ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ (за ученике од 1. до 8. разреда) – 1 час недељно 
2. ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК (за ученике од 5. до 8. разреда) – 2 часа недељно 

 
ВЕРСКА НАСТАВА – ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
 
У складу са Универзалном декларацијом о правима човека, усвојеном од Генералне скупштине УН 1948. 

године (чл.18), Европском конвенцијом о заштити права и основних слобода потписаном 1950. (тачка 1), 
Међународним пактом о грађанским и политичким слободама донетим од Генералне скупштине УН 1966. године, 
Завршним актом Хелсиншке конференције о безбедности и сарадњи у Европи из 1975. године (тачка 7) и Уставом 
Републике Србије (члан 41), извршена је измена и/или допуна чланова 20., 22. и 23. Закона о основној школи РС. 
Новим одредбама члана 22. утврђен је начин остваривања наставе из изборних предмета: верске наставе и 
предмета етничко-хуманистичког садржаја (1. - 8. разред); страних језика (3. – 8. разред) и осталих изборних 
предмета (7. и 8. разред). Овим изменама и допунама, сви ученици од 1. до 7. разреда морају похађати један од 
два изборна предмета: верска настава или грађанско васпитање.  
 Настава из ових предмета изводи се са по једним часом недељно. Успех ученика из ових предмета 
оцењује се описно и не утиче на општи успех ученика. 
   
 ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК 
 Правилником о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и наставном програму 
за 5. разред основног образовања и васпитања (Службени гласник РС, Просветни гласник 6/2007-1, 2/2010-5, 
7/2010-9 (др. правилник), 3/2011-129 (др. правилник), 1/2013-18, 4/2013-177, 11/2016-364, 11/2016-580, 6/2017-7, 
8/2017-1, 9/2017-1, 12/2018-36, 15/2018-77 (др. правилник))), од школске 2007/08. године ученици у другом циклусу 
основног образовања и васпитања имају као изборни предмет други страни језик. У нашој школи сви ученици од 
5. до 8. разреда похађају други страни језик са по два часа недељно.  

Поред ових изборних предмета, сваки ученик има још по један изборни предмет годишње у виду 
слободне наставне активности (СНА), са препоручене листе слободних наставних активности у складу са 
узрастом ученика, а који се остварује са по једним часом недељно. Школа је дужна да ученицима а почетку 
школске године понуди по три изборна предмета, од којих ученик бира један.  

 
СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

Слободне наставне активности (СНА) су део плана наставе и учења који школа планира Школским програмом и 
Годишњим планом рада. 

Ученици у сваком разреду, од петог до осмог, бирају један од три програма СНА који школа нуди што значи да ће 
сваки ученик током другог циклуса основног образовања и васпитања похађати четири различита програма. 
Ученици и њихови родитељи се пре избора упознају са понуђеним програмима на часу одељенског старешине, на 
родитељском састанку, путем сајта школе, лифлета и др. Одабрани програми СНА су за ученика обавезни а успех 
се изражава описном оценом (истиче се, добар и задовољава), а оцена не улази у општи успех ученика. 

Програми слободних наставних активности за 5, 6, 7. и 8. разред разред основног образовања и 
васпитања се налазе у следећим Правилницима: 

Правилник о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и 
програму наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС – 
Просветни гласник”, бр. 15/18, 18/18, 3/19, 3/20 и 6/20); Правилник о програму наставе и учења за седми разред 
основног образовања и васпитања („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 5/19, 1/20, 6/20, 8/20 и 5/21) и 
Правилник о програму наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС 
– Просветни гласник”, бр. 11/19, 2/20, 6/20 и 5/21). 
          У наведеним Правилницима уврштен је Оквир слободних наставних активности који садржи опште упутство 
за остваривање слободних наставних активности од петог до осмог разреда основног образовања и васптања. 

Програми СНА које је припремио Завод и Програми СНА које су припремила стручна друштва почињу 
да се примењују од школске 2022/2023.  

Табеларни преглед понуђених Програма СНА намењених ученицима предметне наставе 

Разреди Носилац припреме програма Назив програма 
Годишњи 

фонд часова 

 Програми СНА 
намењени  

Програми СНА које је 
припремио ЗУОВ 

1. Животне вештине 36 

2. Медијска писменост 36 
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ученицима 5. и 
6. разреда 

3. Вежбањем до здравља 36 

Програми СНА које су 
припремила стручна 
друштва 

4. Цртање, вајање и сликање 36 

5. Чувари природе  36 

6. Музиком кроз живот 36 

7. Сачувајмо нашу планету 36 

Програми СНА 
намењени  
ученицима 7. и 
8. разреда 
 

Програми СНА које је 
припремио ЗУОВ 

1. Моја животна средина 36 или 34 

2. Уметност 36 или 34 

3. Медијска писменост 36 или 34 

4. Предузетништво 36 или 34 

Програми СНА које су 
припремила стручна 
друштва 

5. Домаћинство 36 или 34 

6. Филозофија са децом 36 или 34 

 
ФАКУЛТАТИВНИ ДЕО Школског програма (остали облици образовно-васпитног рада) задовољава 

интересе ученика у складу са могућностима школе, као и садржаје и облике слободних активности (хор, оркестар, 
екскурзије, секције, културне и друге активности...). 

У нашој школи ученици ромске и мађарске националности и други заинтересовани ученици, имају 
могућност да похађају наставне предмете  „Ромски језик са елементима националне културе“ и „Мађарски језик са 
елементима националне културе“ изборно са по два часа недељно.  
 
НЕДЕЉНО АНГАЖОВАЊЕ УЧЕНИКА У ОБАВЕЗНИМ И ИЗБОРНИМ НАСТАВНИМ ПРЕДМЕТИМА: 

Ученик 1. разреда има до 21 час недељно. 
Ученик 2. разреда има до 22 часа недељно. 
Ученик 3. разреда има до 26 часова недељно. 
Ученик 4. разреда има до 26 часова недељно. 
Ученик 5. разреда има 29 часова недељно. 
 Ученик 6. разреда има 30 часова недељно. 
Ученик 7. разреда има 31 час недељно, односно 34 часа ако образовање стиче на језику националне мањине.  
Ученик 8. разреда има 31 час недељно, односно 33 часа ако образовање стиче на језику националне мањине. 
  

Оцењивањем се процењује постигнутост прописаних задатака у савлађивању наставног програма. 
У 1. разреду основног образовања и васпитања оцењивање и закључна оцена су описни. У осталим 

разредима оцењивање из наставних предмета је у току школске године бројчано и закључна оцена је бројчана. 
Оно може бити и описно за предмете које одреди министар. Оцена из владања је описна за ученике  
од 1. до 5. разреда. Од 6. до 8. разреда оцена из владања је бројчана и улази у просечну оцену ученика. 
Оцењивање је ближе уређено „Правилником о начину оцењивања ученика основне школе“.  
 Описно оцењивање доприноси обезбеђивању услова да оцењивање буде што индивидуалније, односно 
подразумева учитељево интензивно праћење и усмеравање развоја сваког појединог ученика. Оријентација 
учитељу за праћење и усмеравање ученика јесу општи циљеви и задаци, посебно оперативни задаци за сваки 
разред,  као и очекивана ученикова постигнућа у оквиру остваривања прописаних задатака и програмских 
садржаја. 
 

 
У Прилогу Школског програма налазе се:  

• наставни програми обавезних наставних предмета за све узрасте; 
• наставни програми изборних наставних предмета за све узрасте; 
• наставни програми факултативних наставних предмета за све узрасте; 
•     наставни програми слободних наставних активности за све узрасте; 
• препоручени начин прилагођавања програма образовања ученика са изузетним способностима и 
предмета од значаја за националну мањину; 
• препоруке за припрему индивидуалног образовног плана за ученике којима је потребна додатна 
образовна подршка, који се са закашњењем укључују у образовни процес, који не познају језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. 

 

III ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ПО РАЗРЕДИМА, СА 

НАЧИНИМА И ПОСТУПЦИМА ЗА ЊИХОВО ОСТВАРИВАЊЕ 
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Додатна подршка у образовању и васпитању 
(Закон о основном образовању и васпитању Члан 64.) 

 Детету и ученику коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета, тешкоћа у учењу, 
ризика од раног напуштања школовања и других разлога потребна додатна подршка у образовању и васпитању, 
школа обезбеђује отклањање физичких и комуникацијских препрека, прилагођавање начина остваривања 
школског програма и израду, доношење и остваривање индивидуалног образовног плана. 

Циљ додатне подршке у образовању и васпитању јесте постизање оптималног укључивања ученика у редован 
образовно-васпитни рад, осамостаљивање у вршњачком колективу и његово напредовање.  

За остваривање додатне подршке у образовању и васпитању, директор школе, наставник, стручни сарадник, 
васпитач, педагошки асистент и родитељ, односно други законски заступник може да добије посебну стручну 
помоћ у погледу спровођења инклузивног образовања и васпитања.  

Ради остваривања додатне подршке у образовању и васпитању, школа остварује сарадњу са органима 
јединице локалне самоуправе, као и са школом за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, односно 
школом која има одељење за ученике са сметњама у развоју, другим организацијама, установама и 
институцијама на локалном и ширем нивоу.  

Школа је у обавези да успостави сарадњу са другом школом у којој ученик који остварује право на додатну 
подршку наставља стицање образовања, а у циљу остваривања континуитета додатне подршке.  

Посебну стручну помоћ из става 3. овог члана могу да пружају лица компетентна у области инклузивног 
образовања и васпитања и школе које су својим активностима постале примери добре праксе у спровођењу 
инклузивног образовања и васпитања. 

 
Индивидуални образовни план (ИОП) (ЗОСОВ члан 76.)    

Детету и ученику и одраслом коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета, тешкоћа 
у учењу, ризика од раног напуштања школовања и других разлога потребна додатна подршка у образовању и 
васпитању, установа обезбеђује отклањање физичких и комуникацијских препрека, прилагођавање начина 
остваривања школског програма и израду, доношење и остваривање индивидуалног образовног плана. 

Ученику који постиже резултате који превазилазе очекивани ниво образовних постигнућа, установа обезбеђује 
прилагођавање начина остваривања школског програма и израду, доношење и остваривање индивидуалног 
образовног плана. 

Индивидуални образовни план (у даљем тексту: ИОП) је посебан акт, који има за циљ оптимални развој детета 
и ученика и остваривање исхода образовања и васпитања, у складу са прописаним циљевима и принципима, 
односно задовољавања образовно-васпитних потреба детета и ученика.  

ИОП израђује тим за додатну подршку детету, односно ученику на основу претходно остварених, 
евидентираних и вреднованих мера индивидуализације и израђеног педагошког профила детета, ученика и 
одраслог, а остварује се након сагласности родитеља, односно другог законског заступника. 

Уколико родитељ, односно други законски заступник, неоправдано одбије учешће у изради или давање 
сагласности на ИОП, установа је дужна да о томе обавести надлежну установу социјалне заштите у циљу заштите 
најбољег интереса детета, односно ученика. 
Врсте ИОП-а јесу:  
1) ИОП1 – прилагођавање начина рада и услова у којима се изводи образовно-васпитни рад; учење језика на коме 
се одвија образовно-васпитни рад; 
2) ИОП2 – измењени циљеви садржаји и начини остваривања програма наставе и учења и исхода образовно-
васпитног рада; 
3) ИОП3 – проширивање и продубљивање садржаја образовно-васпитног рада за ученика са изузетним 
способностима. 

ИОП доноси педагошки колегијум установе на предлог тима за инклузивно образовање, односно тима за 
пружање додатне подршке детету и ученику. 

Тим за пружање додатне подршке детету у предшколској установи чине васпитач, стручни сарадник, 
сарадник, родитељ, односно други законски заступник, а у складу са потребама детета и педагошки асистент, 
односно лични пратилац детета, на предлог родитеља, односно другог законског заступника. 

Тим за пружање додатне подршке ученику у школи чини наставник разредне наставе, односно наставник 
предметне наставе, одељењски старешина, стручни сарадник, родитељ, односно други законски заступник, а у 
складу са потребама ученика и педагошки асистент, односно лични пратилац ученика, на предлог родитеља, 
односно другог законског заступника. 

IV ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 
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Доношењу ИОП-а 2 претходи доношење, примена и вредновање ИОП-а 1, а обавезно је прибављање 
мишљења интерресорне комисије за процену потреба за додатном образовном, здравственом и социјалном 
подршком детету и ученику. 

Мишљење интерресорне комисије за процену потреба за додатном образовном, здравственом и социјалном 
подршком детету и ученику, може да предвиди и измену плана наставе и учења. 

У првој години рада по ИОП-у, ИОП се вреднује тромесечно, а у свакој наредној години два пута у току радне, 
односно школске године. 

Спровођење ИОП-а прати Министарство, у складу са овим законом. 
Податак да је образовање стечено у складу са ставом 6. тач. 2) и 3) овог члана уноси се у одговарајући део 

обрасца јавне исправе. 
Ближе упутство за остваривање ИОП-а, његову примену и вредновање доноси министар. 

 
ОРИЈЕНТАЦИОНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ИНКЛУЗИВНОГ ОБРАЗОВАЊА 

САДРЖАЈ ВРЕМЕ МЕСТО НАЧИН НОСИОЦИ 

Испитивање ученика и препознавање деце из 
осетљивих група и деце са изузетним 

способностима. 

у току 
године 

школа 
Разговор, 
тестирање 

педагог и психолог 

Испитивање будућих ђака првака и препознавање 
деце из осетљивих група и деце са изузетним 

способностима. 
мај школа 

Разговор, 
тестирање 

педагог и психолог 

Успостављање тешње сарадње са васпитачима и 
психологом из предшколских установа (припремних 

група) ради прибављања информација о деци из 
осетљивих група. 

током 
године, јун 

школа, 
предшк. 
установа 

разговор, 
консултације, 

писани материјали 
педагог и психолог 

Распоређивање ђака првака који припадају 
осетљивим групама и деце са изузетним 

способностима по одељењима. 
јун школа 

састанци, 
разговор 

педагог, психолог, 
учитељи 1. разреда 

Планирање успешног укључивања деце из 
осетљивих група и деце са изузетним 

способностима у школу, одељење. 

у току 
године 

школа 
састанци, 
разговор 

директор, 
Тим за ИО 

Планирање и реализација сарадње са родитељима 
деце из осетљивих група и са родитељима деце са 
изузетним способностима и њихово укључивање у 
процес доношења свих одлука које се односе на 

дете. 

у току 
године 

школа 
састанци, 

разговор, консултације, 
едукација, договор 

директор, 
Тим за ИО, 

Формирање тимова за додатну подршку и израду 
индивидуалних образовних планова. 

IX 
у току 
године 

школа 
састанци 

 
директор, 
Тим за ИО 

Рад на успешном укључивању деце којој је 
потребна додатна подршка у наставу и школски 

живот 

у току 
године 

школа 
рад тимова за додатну 

подршку, 
индивидуализација; 

директор, 
Тим за ИО, тимови за 

додатну подршку 

Утврђивање потребе за доношењем ИОП-а или 
додатне подршке за образовање детета. 

у току 
године 

школа 
састанци 
разговор 

тестирање 

директор, 
Тим за ИО, тимови за 

додатну подршку 

Активна сарадња са родитељима деце, уз чију 
сагласност и активно учешће школа спроводи 

индивидуални образовни план. 

у току 
године 

школа 
састанци 

разговор, договор, 
размена информација 

директор 
Тим за ИО, тимови за 

додатну подршку 

Евалуација и ревизија ИОП-а и обавештавање свих 
релевантних структура о реализацији програма 
инклузивног образовања и потребама тима за 

инклузивно образовање 

у току 
године 
на крају 
године 

школа 

састанци 
прикупљање и анализа 

података 
извештавање 

директор 
Тим за ИО, тимови за 

додатну подршку 

Сарадња разредних и предметних наставника у 
раду са децом којој је потребна додатна подршка. 
Предаја комплетне документације о ученицима који 
школу похађају уз додатну подршку при преласку из 
1. у 2. циклус обавезног образовања 

на крају 
наставне 
године 

школа 

састанци учитеља и 
предметних наставника 

(ОС), консултације, 
размена искустава и 
идеја, примопредаја 

документације 

директор 
Тим за ИО, тимови за 

додатну подршку 

Сарадња са установама (здравствене и Центар за 
социјални рад) 

у току 
године 

школа 
установе 

састанци 
прикупљање и анализа 

података 

директор 
Тим за ИО 
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Покретање процедуре уз сагласност родитеља за 
обезбеђивање додатне подршке за образовање 

детета односно ученика, подношењем захтева за 
мишљење Интерресорној комисији за процену 

потребе за пружењем додатне образовне, 
здравствене или социјалне подршке детету односно 

ученику. 

IX 
у току 
године 

школа 

састанци, 
разговор, прикупљање 
података, попуњавање 
и предаја службених 

образаца 

директор 
Тим за ИО, тимови за 

додатну подршку 

Континуирана сарадња са општинском 
Интерресорном комисијом 

у току 
године 

школа размена информација, 
директор 

Тим за ИО 

Сарадња са школом за образовање ученика са 
сметњама у развоју „6. oктобар“  

континуиран
о током 
године 

школа и 
ОШ „6. 

Октобар“ 

састанци, прикупљање 
података, 

консултације, размена 
информација, 

попуњавање и предаја 
службених образаца, 

заједнички рад и 
евалуација 

директор 
Тим за ИО, тимови за 

додатну подршку 

Сарадња са школским Тимом за стручно 
усавршавање просветних радника 

IX, VI 
током 
године 

школа 
састанци, препорука за 
планирање и похађање 
семинара о инклузији 

директор 
Тим за ИО 

Рад инклузивног кутка у школи 

по 
распореду 
тимова за 
додатну 
подршку 

школа 
(школска 
библи- 
отека) 

коришћење свих 
материјала и 
средстава за 

инклузивни рад 

тимови за додатну 
подршку ученицима 

Подршка и стално стручно усавршавање 
наставника у раду са ученицима  који образовно 
васпитни процес прате према индивидуалном 

образовном плану 

у току 
године 

школа 
установе 

семинари, 
стручна предавања, 

размена информација 
о инклузивном 
образовању у 

електронској форми, 
разговори на 

састанцима стручних 
већа 

директор 
Тим за ИО 

Континуирано праћење и унапређивање школске 
инклузивне праксе 

у току 
године 

школа 
састанци¸ 

прикупљање и анализа 
података 

директор 
Тим за ИО 

 
 ПРОГРАМ РАДА ТИМОВА ЗА ДОДАТНУ ПОДРШКУ УЧЕНИЦИМА 
 Према Закону о основама система образовања и васпитања, члан 77. Тимове за додатну подршку 
ученицима чине наставник разредне наставе, односно одељењски старешина и предметни наставници, стручни 
сарадници школе, родитељ/старатељ ученика, а по потреби педагошки асистент и стручњак ван школе, на предлог 
родитеља. 
 У првој години спровођења, индивидуални образовни план доноси се и вреднује тромесечно, а у свим 
наредним годинама на почетку сваког полугодишта.  
 Индивидуални образовни план доноси Педагошки колегијум на предлог Стручног тима за инклузивно 
образовање, односно Тима за пружање додатне подршке ученицима.  
 Родитељ/старатељ даје сагласност за спровођење индивидуалног образовног плана.  
 Спровођење индивидуалних образовних планова прати просветни саветник. 
Тимови за додатну подршку ученицима биће формирани у току првог полугодишта.  
 Рад тимова за додатну подршку неодвојив је од рада Стручног тима за инклузивно образовање, те су у 
програму рада Тима за ИО уграђене и активности ових тимова.  

Индивидуални образовни планови ученика  којима је потребна додатна подршка и састав тимова 
за додатну подршку налазе се у прилогу Школског програма. 

 
 
           
Настава је основа образовно-васпитног процеса у школи.  
          Поред редовне наставе, која може да се организује полудневно и целодневно, у школи се организује 
допунска, додатна и припремна настава. 

V ДОПУНСКА, ДОДАТНА И ПРИПРЕМНА НАСТАВА 
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          За ученике којима је потребна помоћ у савладавању програма и учењу, школа организује допунску 
наставу. 
          За ученике од IV до VIII разреда са посебним способностима, склоностима и интересовањима за поједине 
предмете, школа организује додатну наставу. 
         За ученике упућене на разредни и поправни испит, школа организује припремну наставу. 
          Припремна настава се организује пре почетка испитног рока, у трајању од најмање пет радних дана са по 
два часа дневно за сваки предмет. 
           За ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом остварује се додатна подршка у складу са 
индивидуалним образовним планом. 
          Школа је дужна да организује припрему ученика за полагање завршног/матурског испита током другог 
полугодишта VIII разреда, а десет дана пре полагања испита најмање два часа дневно. 
 

             
 

Допунски образовно-васпитни рад представља крајње индивидуализован начин пружања помоћи ученицима који 
заостају у раду и имају проблема у савлађивању одређених делова наставног програма. Да би допунски рад 
испунио свој задатак, неопходно је да наставник при укључивању појединаца врло добро познаје њихове 
специфичне проблеме, области и јединице које нису савладали, те да са сваким од њих проводи индивидуални 
рад оним темпом и онолико времена колико је сваком од њих потребно. Допунска настава реализује се са по 
једним часом недељно. 
 

             
 

Овај вид школске активности служи развоју изузетних талената појединих ученика у специјалним областима 
знања. Њиме се обухватају само посебно способни појединци чије способности, знање, интересовање и 
мотивација не могу да се задовоље кроз рад слободних ученичких активности. Реализација програма додатног 
рада почиње идентификацијом ученика у процесу редовне наставе, кроз диференциран приступ ученицима.  
 Главна обележја додатног рада су максимално поштовање принципа индивидуалног рада и остваривање 
субјекатске позиције и активног односа ученика. Садржај програма, облици и обим рада одређују се договором 
наставника и ученика.  
 У додатни рад ученици се укључују добровољно, а о томе се претходно обавештавају ученички родитељи 
и Наставничко веће школе.  

Додатним радом могу бити обухваћени ученици од четвртог до осмог разреда.  
             Додатна настава реализује се са по једним часом недељно. 
 

 
 

1.1. Припремна настава за поправни испит обавеза је сваког наставника који ради са ученицима од 4. до 8. 
разреда, а на крају наставне године има ученике који нису са успехом савладали програм његовог предмета. 
Изводи се непосредно пред поправни испит, у трајању од 10 часова. 

1.2. Наставници матерњег језика, математике, биологије, историје, географије, физике и хемије  организују и 
реализују припремну наставу за завршни/матурски испит са ученицима 8. разреда. Поред појачаног 
рада на систематизацији градива основне школе у току наставне године, припрема се реализује и 10 дана 
пре полагања испита са најмање два часа дневно.  

1.3. Часови предметне наставе у 4. разреду одвијају се ради упознавања  ученика са наставницима који ће 
им предавати у 5. разреду. Часове (по један час у сваком полугодишту) држе сви предметни наставници у 
одељењима која ће преузети у наредној школској години. 

 
 

 
(ЗОСОВ члан 87.) 

              Одељењску заједницу чине ученици и одељењски старешина једног одељења. 
              Начин рада одељењске заједнице ближе се уређује статутом школе. 
   Одељењски старешина обавља следеће послове и активности за потребе своје одељењске заједнице: 

1.Редовно (једном недељно) реализује час одељењског старешине на коме са ученицима обрађује теме 
из неколико приоритетних области васпитања. 

1. ДОПУНСКА НАСТАВА 

2. ДОДАТНА НАСТАВА 

3. ПРИПРЕМНА НАСТАВА 

VI ОДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  
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2.Обезбеђује непосредну сарадњу са предметним наставницима свог одељењског већа и стручним 
сарадницима иусклађује њихов рад. 

3.Остварује континуирани увид у рад и владање ученика свог одељења. 
4.Разматра проблеме ученика код савлађивања наставних сарджаја из појединих предмета и проналази 

могућност за побољшање успеха својих ученика. 
5.Остварује увид у социјалне и породичне прилике ученика и обезбеђује редовну сарадњу са ученичким 

родитељима/старатељима. 
6.Сазива родитељске састанке и руководи њима. 
7.Прати остваривање наставних планова и програма у свом одељењу. 
8.Посебно прати оцењивање ученика у свом одељењу и обезбеђује да оно буде у складу са правилником 

о оцењивању. 
9.Прати похађање наставе ученика и правда изостанке. 
10.Изриче похвале и награде, као и васпитне мере ученицима које су у његовој надлежности, учествује 

(по потреби) у извођењу васпитно-дисциплинског поступка за своје ученике; обавештава родитеље/старатеље о 
дисциплинским прекршајима ученика и доставља им одлуке о васпитним и васпитно-дисциплинским мерама 
изреченим ученику. 

11.Води школску документацију (дневник рада, матичну књигу, ђачке књижице и сведочанства); 
потписује ђачке књижице, дипломе и сведочанства. 

12.Руководи радом одељењског већа, води записник и потписује одлуке. 
13.Предлаже одељењском већу оцене из владања. 
14.Упознаје ученике са Правилником о понашању ученика, запослених и трећих лица у школи, кућним 

редом школе, правима и обавезама ученика регулисаним законом. 
15.Износи предлоге и жалбе ученика и њихових родитеља/старатеља пред надлежне органе школе. 
16.Стара се о остваривању ваннаставних активности за ученике свог одељења. 
17.Обезбеђује услове за припрему својих ученика за такмичење. 
18.Учествује у припреми и извођењу излета, екскурзија, наставе у природи и школе скијања за ученике 

свог одељења и стара се о њиховој безбедности и дисциплини уоквиру ових активности. 
19.Члан је тима за безбедност и заштиту ученика и учествује у његовом раду. 
20.Обавља и друге послове за потребе одељењске заједнице који су му законом, подзаконским актима 

или одлуком директора школе дати у надлежност. 
     Одељењски старешина је у обавези да на почетку школске године сачини оперативни план рада који 
обухвата целокупан рад са одељењском заједницом у току школске године и преда га директору школе коме 
подноси и извештај о свом раду, најмање два пута у току школске године. 
    Теме за васпитни рад са одељењском заједницом старешина бира у оквиру приоритетних и других 
области васпитног рада и развојних циљева Школског развојног плана: 

 развијање способности, формирање умења и навика за самостално, рационално и перманентно 
образовање и самообразовање ученика; 

 развој свести и активно учешће ученика у заштити и очувању школског простора, имовине и животе 
средине; 

 васпитање ученика за хумане односе, поштовање и толеранцију без обзира на пол, узраст, расу, 
националност, здравствено стање, верска и лична уверења; 

 побољшање услова и повећање осећања безбедности ученика у школи; 

 здравствено васпитање ученика; превенција непожељних понашања и стилова живота ученика; 

 професионална оријентација ученика. 
 

  
         
Школа организује продужени боравак као посебан облик образовно-васпитног рада, уз сагласност Министарства.  
      У оквиру продуженог боравка обезбеђују се игра, културно-уматнички, спортске активности, учење, израда 
домаћих задатака и извршавање других обавеза ученика у безбедном окружењу под надзором наставника. 
 

ОПШТИ ЦИЉЕВИ РАДА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 
1. ДРУШТВЕНОСТ 

 Циљ је оспособити ученике да функционишу као самореализовани појединци у групи. На тај начин ће се 
формирати колективни дух, кроз заједничке активности млађе и старије деце оствариће се контакт различитих 
узраста. 
     

VII ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК    
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2. ЕМОЦИОНАЛНОСТ 

 Неопходно је дозволити деци да слободно изражавају своје емоције. Негативне емоције кроз адекватну 
комуникацију, игру или музику преусмеравати у позитивном смислу. Прелазак са ваншколских активности на 
школске може се ублажити песмом, игром или цртањем. Почетна неприлагођеност школи вможе се превазићи 
контактом са родитељима и у сарадњи са педагогом и психологом. Циљ је да се деца ослободе умора, тензије и 
да формирају позитиван став према продуженом боравку. 
 
3. СТВАРАЛАШТВО 

 Важно је неговати и подстицати креативност сваког детета. Различите активности и садржаји рада ће 
омогућити да свако дете покаже индивидуалне склоности ка одређеним садржајима. Радовима деце треба 
поклонити посебну пажњу и излагати их у просторијама боравка као и на организованим изложбама. 
 
4. РАД – САЗНАЊЕ 

 Циљ је усмерити ученике на различите облике стицања информација (читање, гледање ТВ емисија, рад 
на компјутеру) како би се реализовала идеја да је кроз игру могуће и учити. 
 
5. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 

Ради што бољег праћења и усмеравања ученика, неопходна је стална сарадња са родитељима. 
 

ПРОГРАМ РАДА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 
Продужени боравак је облик организованог рада са ученицима првог и другог разреда и представља 

могућност да деца, поред редовне наставе, буду у школи још један део дана, док су им родитељи на послу. Сам 
рад у продуженом боравку усклађен је са васпитно – образовним задацима у редовној настави. У продуженом 
боравку ради један учитељ.  

У продуженом боравку планира се остваривање следећих активности:  

 Формирање и развијање колектива ученика. 

 Усклађивање активности у продуженом боравку са наставним градивом, као и са распоредом часова 
редовне наставе одељења чији су ученици укључени у продужени боравак; 

 Организовање индивидуалног рада ученика на изради домаћих задатака и савлађивању школског градива 
уз помоћ учитеља у продуженом боравку. Пружање помоћи и организовање међусобне помоћи. 
Подстицање и контролисање ученика да квалитетније ураде домаће задатке, а у договору са одељенским 
учитељима и наставницима вршити исправку; 

 Приликом рада неопходно је користити све познате облике рада што подразумева рад у пару, колективни, 
индивидуални и групни рад; 

 Планирање самосталног рада ученика у зависности од узраста ученика, предмета, као и од брзине 
савладавања нових наставних области, односно психофизичких могућности сваког појединца; 

 Усмеравање и мотивисање ученика од стране учитеља, уз примену разних наставних метода и техника, 
у циљу што успешнијег осамостаљивања ученика за даљи индивидуални рад; 

 Сарадња са учитељима првог и другог разреда у циљу што квалитетнијег рада са ученицима у 
продуженом боравку, као и размена мишљења, како би слика о напредовању сваког појединца била што 
потпунија; 

 Праћење и поштовање иницијативе од стране учитеља, кроз заједничке састанке ради континуираног 
међусобног информисања; 

 Сарадња са стручном службом; 

 Планирање што разноврснијих садржаја и облика слободних активности неопходних за развој свих 
компонената личности ученика (интелектуалне, моралне, физичке, радио-техничке, естетске...).  

 Слободне активности подразумевају: креативне радионице и музичке, ликовне, спортске, драмско – 
рецитаторске активности; 

 Укључивање ученика у друштвена збивања средине у којој се школа налази; 

 Учешће у обележавању значајних датума које школа прославља; 

 Оспособљавање ученика за руковање разним наставним средствима ( компјутер) ; 

 Организовање јавних наступа; 

 Сарадња са родитељима деце у продуженом боравку. 

 Учествовање на семинарима који се организују од стране Министарства просвете и спорта. 

 Индивидуални, саветодавни рад са ученицима који имају проблеме у понашању и учењу. 

 Вођење педагошке документације. 
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Детаљан план рада продуженог боравка саставни је део ГПРШ. 
 

 
 

(Закон о основном образовању и васпутању члан 39.)  
Културне активности школе остварују се на основу програма културних активности. 
Културне активности обухватају: прославу дана школе, почетка и краја школске године и завршетка 

основношколског образовања и васпитања, прославе школских и државних празника, приредбе, представе, 
изложбе, концерте, такмичења и смотре, посете установама културе, заједничке активности школе и јединице 
локалне самоуправе и друге активности које доприносе проширењу утицаја школе на васпитање ученика и 
културном развоју окружења школе. 
Прославе школских и државних празника, почетка и краја школске године и завршетка основношколског 
образовања и васпитања за ученике организују се у школи или у договору са јединицом локалне самоуправе у 
установама из области културе и спорта. 

 
Оријентациони програм културно-уметничких и других друштвених активности наших ученика на 

нивоу школе, локалне заједнице, округа, покрајине, републике и међународне заједнице.  
 

облик НАЗИВ - ВРСТА АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
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"Змајеве дечје игре" 
Културни центар Кикинда у сарадњи са школом (ОВ 

млађих разреда, професори матерњег језика и ликовне 
културе) 

„Мамут фест“ Народни музеј Кикинда, руководиоци Дечијег савеза, ОС 

- Програми добродошлице у Дечји савез за ученике 
првог разреда поводом Дечје недеље 

- Упознавање ученика са Конвенцијом о правима детета 

руководиоци Дечјег савеза и руководиоци хора и 
оркестра, ОВ 4. разреда, ОС 

Дани лудаје - учешће у програму 
Туристичког савеза општине 

координатори смена, ликовна, литерарна секција, 
одељењске заједнице 

Обележавање Дана толеранције Руководиоци Дечијег савеза и уметничких секција, ОС 

- Маскенбал 
- Прослава Нове године 

координатори смена, ликовна, литерарна секција, 
одељењске заједнице 

Књижевне вечери – сусрети деце са писцима и 
песницима 

школски библиотекари, руководиоци литерарних секција 
и ОС 

„Поклони књигу библиотеци“ – сакупљачка акција 
школски библиотекари, руководиоци Дечијег савеза и 

Ученичког парламента 

Културно-уметнички програми у хуманитарне сврхе 
руководиоци културно-уметничких секција, Дечијег савеза 

и Ученичког парламента 

Дан просветних радника – ученици у улози наставника одељењске старешине и предметни наставници 

ПРОСЛАВА ДАНА ШКОЛЕ 
и школске славе (Свети Сава) 

- свечана светосавска приредба за ученике од 1. до 4. 
разреда; 

- Свечана академија за ученике, родитеље и пријатеље 
школе 

- свечана додела плакета Свети Сава ученицима 8. 
разреда са пригодним културно-уметничким програмом; 

- свечана вечера са резањем славског колача за 
колектив и пријатеље школе; 

- научно-популарна предавања на актуелне теме; 
- такмичења: „Светосавска мозгалица“, „Лепо писање“ и 

„Прича на слово“ за ученике; 
- спортски турнири за ученике, родитеље и наставнике; 

- оријентиринг у школи; 
- књижевно вече; 

-„Светосавски фестивал знања“ за ученике и родитеље 

координатори смена, Дечији савез, Ученички парламент, 
хор, оркестар, психолог, педагог, председници стручних 
актива ликовне културе и матерњег језика, медијатекар, 

руководиоци културно-уметничких секција 

Дан љубави – Вече љубавне поезије (рецитовање 
песама на више језика) 

Дечији савез, професори матерњег  и страних језика 

Обележавање Дана жена 
културно-уметничке секције, одељењске заједнице, хор, 

оркестар 

VIII КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 
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„Заједно нам је лепше“ – свечани програм за ученике 
који наставу прате на мађарском језику 

основне школе које имају наставу на мађарском језику 

Поздрав пролећу  Културни центар Кикинда, ОЗ 1-4. разреда 

Свечани пријем „ђака првака“ у школу ОЗ 4. разреда, Дечији савез, културно-уметничке секције 

Пријем „ђака првака“ у Подмладак Црвеног крста 
Кикинда 

ОО „Црвеног крста“, ОС 1. разреда, повереници 
„Црбвеног крста“ 

Завршна школска приредба руководиоци културно-уметничких секција, хор, оркестар 
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- Науку младима 
- Смотра КМТ 

- Смотре културно-уметничког стваралаштва 
- Смотра Прве помоћи и заштите 
- Дани информатике у Војводини 

одговарајуће секције 
слободних активности, хор, оркестар, екипа прве помоћи, 

наставници информатике 
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Сталне изложбе ученичких радова у школи ликовна секција, радно - техничке секције 

„Совембар месец сова у Кикинди“ – учешће ученика на 
конкурсу и изложби 

Туристички савез Кикинде, руководиоци Дечијег савеза и 
Ученичког парламента, ликовних и литерарних секција 

Учешће на конкурсу „Енергија свуда око нас“ 
наставници географије, техничког и информатичког 

образовања, ликовне културе, матерњег језика 

Изложбе ученичких радова у граду одговарајуће секције 

Учешће на конкурсима  из разних области стваралаштва 
за ученике основних школа 

руководиоци одговарајућих секција слободних активности 
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Такмичења која се сваке наставне године организују из 
разних наставних области на нивоу школе, општине, 

региона, републике у организацији МПС 
одговарајуће секције и руководиоци додатне наставе 

УЧЕШЋЕ НА ТАКМИЧЕЊИМА У ОРГАНИЗАЦИЈИ ДРУГИХ ИНСТИТУЦИЈА, УСТАНОВА, ОРГАНИЗАЦИЈА... 

ECDL међународно информатичко такмичење наставник информатике и рачунарства 

Квиз „Шта знаш о здрављу“ 
ОО Црвеног крста, наставници биологије, руководиоци 

подмлатка Црвеног крста 

Квиз „5+“ на ТВ Рубин Мирослав Грујић 

Квиз „Шта знаш о совама“ 
Канцеларија за туризам Града Кикинда, наставници 

биологије и географије 

Квиз такмичење „Пипи шоу“ – ученици 4. разреда  Зрењанин, одељењске старешине 4. разреда  

Квиз за ученике од 5. до 8. разреда „Путовање кроз 
знање“ 

професори информатике, медијатекар, психолог, 
предметни наставници, ОС 

Такмичење у змајарству „Додирни небо“ 
наставници техничког и информатичког образовања, 

аеродром „Кикинда“ 

Ускршњи квиз наставници страних језика 

„Ја имам таленат“ ОШ „Јован Поповић“ 

„Кенгур без граница“ наставници математике 

Крос РТС наставници физичког васпитања 

„Лига будућих шампиона“ – такмичење у фудбалу за 
основце 

наставници физичког васпитања 

Трка „За срећније детињство“ 
Руководиоци подмлатка Црвеног крста, одељењске 

заједнице и наставници физичког васпитања 

„И ја знам да плешем“ – такмичење у плесу 
Плесни клуб „Фиеста“, одељењске старешине 3. и 4. 

разреда 

„Моја Кикинда - откријмо где живимо“ – такмичење 
ученика основних и средњих школа у историјско-

географском познавању нашег краја  

Канцеларија за младе Кикинда, Мирослав Грујић, други 
професори географије и историје, ОЗ 7. и 8. разреда  

Оријентациони крос за ученике основних и средњих 
школа 

Планинарско друштво „Кинђа“, школски психолог, ОС од 
5. – 8. разреда  

 

П
О

С
Е

Т
Е

 

Одлазак ученика на представе, концерте, изложбе 
Драгица Вукша и Мирјана Бошков Лимбахтер, ОС, Рофа 

Зорица, Волаш Цибула Елеонора 

посета дечијем одељењу болнице Кикинда руководиоци Дечијег савеза 

посета Сајму професионалне оријентације школски психолог, школски педагог, ОС 8. разреда 

„Дан девојчица“ Министарство за телекомуникације 

„Зелени Банат“ – прекогранична размена са Румунијом ЗЗЗЗ Кикинда, ОС, одабрани ученици 

„Рад полиције у заједници“ – посета ученика ПУ Кикинда МУП, ПУ Кикинда, одељењске старешине 1. разреда  

„Моја башта“; „Јесењи сајам цвећа“ – посете 
пољопривредним сајмовима  

„Банатска ленија“, одељењске старешине 

Посете ученика и учешће 
 у организованим програмима и радионицама  

у локалној заједници и шире 

Народни музеј Кикинда, Библиотека „Јован 
Поповић“одељењске старешине  
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Посета Основној музичкој школи „Слободан Малбашки“ 
– промотивни концерти 

ОМШ „Слободан Малбашки“, одељењске стершине 

„Фестивал науке“ – посета ученика  наставници природнонаучних предмета 

 
 

 
(Закон о основном образовању и васпитању члан 40.) 

Ради развоја и практиковања здравог начина живота, развоја свести о важности сопственог здравља и 
безбедности, о потреби неговања и развоја физичких способности, као и превенције насиља, наркоманије, 
малолетночке деликвенције, школа у оквиру школског програма, реализује и програм школског спорта, којим су 
обухваћени сви ученици. 

Школа је дужна да, у оквиру програма школског спорта, заједно са јединицом локалне самоуправе, организује 
недељу школског спорта најмање једном у току полугодишта. 

Недеља школског спорта обухвата такмичења свих ученика у спортским дисциплинама прилагођеним узрасту 
и могућностима ученика. 
 
ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ  СПОРТА И СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ 

Физичко васпитање представља кључну компоненту квалитетног образовања и саставни део доживотног 
учења. Афирмацијом и промоцијом физичког и здравственог васпитања повећавамо квалитет образовања, 
спречавамо појаву негативних последица по јавно здравље и здравствени буџет у будућности. Физичко и 
здравственог васпитање је обавезно за све ученике. Школска деца велики део дана проведу у школи. Школа 
располаже одговарајућом простором и опремом за спровођење наставе физичког и здравственог васпитања и 
бављењем спортом. Европска комисија у сектору спорта од 1998. године идентрификује спорт као функције у пет 
области: едукације; здравства; социјалног сектора; културе; рекреације. 

Ради развоја и практиковања здравог начина живота, развоја свести о важности сопственог здравља и 
безбедности, о потреби неговања и развоја физичких способности, као и превенције насиља, наркоманије, 
малолетничке деликвенције, школа у оквиру школског програма, реализује и програм школског спорта, којим су 
обухваћени сви ученици. 

 
Физичко и здравственог васпитање и школски спорт 

Постојећа решења када је у питању наставни план и програм, у вези са школским спортом, предвиђа 
реализацију слободних активности кроз оснивање спортских секција или школских екипа у зависности од 
интересовања и пола ученика. Уважавајући материјалне и просторне услове рада, узрасне карактеристике и 
способности ученика наше школе као и програме школских спортских такмичења у Србији сачињен је програм 
рада школског спорта. Програм рада усклађен је стратегијом развоја спорта у општини Кикинда, делом који се 
односи на школски спорт, омладински спорт, рекреативан спорт а чији је циљ подизање нивоа физичке активности 
првенствено ученика  подстицањем и оснаживањем целе школе да, у сарадњи са родитељима и локалном 
средином промовише физичку активност. Кроз покретање већег броја квалитетних саржаја за све ученике школе 
у сарадњи са родитељима, клубовима, МПНТР, Покрсјинсаким секретаријатом за омладину и спорт, СШСС, 
Школским спортским савезом, локалном самоуправом школа ће утицати на адекватно позиционирање школског 
спорта као приоритетног. 

Неговањем културе спортског понашања кроз фер-плеј односе, сарадњу, неговање толеранције и 
уважавање различитости у свеобухватном школском  животу ученика утицаћемо на пријатнију атмосферу у школи. 
Промоција школског спорта путем свих видова медија, као и промоција школе путем школског спорта такође је део 
мисије  Тима за школски спорт. 

Школски спорт има за циљ да промовише активну партиципацију ученика и то је кључни разлог 
опредељивања ученика за спортску секцију у школи где могу да вежбају, и кроз учешће у игри буду активни. 
Школски спорт требало би селекцију да сведе на минимум и мора бити прилагођен развојним потребама деце, 
њиховим интересовањима и могућностима. Најважније је да се што већи број деце у матичној школи укључи у 
спорт. Из тих разлога желимо да проширимо лепезу спортских активности а постојеће да осавеременимо. 
Најбољим ученицима уколико желе и родитељи одобравају потребно је омогућити да се спортом баве у клубовима  

Време у коме живимо има такође и нове вредности праћене новим технологијама и културама. Формално 
организовано бављење традиционалним спортовима потискују неформални видови бављења спортом. Ролери, 
скејт, слободно пењање....постају простори који данашњој деци омогућавају да стекну искуства значајна на личном 
и социјалном плану развоја личности а користећи физичке активности. 
Главне програмске активности школског спорта су: 

 Спорт 

 Рекреација 

IX ШКОЛСКИ СПОРТ И СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ 
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 Спортско забавне манифестације 

 Здравље 

 Едукација 
 

П Р О Г Р А М    А К Т И В Н О С Т И 
Спортско забавни програм је један од носилаца реализације слободних активности који у свом програму 

има следеће сегменте: 
 

Спорт 
 Атлетика 
 Гимнастика 
 Фудбал 
 Кошарка 
 Рукомет 
 Одбојка 
 Стони тенис 
 Стрељаштво 
 Пливање 
 Џудо 
 Мале ОИ 
 шах 

Екологија  
 Пешачка, бициклистичка, тркачка стаза,  
 еко зона - уређење околине  
 Дан борбе против пушења 

 
Предавања 

 из области спортске културе и васпитања здравог живота 
 из области очувања и заштите животне средине 
 Спортски квиз 
 Спортиста гост 
 Правилна исхрана. 
 Шта знаш о здрављу? 
 Дежурно око - Ђак репортер 
 Курсни облици наставе у спортским клубовима 

 
Посете  

 Посета Сајму спорта и туризма 
 Посета спортским друштвима и клубовима у нашој општини, Партизана и Звезде нашим најтрофејним 

клубовима 
 Посете спортским сусретима – утакмицама 
 
За реализацију програма школског спорта потребно је обезбедити објекте и техничке услове: 
 опрему 
 реквизите 
 салу 
 адекватне тоалете у складу са стандардима 
 адекватну расвету у скласду са стандардима, 
 двориште и простори за вежбање треба да су у складу са хигијенским мерама 
 тартан на теренима у дворишту мора битиу складу са мерама безбедности 
 опремити кабинет за вежбање 
 базен 
 клизалиште 

 
У нашој школи активности школског спорта планира, организује и реализује Стручно веће за физичко и 

здравствено васпитање и по један наставник разредне наставе сваког узраста од првог до четвртог разреда.  

Рекреација 
 Пливање 
 Клизање 
 Скијање 
 Аеробик 
 Атлетика 
 Фитнес 
 Плес 
 Бадминтон 
 Гимнастика 
 Мале ОИ 
 Бициклизам 

Спортско забавне  манифестације  
 Спортски фестивали 
 Трка за „Срећније детињство“ 
 Дани лудаје 
 Недеља шкосског спорта 
 Евроспки школски спортски дан 
 Европска недеља школског спорта 
 Недеља мобилности 
 Здраво растимно 
 Трчим за школу 
 Куп Толеранције 
 Атлетски петобој 
 Aтлетcки митинг 
 Крос „РТС-а“ 
 Светосавски турнир 
 Орјентиринг такмичење 
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Програм школског спорта у значајној мери корелира са програмима рада Дечијег савеза, Ученичког 
парламента, Подмлатка Црвеног крста, Програмом здравствене заштите и васпитања и Програмом унапређења 
животне средине у нашој школи.  

Детаљан програм Школског спорта налази се у ГПРШ.    
 

(Закон о основном образовању и васпитању члан 41.) 
Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања, програм спречавања дискриминације и 

програми превенције других облика ризичног понашања, као што су, нарочито, употреба алкохола, дувана, 
психоактивних супстанци и малолетничка делинквенција, саставни су део школског програма и остварују се у 
складу са Законом. 

Програми из става 1. овог члана остварују се кроз различите наставне и слободне активности са ученицима, 
запосленима, родитељима, односно другим законским заступницима у сарадњи са јединицом локалне 
самоуправе, у складу са утврђеним потребама. 

У остваривање програма из става 1. овог члана укључују се и физичка и правна лица са територије 
јединице локалне самоуправе, установе у области културе и спорта, вршњачки посредници, као и лица обучена 
за превенцију и интервенцију у случају насиља, злостављања и занемаривања, дискриминације и других облика 
ризичног понашања.  

Листу лица обучених за превенцију и интервенцију у случају насиља, злостављања и занемаривања, 
дискриминације и других облика ризичног понашања и листу школа које су својим активностима постале примери 
добре праксе у спровођењу програма из става 1. овог члана, утврђује министар. 

Ближе услове за утврђивање листа из става 4. овог члана прописује министар. 
Листе из става 4. овог члана објављују се на званичној интернет страни Министарства. 
Према Закону о основама система образовања и васпитања, члан 42. школа има Тим за безбедност ученика. 

Чине га све одељењске старешине, директор школе, стручни сарадници и школски полицајци. 
У проширеном саставу Тима за безбедност и заштиту су и представник Савета родитеља, и председник 

Школског одбора. 
У сврху оперативнијег деловања, Тим за безбедност има и радно тело. Чине га по један представник 

старешина сваког узраста, директор школе, школски педагог и школски психолог. 
Детаљан план рада у области безбедности ученика који је усклађен са Правилноком о протоколу 

поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање (Сл. гласник РС 46/2019-69, 
104/2020-46). 

X ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА И 

ПРОГРАМИ ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА 

АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАТОРИ ВРЕМЕ 

П
Р

И
П

Р
Е

М
А

 

Сагледавање безбедносне ситуације у школи и формирање Тима 
за безбедност и заштиту 

директор школе и 
Наставничко веће 

септембар 

Израда плана појачаних безбедносних мера и програма 
спровођења активности за заштиту од насиља, злостављања и 
занемаривања и сачињавање Програма рада за ову школску 

годину 

Тим за безбедност и 
заштиту 

септембар  

Давање на увид сваком просветном раднику свих личних 
задужења у оквиру рада на унапређењу безбедности у школи 

кроз решења о 40 – часовној радној недељи 

директор и секретар 
школе 

септембар  

Р
Е

Д
О

В
Н

Е
 М

Е
Р

Е
 Б

Е
З

Б
Е

Д
Н

О
С

Т
И

 

Редовно закључавање врата ђачких улаза од почетка до 
завршетка наставе (ђаци у току наставе могу напустити простор 

школе само кроз службени улаз уз дозволу наставника) 
помоћно особље 

сваког радног дана 
почев од октобра 

Редовно ажурирање и преглед снимака видео-надзора професор информатике једном недељно 

Редовно дежурство наставника (по 1 дежурни на 1. и 2. спрату, по 
два дежурна у приземљу и дворишту 

наставници по 
распореду дежурства 

сваког радног дана 

Редовно дежурство школског  полицајца у дворишту школе (пре 
почетка наставе, у току великог одмора и на крају наставе) 

школски полицајци сваког радног дана 

Редовно вођење књиге дежурства са белешкама о догађајима;  
Контрола вођења бележака 

наставници по 
распореду дежурства; 
координаторке смена 

сваког радног дана 
једном недељно 

Редован долазак у школу 15 минута пре почетка наставе сви наставници сваког радног дана 

Наставник напушта учионицу пошто испрати све ђаке и прегледа 
просторију 

сви наставници сваког радног дана 
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Наставник не може удаљити ученика са часа нити га послати кући 
(без претходног телефонског договора са 

родитељем/старатељем) 
сви наставници по потреби 

Наставник упућује ученика на разговор код директора или 
стручног сарадника уз пратњу одговорног ученика истог одељења 

сви наставници по потреби 

Ученик не може носити Дневник рада   

У простор Зборнице могу улазити само запослени   

Анализа безбедносне ситуације у школи 
Тим за 

безбедност/радно тело 

једном месечно, 
последње недеље 

у месецу 

Посете и разговори школских полицајаца са одељењским 
заједницама ученика 

школски полицајци и ОС током године 

Упознавање ученичких родитеља са анализама безбедносне 
ситуације у школи/одељењу 

ОС 
квартално, на 
родитељским 
састанцима 

И
Н

Ф
О

Р
М
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С
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Њ
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Д
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К

А
Ц
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Подсећање свих запослених на Правила понашања и обавезе 
ученика, запослених и ученичких родитеља/старатеља у школи 

директор школе, 
стручни сарадници 

седница 
Наставничког већа 

(септембар) 

Подсећање свих ученика на Правила понашања и обавезе 
ученика, запослених и ученичких родитеља/старатеља у школи 

одељењске старешине 
ЧОС-ови 
(октобар) 

Подсећање свих родитеља на Правила понашања и обавезе 
ученика, запослених и ученичких родитеља/старатеља у школи 

директор школе, 
 

одељењске старешине 
и стручни сарадници 

Савет родитеља 
(септембар) 
родитељски 

састанци (10/11) 

Подсећање свих запослених на Правилник о протоколу 
поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и 

занемаривање 
 

директор школе, 
стручни сарадници 

Седница 
Наставничког већа 

(октобар) 

Подсећање свих ученика на Правилник о протоколу поступања у 
установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање 

одељењске старешине 
ЧОС-ови 
(октобар) 

Подсећање свих родитеља на Правилник о протоколу поступања 
у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање 

директор школе, 
 

одељењске старешине 
и стручни сарадници 

 

Савет родитеља 
(септембар) 
родитељски 

састанци 
(10./ 11.) 

Свакодневни васпитни рад са ученицима 
одељењски старешина, 

сваки наставник 
на часу и одмору 

„Дани отворених врата“ – посета ђака 1. разреда Полицијској 
станици Кикинда 

службеници ПУ Кикинда 
ОС 1. разреда  

новембру 

„Безбедно детињство“ – едукативна предавања за ученике 5. 
разреда  

Представници МУП-а 
(службеници ПУ 

Кикинда) 
ОС 5. разреда 

друго полугодиште 

„Вршњачко насиље“ – едукативна предавања за ученике 7. и 8. 
разреда  

Представници МУП-а 
службеници ПУ Кикинда 

ОС 7. и 8. Разреда 
април 

 
„Бојанка“ – едукација ученика 1. разреда о безбедности 

 

Представници МУП-а 
ОС 1. разреда 

друго полугодиште 

Упознавање родитеља са злоупотребама интернета и фејсбука и 
њиховим могућностима да предупреде и контролишу садржаје 

које њихова деца користе 

Маја Дувњак,            
Арпад Пастор,                          

ОС 5 – 8. разреда  

разредни 
родитељски 

састанци, јануар 

Уграђивање у програме рада (одељењских старешина, 
ваннаставних активности и ученичких организација) и 

реализација садржаја  који доприносе стицању квалитетних 
знања и вештина и формирању вредносних ставова за узајамно 
разумевање, уважавање личности и конструктивно решавање 

сукоба код деце 

OС, наставници 
руководиоци 
ваннаставних 
активности и 

координатори ученичких 
организација у сарадњи 

током године, на 
ЧОС-овима, кроз 

реализацију 
активности секција 

и ученичких 
организација 
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са педагогом и 
психологом 

П
Р

В
И

 Н
И

В
О

 Н
А

С
И

Љ
А

 

Заустављање насиља и злостављања првог нивоа, смиривање 
учесника 

сваки наставник који се 
затекне у ситуацији 
насиља, школски 

полицајац, ОС, стручни 
сарадници 

у ситуацијама када 
се насиље дешава 

Проверавање сумње или откривање насиља, злостављања и 
занемаривања првог нивоа – прикупљање информација, 

утврђивање чињеница 

ОС, предметни 
наставник, стручни 

сарадник 

у ситуацијама када 
се насиље дешава 

или када је 
пријављено 

Обавештавање родитеља о насиљу првог нивоа и предузимање 
хитних акција по потреби (прва помоћ, лекарска помоћ) 

одељењски старешина, 
предметни наставник, 

стручни сарадник 

у ситуацијама када 
се насиље дешава 

или када је 
пријављено 

Појачан васпитни рад са појединцем или групом у ситуацији 
насиља првог нивоа  

ОС у сарадњи са 
ученичким родитељима 

током године, 
по потреби 

Обавезно бележење насиља, праћење и процена делотворности 
предузетих мера и активности 

одељењске старешине 
током године, 

по потреби 

Д
Р

У
Г

И
 Н

И
В

О
 Н

А
С

И
Љ

А
 

Заустављање насиља и злостављања другог нивоа, смиривање 
учесника 

сваки наставник који се 
затекне у ситуацији 
насиља, школски 

полицајац, ОС, стручни 
сарадници 

у ситуацијама када 
се насиље дешава 

Проверавање сумње или откривање насиља, злостављања и 
занемаривања другог нивоа – прикупљање информација, 

утврђивање чињеница 

одељењски старешина, 
предметни наставник, 

стручни сарадник 

у ситуацијама када 
се насиље дешава 

или када је 
пријављено 

Обавештавање родитеља о насиљу другог нивоа и 
предузимање хитних акција по потреби (прва помоћ, лекарска 

помоћ, обавештавање полиције, обавештавање ЦЗСР) 

одељењски старешина, 
предметни наставник, 

стручни сарадници 

у ситуацијама када 
се насиље дешава 

или када је 
пријављено 

Консултације у школи о ситуацијама насиља другог и трећег 
нивоа ради што објективније анализе чињеница и процене нивоа 
насиља и ризика, ради планирања координираних акција и мера 

дежурни наставник, ОС, 
стручни сарадници, 

директор, други чланови 
Тима за заштиту, 

Ученички парламент 

у ситуацијама када 
је насиље 

констатовано 

Сачињавање Опреативног плана заштите за конкретну ситуацију 
насиља другог  нивоа за све учеснике (који трпе, који чине и 

сведоке) 

Тим за заштиту заједно 
са ученичким 
родитељем 

у ситуацијама када 
је насиље 

констатовано 

Појачан васпитни рад са појединцем или групом у ситуацији 
насиља другог нивоа 

ОС у сарадњи са 
стручним сарадницима, 

директором,другим 
члановима Тима за 

заштиту, уз обавезно 
учешће ученичких 

родитеља 

током године, 
по потреби 

Обавезно бележење насиља, праћење и процена делотворности 
предузетих мера и активности 

одељењске старешине 
током године, 

по потреби 

Покретање васпитно-дисциплинског поступка и изрицање мере у 
складу са Законом, у случају када појачани васпитни рад није 

делотворан 

директор школе, ОС, 
стручни сарадници, 
родитељи, секретар 

школе 

током године, 
по потреби 

Т
Р

Е
Ћ
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И
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И
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Заустављање насиља и злостављања трећег нивоа, смиривање 
учесника 

сваки наставник који се 
затекне у ситуацији 
насиља, школски 

полицајац, ОС, стручни 
сарадници 

у ситуацијама када 
се насиље дешава 
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Оријентациони програми превенције других облика ризичних понашања који се примењују у нашој 
школи: 

 ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ УПОТРЕБЕ ДРОГА И ДРУГИХ ПСИХОАКТИВНИХ СУПСТАНЦИ 
 

УЗРАСТ САДРЖАЈ РЕАЛИЗАТОРИ ВРЕМЕ 

V - VIII 
Идентификација и појачан саветодавни рад са 

ученицима склоним употреби цигарета и алкохола 
ОС, психолог, педагог током године 

родитељи 
Индивидуални и групни саветодавни рад са 

родитељима ученика склоних употреби цигарета и 
алкохола 

ОС, психолог, педагог током године 

родитељи “Дрога и млади у Кикинди” лекар децембар 

Проверавање сумње или откривање насиља, злостављања и 
занемаривања трећег нивоа – прикупљање информација, 

утврђивање чињеница 

одељењски старешина, 
предметни наставник, 

стручни сарадник 

у ситуацијама када 
се насиље дешава 

или када је 
пријављено 

Обавештавање родитеља о насиљу трећег нивоа (сем ако то 
није у најбољем интересу детета) и предузимање хитних акција 

по потреби (прва помоћ, лекарска помоћ, обавештавање 
полиције, обавештавање ЦЗСР) 

одељењски старешина, 
предметни наставник, 

стручни сарадници 

у ситуацијама када 
се насиље дешава 

или када је 
пријављено 

Сачињавање Опреативног плана заштите за конкретну ситуацију 
насиља трећег  нивоа за све учеснике (који трпе, који чине и 

сведоке) 

Тим за заштиту заједно 
са ученичким 
родитељем и 

надлежним органима и 
службама 

у ситуацијама када 
је насиље 

констатовано 

Обавезно бележење насиља, праћење и процена делотворности 
предузетих мера и активности 

одељењске старешине 
током године, 

по потреби 

Интензиван васпитни рад у ситуацији насиља трећег нивоа (или 
понављаног учесталог насиља 1. и 2. нивоа) 

 
и обавезно покретање  васпитно-дисциплинског поступка и 

изрицање мере у складу са Законом 

директор и Тим за 
безбедност и заштиту у 
сарадњи са надлежним 

органима и 
институцијама (ЦЗСР, 

МУП, здравствене 
службе...) уз обавезно 

учешће ученичких 
родитеља 

током године, 
по потреби 

Подношење пријаве надлежним органима и службама и 
обавештавање надлежне Школске управе МП о случају насиља 

трећег нивоа у року од 24 сата од откривања. 
Овоме претходи разговор са ученичким родитељима, сем ако то 

угрожава најбољи интерес детета 

директор школе 
током године, 

по потреби 

С
В

И
 Н

И
В

О
И

 Подношење пријаве директору школе у случају  повреде права 
ученика или непримереног понашања запослених према ученику 

 

родитељ/старатељ 
ученика или ученик 

у року од 15 дана 
од наступања 

случаја 

Разматрање поднете пријаве, доношење одлуке и предузимање 
одговарајућих мера 

директор школе 
у року од 15 дана 

од пријема пријаве 

Д
Р
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Г

И
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Р
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Ћ

И
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И
В
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Праћење ефеката предузетих мера и активности из Оперативних 
планова заштите 2. и 3. нивоа, тј. праћење понашања свих 

учесника (који су трпели, који су чинили и сведока), праћење 
укључености родитеља и других надлежних органа и служби у 

реализацију планираних мера и активности 

чланови Тима за 
безбедност и заштиту, 

тј. одељењске 
старешине за своје 

ученике 

у периоду за који је 
предвиђено 
извођење 

одређених мера и 
активности из 
Оперативних 

планова заштите 

Вођење документације о случајевима насиља 2. и 3. нивоа, стручни сарадници 
редовно, кад год  
постоје случајеви 

 

Анализа стања у школи у вези са безбедношћу и заштитом 
Тим за безбедност и 

заштиту 
Квартално 

Праћење остваривања Програма заштите у школи 
Тим за безбедност и 

заштиту 
Квартално 

Комуникација са медијима у вези са случајем насиља (ако је 
неопходно) 

Директор школе по потреби 
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V - VIII 
“Појам психоактивних супстанци (ПАС) и њихово 

штетно деловање на организам” 
ОС, поливалентна 

патронажна служба 
по програмима 
рада ОС и ППС 

V - VIII 

“Шта су то правила и вредности и зашто постоје” 
“Шта је то одговорно понашање” 

“Наговорили су ме (утицај других на нас – како 
одолети притисцима)” 

ОС, психолог, педагог 
по програмима 
рада ОС и ППС 

VI - VIII “Дрога и СИДА” 
поливалентна патронажна 

служба (ППС) 
по програму рада 

ППС 

VI - VIII филм "Болести зависности" 
ОС уз помоћ активиста 

Црвеног крста 
по програмима 

рада ОС 

VII 
вршњачка едукација на тему "Полно преносиве 

болести" 
активисти подмлатка 

Црвеног крста 

по програмима 
рада ОС и ОО 
Црвеног крста 

VII - VIII 
обележавање 1. децембра - Дана борбе против 

AIDS-а 
ОС уз помоћ активиста 

Црвеног крста 
по програмима 

рада ОС  

 
ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ МАЛОЛЕТНИЧКЕ ДЕЛИНКВЕНЦИЈЕ 

 

АКТИВНОСТ ЦИЉ РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 
ОБУХВАЋЕНИ 

УЧЕНИЦИ 

Теме на ЧОС и ЧОЗ (Ја и моји другови - 
вршњачке групе; Моја рекреација; Кругови 
утицаја; Вредности; Наркоманија; Дуван и 

тело човека. . .) 

Стицање знања о 
опасностима младалачког 

доба и могућностима 
њиховог превазилажења 

ОС, ППС, 
психолог, 
педагог 

по плану 
и 

програму 
ОС 

ОЗ 
V - VIII разреда  

Организовање другарске помоћи у 
одељењу у учењу и решавању других 

ученичких проблема 

Јачање ученичког 
колектива и 

психосоцијалне 
подршке 

ОС стално 
сви ученици 

V - VIII разреда  

Ангажовање што већег броја ученика у 
раду секција слободних активности, хора и 

оркестра и интезиван рад секција 
Организовано и 

осмишљено коришћење 
слободног 

времена ученика, јачање 
позитивних 

социјалних веза 

руководиоци 
слободних 
активности, 

по плану 
и 

програму 
рада 
ван-

наставн 
активн. 

сви ученици 
V - VIII разреда 

Интезиван рад ученичких организација, 
нарочито Дечијег савеза на организовању 

слободног времена ученика у школи у виду 
посела, квизова, спортских такмичења, 

радних акција. . . 

руководиоци 
ученичких 

организација, 
ОС, психолог, 

педагог 

сви ученици 
V - VIII разреда 

 
ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА 

 

Време  Програмски садржај Носилац посла Начин верификације 

Т
о

ко
м

 г
о

д
и

н
е

 

1. 

Континуирано евидентирање у 
случају појаве насиља, 
дискриминације, злостављања и 
занемаривања 

Тим за заштиту ученика од насиља, 
дискриминације, злостављања и 
занемаривања, Психолог, Разредне 
старешине,  Дежурни наставник,  
Родитељи  ученика,  Педагошки 
колегијум 

Записник Тима за за заштиту 
ученика од насиља, 
дискриминације, злостављања и 
занемаривања 

2. 

Препознавање фактора рањивости 
везаних за трговину људима, 
пружање подршке ученику и 
укључивање других институција у 
складу са процедурама прописаним 
Правилником о протоколу 
поступања у установи у одговору на 
насиље, злостављање и 
занемаривање 

Тим за заштиту ученика од насиља, 
дискриминације, злостављања и 
занемаривања, Психолог, Разредне 
старешине,  Дежурни наставник,  
Предметни наставници 

Увидом у Записник Тима за за 
заштиту ученика од насиља, 
дискриминације, злостављања и 
занемаривања 
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3. 

У случају сумње или сазнања да је 
ученик укључен у било који облик 
трговине људима, школа реагује у 
складу са Правилником о протоколу 
поступања у установи у одговору на 
насиље, злостављање и 
занемаривање, обавештава и 
сарађује са надлежним службама. 

Директор, Тим за заштиту ученика 
од насиља, дискриминације, 
злостављања и занемаривања, 
Психолог, Разредне старешине,  
Дежурни наставник,  Предметни 
наставници 

Увидом у Записник Тима за за 
заштиту ученика од насиља, 
дискриминације, злостављања и 
занемаривања 

4. 

Обезбеђивање континуиране 
подршке ученику након што је био 
изложен неком облику трговине 
људима 

Тим за заштиту ученика од насиља, 
дискриминације, злостављања и 
занемаривања, Психолог,  
Разредне старешине,  Дежурни 
наставник,  Родитељи ученика,  
Педагошки колегијум 

Увидом у Записник Тима за за 
заштиту ученика од насиља, 
дискриминације, злостављања и 
занемаривања, Дневник рада 
психолога 

5. 
Сарадња са локалном заједницом, 
тј. свим релевантним службама  

Тим за заштиту ученика од насиља, 
дискриминације, злостављања и 
занемаривања, Психолог,  
Разредне старешине,  Дежурни 
наставник,  Родитељи ученика,  
Педагошки колегијум 

Увидом у Записник Тима за за 
заштиту ученика од насиља, 
дискриминације, злостављања и 
занемаривања 

6. 

Интензивиран васпитни рад са 
ученицима (праћење понашања на 
часу, праћење вршњачких односа, 
праћење ваннаставних активности - 
разговор са родитељима и 
особљем). 

Тим за заштиту ученика од насиља, 
дискриминације, злостављања и 
занемаривања, Психолог, Разредне 
старешине, Дежурни наставник, 
Родитељи ученика, Педагошки 
колегијум 

Дневник рада психолога  

7. 
Укључивање родитеља у решавање 
проблема 

Тим за заштиту ученика од насиља, 
дискриминације, злостављања и 
занемаривања, Психолог, Разредне 
старешине,  Дежурни наставник,  
Родитељи ученика,  Педагошки 
колегијум 

Увидом у Записник Тима за за 
заштиту ученика од насиља, 
дискриминације, злостављања и 
занемаривања 

8. Саветодавни рад са родитељима 

Тим за заштиту ученика од насиља, 
дискриминације, злостављања и 
занемаривања, Психолог,  
Разредне старешине, Дежурни 
наставник, Родитељи ученика,  
Педагошки колегијум 

Дневник рада психолога - 
евиденције везане за рад 
психолога са родитељима 
ученика 

9. 
Помоћ наставницима у случају 
појаве насиља у одељењу 

Тим за заштиту ученика од насиља, 
дискриминације, злостављања и 
занемаривања, Психолог,  
Разредне старешине,  Дежурни 
наставник,  Родитељи ученика,  
Педагошки колегијум 

Записник Тима за за заштиту 
ученика од насиља, 
дискриминације, злостављања и 
занемаривања 

10. 
Појачан индивидуални васпитни рад 
са ученицима у случају појаве 
насиља 

Психолог Дневник рада психолога  

11. 

Пружање помоћи ученицима у 
решавању индивидуалних проблема 
или проблема са другима  - 
саветодавни рад са ученицима који 
имају проблема у понашању 

Тим за заштиту ученика од насиља, 
дискриминације, злостављања и 
занемаривања, Психолог,  
Разредне старешине,  Дежурни 
наставник,  Родитељи ученика,  
Педагошки колегијум 

Евиденција психолога и Тима за 
заштиту ученика од насиља, 
дискриминације, злостављања и 
занемаривања о раду са 
ученицима 

12. 

Примена утврђених поступака и 
процедура у складу са Правилником 
о протоколу поступања у установи у 
случају насиља, дискриминације, 
злостављања и занемаривања у 
случају појаве насиља 

Тим за заштиту ученика од насиља, 
дискриминације, злостављања и 
занемаривања, Психолог,  
Разредне старешине,  Дежурни 
наставник,  Родитељи ученика,  
Педагошки колегијум 

Записник Тима за за заштиту 
ученика од насиља, 
дискриминације, злостављања и 
занемаривања 
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(Закон о основном образовању и васпитању члан 42.) 
Ради јачања образовно-васпитне делатности школе, подстицања индивидуалних склоности и 

интересовања, садржајног и целисходног коришћења слободног времена, као и ради богаћења друштвеног 
живота и разоноде ученика, развијања и неговања другарства и пријатељства, школа је дужна да реализује 
ваннаставнe активности ученика у области науке, технике, културе, уметности, медија и спорта. 

Школа посебну пажњу посвећује формирању музичке и драмске групе ученика, школског листа, фолклора и 
спортских секција. 

Школа је обавезна да за ученике, у оквиру својих капацитета, бесплатно организује спортске секције. 
 

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 
Наша школа организује следеће врсте слободних активности ученика: 

 предметне, 
 културно-уметничке, 
 спортске, 
 производно-техничке, 
 комбиноване.  

 
      Слoбoднe активнoсти пoсeбнo дoпринoсe oстваривању слeдeћих васпитних задатака: 

 пoдстичу стваралаштвo 
 будe и задoвoљаваjу интeлeктуалну радoзналoст 
 пружаjу прилику и услoвe за заjeдничку игру, забаву, и разoнoду, спoртскe активнoсти и испуњаваjу 

дeo слoбoднoг врeмeна кoрисним садржаjима 
 развиjаjу самoинициjативу, нeгуjу спрeмнoст и спoсoбнoст за мeђусoбнo кoмуницирањe 
 oспoсoбљаваjу учeникe за правилнo, садржаjнo oрганизoвањe живoта и рада, прoграмирањe и 

планирањe рада 
 

      Приликoм планирања слободних активности и њихoвe рeализациje трeбалo би имати у виду слeдeћe: 
 да су слoбoднe активнoсти интeгрални дeo васпитнo-oбразoвнoг прoцeса; 
 да oвe активнoсти имаjу вeлики утицаj на сoциjализациjу личнoсти учeника, oднoснo да oнe дoпринoсe 

васпитању учeника за кoлeктивни живoт и рад, при чeму развиjаjу и свe њeгoвe индивидуалнe 
спoсoбнoсти; 

 да сe oрганизуjу на принципу дoбрoвoљнoг укључивања и oпрeдeљивања када су у питању учeници 
али на принципу oбавeзнoсти када je у питању шкoла; 

 да сe oрганизуje на принципима кojи даjу вeћу самoсталнoст учeницима у раду; 
 да сe oрганизуjу на принципима кojи учeникe ни врeмeнски ни садржаjнo нe oптeрeђуjу; 
 да сe учeњe штo вишe приближи и пoвeжe са практичним радoм. 

 
Руководиоци слободних активности су наставници разредне и предметне наставе. Слободне активности 

одвијају се са једним до два часа недељно. 
 
  Школа прихвата сарадњу и омогућава реализацију секција слободних активности у организацији других 

установа, културно-уметничких, спортских и осталих организација, друштава, клубова, удружења... за наше 
ученике у простору школе.  

 
Детаљан преглед броја секција, група, руководилаца и часова слободних активности саставни су део 

Годишње плана рада школе. 
 

 
 

(Закон о основном образовању и васпитању члан 43.) 
Школа у сарадњи са установaма за професионалну оријентацију помаже родитељима, односно другим 

законским заступницима и ученицима у избору средње школе и занимања, према склоностима и способностима 
ученика и у том циљу прати њихов развој и информише их о карактеру и условима рада појединих занимања. 

XI СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА  

ПРОГРАМ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 

XII ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 
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Ради праћења индивидуалних склоности ученика и пружања помоћи ученицима и њиховим родитељима, 
односно другим законским заступницима у избору средње школе и занимања, школа формира тим за 
професионалну оријентацију, у чијем саставу су стручни сарадници и наставници.  

Тим за професионалну оријентацију реализује програм професионалне оријентације за ученике седмог и 
осмог разреда. 

 
Општи задаци професионалне оријентације су:  
 упознавање, праћење и подстицање развоја личних карактеристика ученика значајних за усмеравање 

њиховог професионалног развоја и подстицање ученика да сами свесно доприносе свом 
професионалном развоју;  

 упознавање ученика са светом рада и занимања, са системом средњег образовања и васпитања и 
оспособљавање ученика за самостално прикупљање података који се односе на свет рада и систем 
средњег образовања;  

 формирање правилних ставова према раду;  
 подстицање ученика на испитивачко, експлоративно понашање према себи и свету рада;  
 оспособљавање ученика за планирање свог професионалног развоја и доношење реалних одлука у вези 

са избором занимања и правцима стручног оспособљавања;  
 успостављање сарадње са ученичким родитељима и њихово оспособљавање за пружање помоћи деци 

у подстицању и усмеравању њиховог професионалног развоја;  
 успостављање сарадње са установама, институцијама и привредним субјектима који могу допринети 

успешнијем и потпунијем професионалном развоју ученика.  
 

Ови задаци реализују се на часовима одељењског старешине и одељењске заједнице, у оквиру наставних 
предмета (тема и наставних јединица које пружају посебне могућности за то), на састанцима слободних активности 
ученика, при раду у ученичким организацијама, приликом излета, екскурзија, посета радним организацијама и 
установама и у слободном времену ученика. У раду са родитељима примењује се информисање на одељењским 
и разредним родитељским састанцима, групни и индивидуални разговори.  

У реализацију задатака професионалне оријентације укључени су одељењске старешине, предметни 
наставници, руководиоци слободних активности и ученичких организација, школски психолог и педагог, стручни 
сарадници средњих школа, психолог Центра за тржиште рада, представници појединих занимања и представници 
предузећа општине.  

Ради праћења индивидуалних склоности ученика и пружања помоћи ученицима и њиховим 
родитељима/старатељима у избору средње школе и занимања, тј. ради интензивнијих припрема  за прелазак 
ученика у средњу школу,  Школа формира Тим за професионалну оријентацију,  у чијем саставу су стручни 
сарадници  и одељењске старешине VII и VIII разреда.Тим за професионалну оријентацију реализује програм 
професионалне оријентације за ученике VII и VIII разреда. 
 

Табеларни преглед предложеног плана и програма рада на професионалној оријентацији по 
узрастима: 

РАЗР. ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ 
ПОТРЕБНО 

ВРЕМЕ 
МЕТОДЕ И 

ОБЛИЦИ РАДА 
ОРГАНИЗАТОР И 

РЕАЛИЗАТОР 
ВРСТА ЧАСА 

П
Р

В
И

 

Шта су по занимању моји родитељи 1 час разговор 
учитељ, педагог, 

психолог 

матерњи 
језик, свет око 

нас 

Игре занимања 
неограниче

но 
игра, глума учитељ свет око нас 

Шта бих волео да будем кад 
порастем 

2 часа цртеж учитељ 
ликовна 
култура 

Обрада текстова који говоре о раду по потреби 
читање, 

разговор, 
говорна вежба 

учитељ, педагог, 
психолог 

матерњи језик 

Упознавање реда и рада у школи 1 час 
говорна вежба, 

разговор 
учитељ, педагог свет око нас 

Д
Р

У
ГИ

 Упознавање установа у окружењу 
бар један 

час 
 

разговор 
учитељ, педагог, 

психолог 
свет око нас 

Праћење промена у природи, 
упознавање рада ратара, шумара... 

бар један 
час 

разговор, 
посматрање 

учитељ свет око нас 
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Развијање свести о вредности рада, 
упознавање основних обележја 

занимања 

неограниче
но 

разговор, 
усмене и 

писане вежба 
учитељ матерњи језик 

Кад одрастем, бићу ... 
 

1 час 
писани састав учитељ матерњи језик 

Кад одрастем, бићу ... 2 часа цртеж учитељ ликовна к. 

Важност занимања 1 час разговор 
педагог, психолог, 

учитељ 

матерњи 
језик, свет око 

нас 

Т
Р

Е
Ћ

И
 

Опис радног места маме или тате 1 час разговор учитељ, педагог ЧОС 

Занимање које ми се највише свиђа 2 часа цртеж учитељ ликовна к. 

Пантомима занимања 1 час 
игра, 
глума 

учитељ, педагог, 
психолог 

ЧОС. слоб. 
активн. 

Изглед, природне и радне одлике 
завичаја 

1 час разговор учитељ ПиД 

Посете установама 
бар један 

час 
посматрањера

зговор 
учитељ ПиД 

Непосредни живот и рад из околине 
ученика 

бар један 
час 

писани састав учитељ матерњи језик 

Непосредни живот и рад из околине 
ученика 

2-4 часа цртеж учитељ 
ликовна 
култура 

Ч
Е

Т
В

Р
Т

И
 

Упознавање са занимањима 
различитих крајева земље 

бар један 
час 

поређење 
разговор 

учитељ ПиД 

Повезивање градива са занимањима 
бар један 

час 
разговор учитељ ПиД 

Упознавање вербалних способности 
ученика, богаћење речника 

неограниче
но 

разговор, 
усмене и 

писане вежба 
учитељ матерњи језик 

Шестар и његова употреба у 
техничкој струци 

1 час разговор учитељ матема-тика 

Насликај једно занимање 2 часа сликање учитељ ликовна к. 

Живот и рад у школи 1 час разговор педагог, учитељ ЧОС 

Какав сам ја, шта је оно што желим 
да радим? Љубав према раду, шта је 

то? 
1 час писмена вежба учитељ матерњи ј. 

П
Е

Т
И

 

 
Квиз занимања 

 
1 час 

дијалог, 
такмиче-ње 

О.С., педагог, 
психолог 

ЧОС 

Нацртај занимање своје омиљене 
личности 

2 часа цртање наставник ликовне к. ликовна к. 

Шта бих волео да будем, а шта не и 
зашто 

1 час писани састав 
наставник матерњег 

ј. 
матерњи ј. 

Живот и рад људи и међусобна 
повезаност занимања некад и сад 

 
бар један 

час 
разговор наставник историје 

 
историја 

Развој свести о вредности рада и 
знања 

 
бар један 

час 
разговор 

наставник матерњег 
језика 

 
матерњи језик 

Повезивање географских подручја са 
радом 

 
бар један 

час 
разговор 

наставник 
географије 

 
географија 

Ш
Е

С
Т

И
 

 
Личност којој се дивим; Мој будући 

позив 
1 час писани састав 

наставник матерњег 
језика 

 
матерњи језик 

Мој будући позив 1 час сликање наставник ликовне к. ликовна к. 

Рад у народним пословицама 
 

1 час 
разговор 

наставник матерњег 
језика 

 
матерњи језик 

Повезивање текстова из наставног 
програма са садржајима рада и 

захтевима занимања 

 
бар један 

час 
разговор 

наставник матерњег 
ј. 

матерњи ј. 
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С
Е

Д
М

И
 

Дискусија о пожељним и 
непожељним занимањима 

1 час разговор 
психолог, педагог, 

психолог ПО 
ЧОС 

Мој циљ у будућности 1 час сликање наставник ликовне к. ликовна к. 

Сусрет са ученицима средњих школа 
бар један 

час 
разговор 

директор, Тим за 
професионалну 

оријентацију 
ЧОС 

Мој портрет; Шта бих могао у 
животу… 

1 час писани састав 
наставник матерњег 

ј. 
матерњи ј. 

Посета предузећима, институцијама, 
средњим школама 

по договору посета 
директор, Тим за 
професионалну 

оријентацију 

слободно 
време 

Сусрети са стручњацима различитих 
занимања  

по договору интервју 
директор, Тим за 
професионалну 

оријентацију 
ЧОС 

Предавања-ПО 
бар један 

час 
предавање, 

разговор 
психолог, педагог, 

психолог ПО. 
ЧОС 

О
С

М
И

 

Фактори професионалног 
опредељења 

1 час 
предавање, 

разговор 
ОС, педагог, 

психолог 
ЧОС 

Медицинске индикације и 
контраиндикације за поједина 

занимања 

 
1 час 

предавање лекар ЧОС 

Анкета професионалне усмерености 1 час анкета 
педагог, 

психолог, психолог 
ПО 

ЧОС 

Сусрет са ученицима средњих школа 
бар један 

час 
разговор 

директор, Тим за 
професионалну 

оријентацију 
ЧОС 

Посета предузећима, институцијама, 
средњим школама 

по договору посета 
директор, Тим за 
професионалну 

оријентацију 

слободно 
време 

Сусрети са стручњацима различитих 
занимања  

по договору интервју 
директор, Тим за 
професионалну 

оријентацију 
ЧОС 

Тестирање Тестом професионалних 
интересовања 1 часа тест, разговор 

школски психолог, 
психолог ПО 

ЧОС 
 

Тест професионалне 
информисаности 1 час тест разговор 

психолог ПО, 
психолог, педагог 

ЧОС 

Тестирање интелектуалних 
способности заинтересованих 

ученика тестом “КОГ - 3” 
2 часа тест 

психолог Центра за 
тржиште рада 

ЧОС 
 

Информисање ученика и родитеља по потреби разговор 
Директор, психолог, 

ОС 8. разреда 
родитељски 

састанак 

Професионално саветовање 
неопредељених ученика 

 
по потреби саветовање 

школски психолог, 
психолог ПО у 

Националној служби 
за запошљавање 

ЧОС 
посебни 
термини 

 
 

 
 

(Закон о основном образовању и васпитању члан 44.) 
Школа сарађује са здравственим установама у спровођењу здравствене заштите ученика, у складу са 

законом. 
Здравствена заштита ученика подразумева пре свега организацију живота и рада у школи на принципима 

хигијенских и ментално-хигијенских захтева, што се односи на читаву школску средину, све објекте, опрему и 
инсталације. Такође обухвата стицање хигијенских знања, навика и вештина, упознавање хигијенских, биолошких 
и физиолошких функција организма, тј. здравствено васпитање ученика.  

У циљу реализације здравствене заштите и васпитања ученика ангажоваће се сви запослени у школи, уз 
организовану сарадњу са здравственим установама, Општинским одбором Црвеног крста, Центром за социјални 
рад и ученичким родитељима.  

XIII ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 
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Законом о здравственој заштити (Сл. гласник РС 17/92, 18/92, 50/92, 52/93, 25/96), Законом о здравствено 
осигурању (Сл. гласник РС 18/92, 26/93, 25/96, 46/98) и пратећим уредбама о здравственој заштити школске деце 
и омладине, као и другим актима утврђени су обим, садржај и начин остваривања права на здравствену заштиту 
у оквиру којих здравствено васпитање има посебно место и улогу. Здравствено-васпитни рад са ученицима 
основних школа реализује се у основној школи, породици, здравственим установама и заједници, при чему је 
школа на основу Закона о основном образовању и васпитању (Сл. гласник РС 55/2013) дефинисана као друштвена 
институција која представља основу васпитања и образовања.  

Здравствено васпитање је процес који се плански и континуирано одвија.  Наставник разредне наставе 
реализује теме из области здравственог васпитања сходно узрасном и образовном нивоу ученика. Рад на 
реализацији програма здравственог васпитања одвија се у оквиру:  

 редовне наставе, тј. интеграције здравствено-васапитних садржаја у програме других предмета; 

 ваннаставних активности – ЧОС-ова, спортских и предметних секција, клубова здравља, акције за 
унапређење школског простора, акција посвећених здравој исхрани и свим осталим активностима 
планираним календаром здравља; 

 едукативних предавања, трибина, радионица... у организацији и реализацији здравствених установа 
(лекари, поливалентна патронажна служба), Црвеног крста и других друштвених организација; 

 ваншколских активности на уређивању зелених површина, сарадње са заједницом на организовању 
културних активности и других садржаја за креативно и рекреативно коришћење слободног времена.  

За одређене теме неопходно је ангажовати здравствене раднике, лекаре и поливалентну патронажну службу, 
који се баве том проблематиком (болести зависности, злостављање и занемаривање деце, исхрана, орална 
хигијена), родитеље, друштвено-хуманитарне, спортске, рекреативне, културне и друге организације и удружења. 

За здрав развој личности ученицима је неопходно помоћи да сигурност траже у сопственој моћи поимања 
света, интелектуално, емоционално и естетски. Здраво понашање је непосредно повезано са здрављем и 
представља сваку активност предузету у циљу очувања, унапређивања и одржавања здравља. Супротно овом 
"ризично понашање" је дефинисано као специфичан облик понашања који повећава осетљивост за специфичне 
поремећаје здравља. Деци је неопходно приближити чињеницу да је здравље појединца не само лично, већ и 
опште добро.  Оно се у великој мери учи, те свако може значајно утицати на квалитет свога здравља ако прихвати 
здраве стилове живота.  
Програми Здравственог васпитања за ученике од I до IV разреда саставни су део овог  Школског програма. 
 Наставник разредне наставе реализује теме из области здравственог васпитања сходно узрасном и 
образовном нивоу ученика.  

Оријентациони преглед тема здравственог васпитања које се  могу реализовати са ученицима старијих 
разреда на часовима ОС.   

ОБЛАСТ НАЗИВ ТЕМЕ УЗРАСТ РЕАЛИЗАТОРИ 

ИЗГРАЂИВАЊЕ 
САМОПОШТОВАЊА 

Шта је добро а шта лоше V и VI 
одељењске старешине 

дотичних разреда уз 
помоћ школског 

психолога 

Сви слични – сви различити V и VI 

Вредности VII и VIII 

Етикетирање VII и VIII 

Ирационалне мисли и мотивација V - VIII 

ЗДРАВА ИСХРАНА Кажи ми шта једеш  – рећи ћу ти ко си V - VIII ОС 

БРИГА О ТЕЛУ 
Чисто тело и чист ум V - VIII 

одељењске старешине 
Основне хигијенске навике V  

ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ И 
ЗДРАВЉЕ 

Моја рекреација V - VIII одељењске старешине 

БЕЗБЕДНО ПОНАШАЊЕ Безбедно и опасно V - VIII одељењске старешине 

ОДНОСИ СА ДРУГИМА 

Ја и моја породица 

V, VI 
одељењске старешине 

уз помоћ школског 
психолога 

Ја и моји другови 

Извини и хвала 

Пријатељство 

VII, VIII Кругови утицаја 

Човече љутиш ли се 

 
ХУМАНИ ОДНОСИ МЕЂУ 

ПОЛОВИМА 

Девојчице и дечаци 
V, VI 

ОС  
Пубертет- промене у понашању 

Преурањени сексуални односи 
VII, VIII 

Адолесценција – промене у понашању 
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ПРАВИЛНО КОРИШЋЕЊЕ 
ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБИ 

Ко нас лечи V - VIII ОС  

ТЕМЕ ПО ПРОГРАМУ ПОДМЛАТКА 
ЦРВЕНОГ КРСТА 

Туберкулоза и друге болести дисајних 
органа (14. - 21. септембар) 

V - VIII 
ОС уз помоћ активиста  

Општинске организације 
Црвеног крста 

Филм о превенцији болести зависности 

17. октобар - Дан борбе против глади 

1. децембар - Дан борбе против AIDS 

7. април - Светски дан здравља 

22. април - Дан планете Земље 

8. мај - Међународни дан Црвеног крста 

11. мај - Добровољно давалаштво крви 

5. јун - Дан заштите животне средине 

Вршњачка едукација  на теме: 

 Полно преносиве болести 

 Превенција болести зависности 

 Превенција HIV/AIDS-а  

 Трговина људима 

 Учење за хуманост 

V - VIII 
Активисти Општинске 
организације Црвеног 

крста 

 
 Од мера и акција непосредне здравствене заштите школа реализује сваке године: 

 систематски лекарски преглед ученика првог, трећег, петог и седмог разреда према програму Школског 
диспанзера (носиоци активности су одељењске старешине);  

 вакцинацију ученика према програму Школског диспанзера (носиоци активности су одељењске 
старешине);  

 рад зубне амбуланте у оквиру школе (систематски прегледи, редовне контроле и потребне интервенције; 
превентивне активности за ученике млађег узраста: предавања и друге врсте едукације; 

 правовремено откривање ученика са сметњама у физичком и психичком развоју, тј. ученика из осетљивих 
група, те сходно врсти и степену сметњи, пружање помоћи у самој школи (индивидуализовани рад, рад 
по ИОП) и/или, уз сарадњу ученичких родитеља, упућивање захтева Интерресорној комисији за пружање 
додатне подршке ученицима, тј. укључивање других институција и служби (здравствених, Центра за 
социјални рад, дефектолога из ОШ „6. Октобар“...). Носиоци активности су разредни и предметни 
наставници, одељењске старешине, стручни сарадници и директор школе (по потреби).  

 одржавање хигијенских услова рада, исхране и рекреације ученика на одговарајућем нивоу (носиоци 
активности су послужитељи, сервирке, наставници физичког и здравственог васпитања, секретар и 
директор школе)..  

 
 
 

(Закон о основном образовању и васпитању члан 45.) 
Школа у сарадњи са надлежним установама брине о социјалној заштити, посебно ученика из осетљивих 

друштвених група, на основу програма социјалне заштите. 
Уколико је потребно школа организује прикупљање средстава за ове сврхе кроз акције школског спорта, 

волонтирања и других добротворних акција.  

С А Д Р Ж А Ј НОСИОЦИ ВРСТА АКТИВНОСТИ 
Развијање добрих међусобних односа 

и сарадње у одељењу 
ОС, учитељице, наставници 

ЧОС, редовна настава, остале 
ваннаставне активности 

Помоћ социјално угроженим 
ученицима 

Локална самоуправа, чланови 
Ученичког парламента, ОС, 

наставници, стручни сарадници 

бесплатна ужина, прикупљање одеће, 
школског прибора, уџбеника 

Упознавање ученика са основним 
принципима људских права и њиховом 

применом у животу 

ОС, наставници, стручни 
сарадници 

редовна настава, грађанско 
васпитање, ЧОС, остале ваннаставне 

активности, радионице 

Праћење породичних и 
социјалних прилика ученика 

ОС, наставници, стручни 
сарадници 

кроз индивидуалне разговоре са 
ученицима и родитељима 

Поштовање заједништва међу 
народима 

ОС, наставници 
ЧОС, редовна настава, грађанско 

васпитање, 
остале ваннаставне активности 

XIV СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ВАСПИТАЊЕ 
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Подржавање различитих начина на 
које ученици могу бити корисни за себе 

и за средину 

 
ОС, наставници редовна настава, ЧОС, радне акције 

Сарадња са „Црвеним крстом“ Кикинда повереници, ОС, стручни 
сарадници 

укључивање у акције „Црвеног крста“ 

Сарадња са Центром за социјални рад 
Кикинда 

Директор школе, стручни 
сарадници 

заједнички рад са породицом и 
ученицима који имају посебне 

социјалне проблеме 

У реализацији појединих делова програма социјалне заштите, просветни радници могу користити неке од доле 
наведених тема и активности.   
 

ЕДУКАТИВНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ, МИР И ТОЛЕРАНЦИЈУ  

узра
ст 

С А Д Р Ж А Ј НОСИОЦИ ВРСТА АКТИВНОСТИ 

V
 -

 V
III

 р
аз

ре
д

 

Развијање добрих међусобних односа и сарадње 
у одељењу 

ОС 
Наставници 

ЧОС, редовна настава, остале 
ваннаставне активности 

Поштовање потреба и доприноса свих чланова 
одељења 

ОС, наставници, 
психолог, 
педагог 

ЧОС, остале ваннаставне активности 

Упознавање ученика са основним принципима 
људских права и њиховом применом у животу 

ОС, наставници, 
педагог, 
психолог 

редовна настава, грађанско 
васпитање, ЧОС, остале ваннаставне 

активности 

Развој разумевања да са правима долазе и 
одговорности 

ОС, наставници, 
педагог, 
психолог 

редовна настава, грађанско 
васпитање, ЧОС, остале ваннаставне 

активности 

Оспособљавање за реализацију идеја слободе, 
једнакости и поштовања различитости, како у 

разреду, тако и у свакодневном животу 

ОС, наставници, 
педагог, 
психолог 

редовна настава, грађанско 
васпитање, ЧОС, остале ваннаставне 

активности 

Јачање самопоуздања и веровања у сопствене 
способности и оспособљавање за самостално 

доношење компетентних одлука  

ОС, наставници, 
педагог, 
психолог 

редовна настава, грађанско 
васпитање, ЧОС, остале ваннаставне 

активности 

Развијање навика и способности код ученика  да 
отворено разговарају и износе своје примедбе, 

идеје, сугестије и иницијативе везане за живот и 
рад у шк. 

ОС, наставници, 
педагог, 
психолог 

редовна настава, грађанско 
васпитање, ЧОС, остале ваннаставне 

активности 

Оспособљавање за рад у групи и за постизање 
заједничких циљева 

ОС, наставници, 
педагог, 
психолог 

редовна нас., грађанско васпитање,  
ЧОС, остале ваннаставне активности, 

екскурзије, спортска такмичења, 
радне акције 

Стицање знања о различитим типовима и 
узроцима конфликата, примери конфиката и 

разматрање могућности мирољубивог решавања 

ОС, наставници, 
педагог, 
психолог 

редовна настава, грађанско 
васпитање, ЧОС, остале ваннаставне 

активности 

Развијање знања о феноменима предрасуда, 
стереотипа, гласина и етноцентричних ставова и 

развијање способности препознавања ових 
појава код себе и код других 

ОС, наставници 
ЧОС, редовна настава, грађанско 
васпитање, остале ваннаставне 

активности, радионице 

Развој разумевања света као система у коме су 
сви људи, места и догађаји повезани 

ОС, наставници 
ЧОС, редовна настава, грађанско 

васпитање 

Стицање знања о својој култури, наслеђу и 
светским погледима, као и знања о културама 

других у својој заједници 
ОС, наставници 

ЧОС, редовна настава, грађанско 
васпитање, остале ваннаставне 

активности 

Развој позитивног вредновања културних разлика ОС, наставници 
ЧОС, редовна настава, грађанско 

васпитање, остале ваннаставне актив 

Неговање отворености и уважавања према ономе 
ко је другачији 

ОС, наставници 
ЧОС, редовна настава, грађанско 
васпитање, остале ваннаставне 

активности 

Поштовање заједништва међу народима ОС, наставници 

ЧОС, редовна наст., грађанско 
васпитање, 

остале ваннаст. 
активности 
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Подржавање различитих начина на које ученици 
могу бити корисни за себе и за средину  

ОС, наставници редовна настава, ЧОС, радне акције 

 
ПРОГРАМ УПОЗНАВАЊА И ПРИМЕНЕ КОНВЕНЦИЈЕ УН О ПРАВИМА ДЕТЕТА 

НАЗИВ АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАТОР РЕАЛИЗАТОРИ УЗРАСТ 

Читање Буквара дечијих права психолог, ОС ОС, ученици I - IV разред 

Читање Конвенције о правима детета психолог, ОС ОС, ученици V - VIII разред 

Учешће на литерарном и ликовном 
конкурсу Удружења за УН Србије 

поводом Дана УН 

Наставници ликовне 
културе и матерњег 

језика, ОС 

учитељи, наставници 
ликовне културе и 
матерњег језика, 

ученици 

I - VIII разред 

Дискусије о Конвенцији и конкретном 
стању дечијих права у нашој средини 

психолог, ОС ученици, ОС V - VIII разред 

Извођење конкретних акција на 
заштити дечијих права (акције 

солидарности, акције чишћења, 
одржавања и обнављања паркова и 

игралишта) 

руководиоци Дечијег 
савеза 

руководиоци Дечијег 
савеза, ОС 

IV - VIII разред 

Сарадња са Дечијим савезом Србије педагог, психолог 
руководиоци Дечјег 

савеза, педагог, 
психолог 

- 

Праћење и евалуација рада, извештај педагог, психолог 
руководиоци Дечјег 

савеза, педагог, 
психолог 

- 

 

 
 

(Закон о основном оразовању и васпитању члан 46.) 
Заштита животне средине обухвата активности усмерене на развој еколошке свести, као и очување природних 
ресурса. 
Очување природних ресурса из става 1. овог члана обухвата и упознавање са коришћењем и рационалном 
употребом тих ресурса у области енергетике. 
Школа доприноси заштити животне средине остваривањем програма заштите животне средине – локалним 
еколошким акцијама, заједничким активностима школе, родитеља, односно другог законског заступника и јединице 
локалне самоуправе у анализи стања животне средине и акција за заштиту животне средине у складу са законом. 

 
У оквиру програма еколошке заштите животне средине и естетског уређења школе истичу се 

следећи задаци: 
 Едукација ученика, просветних радника и родитеља 
 Реализација едукативних и креативних радионица 
 Активно учешће ученика у одржавању хигијене школског простора и зелених површина 
 Сарадња са локалном заједницом 
 Обележавање значајних еколошких датума  
 Учешће у акцијама, конкурсима еколошких друштава  Кикинде и Србије 
 Сакупљање секундарних сировина 

Ови задаци прилагођени  су узрасту учeника и рeализују се крoз различитe садржаje рада. Нoсилац 
активнoсти у овом домену је Тим за естетско уређење школе и заштиту животне средине, као и ОС, Ученички 
парламент, Дечији савез и учитељи реализатори изборног програма Чувари природе. 
 Развиjањe смисла и пoтрeбe да сe лични живoт и живoт oкoлинe испунe здрављeм и лeпoтoм oстварићe 
сe кoнтинуиранo крoз: навикавањe на oстављањe чистe учиoницe пoслe наставe; навикавањe учeника на активнo 
укључивањeм у раднo урeђeњe шкoлe и oкoлинe. 
  У складу са животним потребама да простор у коме боравимо и радимо, буде здраво, уредно и пријатно 
окружење, Тим за екологију и естетско уређење планирао је следеће садржаје: 
 

АКТИВНОСТ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ОРГАНИЗАТОР РЕАЛИЗАТОР 

Естетско и еколошко уређење школских 
холова и улаза  

новембар – мај 
директор, сви 
чланови Тима 

сви чланови тима 

XV ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
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Израда постамената за вајарска 
уметничка дела 

октобар – јун чланови Тима 
руководиоци и чланови радно 

– техничких секција, 
родитељи – сарадници  

Опремање ходника уметничким сликама и 
графикама (радови ученика школе и 
ликовних уметника) 

октобар – јун чланови Тима ликовни педагози, сликари 

Опремање ходника украсним биљкама 
октобар, јануар, 

април 
чланови Тима 

руководиоци и чланови 
ликовних секција 

Израда паноа за поставке ученичких 
ликовних радова у учионицама и 
ходницима 

октобар – јун чланови Тима 
руководиоци и чланови радно 

– техничких секција, 
родитељи – сарадници 

Бојење зидова на степеништима и 
стајалиштима (уметничке слике или 
мурали) 

октобар, јануар, 
април 

чланови Тима 
руководиоци и чланови 

ликовних секција 

Цртање и осликавање спољашњих зидова 
школе (мурали и графити) 

септембар, април, 
мај, јул 

чланови Тима 

руководиоци и чланови 
ликовних секција, 

руководиоци и учесници 
летњих кампова 

Садња и гајење украсних биљака у згради 
школе (учионице, холови, ходници) и 
школском парку и дворишту 

током године, 
недељно и у време 

радних акција 

директор, чланови 
Тима 

еколошка секција, 
одељењске заједнице у 

оквиру изборног предмета 
Чувари природе 

Садња и гајење нових садница дрвећа у 
школском парку 

октобар, март, 
током године 

директор, чланови 
Тима, руководиоци 
еколошких секција 

руководиоци и чланови 
еколошке секције 

Гајење животиња (акваријум) 
редовно током 

године 
руководиоци 

еколошких секција 
руководиоци и чланови 

еколошке секције 

Акције уређења учионица, холова и 
ходника 

током године, по 
програму рада ОС 

Директор школе, 
чланови Тима 

одељењске заједнице и ОС 

Акције уређења школског парка и 
дворишта 

октобар, март, 
април, мај 

директор, чланови 
Тима, руководиоци 
еколошких секција 

Дечји савез, одељењске 
старешине и одељењске 

заједнице 

Акције сакупљања секундарних сировина 
– папира 

једном месечно, 
почев од октобра 

Агенција АСА, 
директор, чланови 

тима 

Дечји савез, одељењске 
старешине и одељењске 

заједнице 

Акције сакупљања електронског отпада октобар, април 

Рециклажни центар 
S.C.T.- CERT д.о.о. 
Кикинда, директор, 

чланови тима 

Дечји савез, одељењске 
старешине и одељењске 

заједнице 

Акције сакупљања пластике  септембар - јун 

СЗТУР Гранпласт 
Бечеј, директор, 

Ученички 
парламент 

Ученички паламент, 
одељењске старешине и 

одељењске заједнице 

Учешће на конкурсу „Енергија је свуда око 
нас“ и другим конкурсима везаним за 
екологију 

по расписивању 
конкурса  

Покрајински 
секретаријат за 
образовање и 
ЦНТИ, друге 
институције и 
организације 

руководиоци и чланови 
слободних активности 

(техничке, ликовне, 
литерарне...) 

Обележавање Дана планете Земље 22.април 

чланови тима, 
руководиоци 

еколошке секције, 
учитељи 

учитељи и ОС, Дечији савез 

 

 
(Закон о основном образовању и васпитању члан 47) 

Сарадња са локалном самоуправом реализује се на основу програма сарадње са локалном самоуправом, 
који чини део школског програма. 

XVI САРАДЊА СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ И ДРУГИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ИНСТИТУЦИЈАМА 



                      ОШ „Свети Сава“ Кикинда - ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2022-2026.   

46 

 

Школа прати и укључује се у дешавања на територији јединице локалне самоуправе и заједно са њеним 
представницима планира садржај и начин сарадње, нарочито о питањима од којих зависи развитак школе.  

Ради остваривања васпитних циљева школе неопходна је свестрана, континуирана и активна сарадња 
школе и друштвене средине. 

У оквиру локалне заједнице постоји Секретаријат за друштвене делатности са којим школа непосредно 
сарађује по разним питањима од интереса за функционисање школе.  
 У реализацији спортских активности ученици се укључују у клубове (фудбалске, одбојкашке, рукометне, 
пливачке, карате, џудо, стрељаштво...) у којима у оквиру свог слободног времена тренирају спортске дисциплине 
за које су посебно заинтересовани. Сарадња школе и ових клубова је континуирана и важна, посебно зато што 
спорт мотивише однос према позитивним личним вредностима младих. Захтеви  
спортских клубова који се односе на забрану пушења, конзумирања алкохола и дроге и на понашање у складу са 
друштвеним нормама представљају значајну компоненту изграђивања позитивног односа младих према 
друштвено пожељном стилу живота.  Спорт захтева већи степен самоконтроле и већу дисциплину, тј. развија 
физичке и духовне капацитете младих. Значајно је да спорт у школи омогућава ученицима развој спортског морала 
и позитивних особина личности.  
 За ученике који желе да се баве програмима културе и истраживањима изван школе избор је КУД „Еђшег“, 
АДЗНМ „Гусле“, позориштанце „Лане“, Народно позориште, градска библиотека, музеј, галерија „Тера“...  

Културно-уметничке активности школе подразумевају посете и јавне наступе у школи и ван школе кроз 
које ученици презентују свој рад.  

Здравствена заштита ученика се одвија у сарадњи са Школским диспанзером кроз редовне систематске 
прегледе и вакцинације ученика.  

У оквиру додатне образовне, здравствене и социјалне подршке ученицима школа сарађује са општинском 
Интерресорном конисијом, изабраним педијатрима и другим лекарима специјалистима, Шклом за образовање 
ученика са сметњама у развоју „6.октобар“ и Центром за социјални рад.  
 Постоје проблеми ученика које сама школа није у могућности својим радом да реши, већ је потребна 
стручна помоћ и подршка здравствених служби, социјалних служби, ПУ Кикинда, са којом школа сарађује и у 
домену безбедности и заштите ученика.   
 Са службом Центра за социјални рад школа успоставља посебну сарадњу када су у питању ученици из 
ризичних средина, када се ради о деци из непотпуних породица, разведених бракова, породица алкохоличара или 
болесних родитеља. 
 Стручно усавршавање просветних радника школе у великој мери се реализује захваљујући сарадњи са 
Центром за стручно усавршавање Кикинда.  

Како би информације о свима активностима у којима учествују наши ученици и њиховим успесима на 
бројним такмичењима и смотрама школа остварује изузетну сарадњу са свим лкалним и регионалним штампаним 
и електронским медијима. 

Да би наша школа сваким даном била све боља и да би садржаји рада били интересантнији за наше 
ученике трудићемо се да све ресурсе које локална заједница поседује максимално користимо.  
 

 
 

(Закон о основном оразовању и васпитању члан 48) 
Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односно другим законским заступницима 

ученика, заснован на принципима међусобног разумевања, поштовања и поверења. 
Програмом сарадње са породицом, школа дефинише области, садржај и облике сарадње са родитељима, 

односно другим законским заступницима деце и ученика, који обухватају детаљно информисање, саветовање, 
укључивање у наставне, и остале активности школе и консултовање у доношењу одлука око безбедносних, 
наставних, организационих и финансијских питања, с циљем унапређивања квалитета образовања и васпитања, 
као и обезбеђивања свеобухватности и трајности васпитно-образовних утицаја. 

Програм сарадње са породицом обухвата и организацију отвореног дана школе сваког месеца, када 
родитељи, односно други законски заступници могу да присуствују образовно-васпитном раду. 

Ради праћења успешности програма сарадње са породицом, школа, на крају сваког полугодишта, 
организује анкетирање родитеља, односно других законских заступника, у погледу њиховог задовољства 
програмом сарадње са породицом и у погледу њихових сугестија за наредно полугодиште.  

Мишљење родитеља, односно других законских заступника, добијено као резултат анкетирања, узима се у 
обзир у поступку вредновања квалитета рада школе. 
Оријентациони програм сарадње школе са родитељима: 

XVII САРАДЊА СА УЧЕНИЧКИМ РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА 
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ОБЛАСТ САДРЖАЈИ ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ОРГАНИЗАТОРИ ИЗВРШИОЦИ 

Међусобно 
информиса
ње 
родитеља и 
наставника 

Размена информација о: 
- здрављу ученика; 
- психофизичком развоју; 
- социјалном развоју; 
- владању ученика; 
- раду у ваннаставним и 
ваншколским активностима. 

стално 
(индивидуални 

разговори, 
родитељски 

састанци, 
састанци Савета 
родитеља школе) 

ОС, чланови 
одељеских савета 

родитеља, 
директор  

одељењске 
старешине, 
предметни 

наставници, 
родитељи, чланови 
одељењских савета 

родитеља 

Упознавање родитеља са школским 
документима: Кућним редом школе; 
Правилником о понашању ученика, 
запослених и ученичких родитеља; 
правилником о процедурама 
комуникације и извештавања 
родитеља о напредовању ученика 

1. полугодиште 
школске године  

директор школе, 
одељењскестареш

ине, стручни 
сарадници 

одељењске 
старешине 

Сарадња са родитељима ученика 
којима је потребна додатна 
образовна, здравствена или 
социјална подршка (размена 
информација, договори о 
заједничком раду, припрема и 
предаја захтева Интерресорној 
комисији, учешће родитеља као 
члана Тима за додатну подршку у 
реализацији ИОП-а ) 

током године 

Стручни тим за 
инклузивно 

образовање, ОС, 
стручни сарадници 

Тимови за додатну 
подршку ученицима  

(ОС, разредни и 
предметни 

наставници, стручни 
сарадници), Стручни 

тим за инклузивно 
образовање 

Организовање „Отвореног дана“ – 
присуство заинтересованих 
родитеља образовно-васпитном раду 

једном месечно 
директор, 

Наставничко веће 

разредни и 
предметни 

наставници и 
стручни сарадници 

Анкетирање родитеља о њиховом 
задовољству сарадњом породице и 
школе и прикупљање њихових 
сугестија за унапређење сарадње 

на крају сваког 
полугодишта 

директор, 
Наставничко веће 

одељењске 
старешине 

Образовање 
родитеља 

- психолошко образовање; 
- педагошко образовање; 
- здравствено васпитање. 

према програму 
образовања 

родитеља који 
сачињавају 
одељењске 
старешине 

ОС, 
педагог, 
психолог 

одељењске 
старешине, педагог, 
патронажна служба, 

стручна лица ван 
школе, психолог 

Учешће 
родитеља у 
васпитном 
раду школе 

Учешће родитеља у спровођењу 
дисциплинског поступка за ученике 
који својим понашањем заслужују 
изрицање васпитно-дисциплинске 
мере 

по потреби 
директор и 

секретар школе 

директор, секретар, 
ОС, стручни 
сарадници, 

родитељи ученика 
(и шк. полицајац по 

потреби) 

Помоћ 
родитеља у 
реализацији 
неких 
делова 
програма 
школе и 
побољшању 
услова рада 
школе 

учешће у програму професионалне 
оријентације; 

према програму 
професионалне 

оријентације 

Савет 
родитеља 

школе, 
директор школе, 
Школски развојни 

тим 

родитељи носиоци 
појединих занимања 

организација посета, предузећима 
излета и екскурзија; 

према програму 
извођења ових 

активности 

Савет родитеља 
школе 

решавање социјалних и 
здравствених проблема 
ученика; 

по потреби 
Савет родитеља 

школе, 
сви родитељи 

учешће у акцијама 
уређења школских објеката; 

по потреби 
родитељи према 

личном афинитету 

материјална помоћ у унапређењу 
услова рада школе 

по потреби 
и могућностима 

сви родитељи према 
могућностима 

учешће у раду Школског одбора; по потреби 
представници 

Савета родитеља 
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учешће у активностима 
самовредновања рада школе и 
школског развојног планирања; 

по потреби 
 

родитељи чланови 
Школског развојног 
тима, сви родитељи 
према потребама и 

афинитету 

организовање матурске вечери 
ученика VIII разреда 

друго полугодиште 

Савет родитеља 
школе, 

представници 
родитеља ученика 

VIII разреда, 
директор школе 

представници 
родитеља ученика 

VIII разреда 

 
 

(Закон о основном оразовању и васпитању члан 49) 
Школа може да планира и организује излете, екскурзије и наставу у природи, на начин и под условима 

утврђеним  планом и програмом наставе и учења. 
Програм излета, екскурзија и наставе у природи саставни је део школског програма и годишњег плана рада 
школе.  

Школе које имају одговарајуће услове, као и установе које су специјализоване за остваривање квалитетних 
програма за децу и ученике у функцији активног слободног времена, са посебним усмерењем на спортско-
рекреативне активности и које имају одговарајуће услове, могу да буду центри за реализацију наставе у природи, 
као и за реализацију активности ученика више школа (Центар дечјих одмаралишта, Пионирски град и друге 
одговарајуће установе намењене деци и ученицима). 

 
А) Излети    
Школа сваке године организује излете за своје ученике: 
- први разред: полудневни излет у неко од места наше општине; 
- 1 – 4. разред: излети ОЗ у Велики парк и на Старо језеро  
- 5 – 8. разред: излет на Водице 
- 5 – 8. разред: излети у Нови Сад (посета СНП и биоскопу) 
- 5 – 8. разред: излети у Нови Сад и Београд (клизање) 
 
Б) Ученичке екскурзије 
Школа сваке године организује (углавном једнодневне) наставне екскурзије за све узрасте од 2. – 8. разреда, 

уколико се јави довољан број ученика. За све екскурзије постоји детаљан план и налази се у ГПРШ. 
 
Циљ екскурзије, као облика образовно-васпитног рада, јесте да допринесе остваривању циљева и задатака 
образовања и васпитања, циљева и задатака наставних предмета, као и непосредно упознавање с појавама 
и односима у природној и друштвеној средини, с културним, историјским и духовним наслеђем и привредним 
достигнућима.  
 
Задаци екскурзије су:  

 продубљивање, проширивање и обогаћивање знања и искустава ученика,  

 повезивање и примењивање знања и умења,  

 развијање љубави према отаџбини, њеној историји, култури и природним лепотама, неговање позитивног 
односа према свим њеним грађанима и њиховим националним, културним, етичким и естетским 
вредностима,  

 неговање солидарности, хуманизма, другарства и осећаја заједништва,  

 успостављање непосреднијих односа између наставника и ученика и ученика међусобно, 

 проучавање објеката и феномена у природи,  

 уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима, 

 упознавање с начином живота и рада људи појединих крајева,  

 развој и практиковање здравих стилова живота,  

 развијање свести о значају одрживог развоја и изграђивање еколошких навика и навика заштите 
животиња,  

 развијање способности проналажења, анализирања и саопштавања информација из различитих извора,  

 оснаживање ученика у професионалном развоју,  

XVIII ИЗЛЕТИ, ЕКСКУРЗИЈЕ, НАСТАВА У ПРИРОДИ И КУРС СКИЈАЊА 
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 подстицање самосталности ученика и одговорности за сопствено понашање,  

 развијање способности оријентације у простору.  
 
УПУТСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЕКСКУРЗИЈА  
Многа знања, умења и ставове ученици најцелисходније стичу и развијају кроз активности које се одвијају ван 

учионице. Екскурзије су зато важан облик рада са ученицима који пружа велике могућности за остваривање 
бројних задатака образовања и васпитања. Наведене задатке екскурзије, који су бројни и разноврсни, треба 
посматрати кроз чињеницу да се екскурзије реализују током целокупног основног образовања и васпитања и да 
постоји кумулитивни ефекат тог облика рада, који најчешће није могуће одмах у целости сагледати. Пуни смисао 
и оправданост постојања екскурзије је управо у њеној трансферној вредности на даљи развој ученикове личности.  

У избору програмских садржаја и маршрута екскурзија, као и њиховог трајања, потребно је узети у обзир 
захтеве наставних програма свих предмета које ученици изучавају у тој школској години, циљеве и задатке 
екскурзије, узраст ученика и њихове психофизичке способности.  

У стручној припреми учествују сви наставници водећи рачуна да се кроз екскурзију што више повежу 
образовно-васпитни захтеви различитих наставних предмета. У стручним и педагошко-методичким припремама, 
имајући у виду циљ и задатке сваке екскурзије, наставници треба пажљиво да се упознају са маршрутом и 
могућностима које она пружа, како за стицање нових, тако и за продубљивање и систематизацију већ усвојених 
знања.  

Наставничко веће може да одреди једног наставника за стручног вођу пута, који ће на себе преузети обавезу 
стручне припреме екскурзије. Он ће, консултујући предметне наставнике и доступну литературу (приручнике, 
монографије места, проспекте, туристичке водиче, путописе...), сачинити оперативни план рада за сваки дан на 
екскурзији, са прецизно одређеним објектима и местима који ће бити посећени и активностима које треба 
реализовати. Оперативни план екскурзије биће саопштен ученицима, а предметни наставници могу да формирају 
ученичке групе које ће добити задужење да, на основу препоручене литературе, саставе кратке реферате који ће 
бити прочитани приликом посете одређеним објектима или током путовања кроз поједине крајеве.  

Помоћ у припреми екскурзије могу пружити и родитељи који поседују знања и искуства релевантна за њену 
организацију и реализацију.  

На екскурзији треба водити рачуна о физичком и психичком капацитету ученика одређеног узраста, посебно 
о правилној расподели активности и периода одмарања. Због обиља утисака и специфичних околности у којима 
се одвија екскурзија тешко је дужи временски период одржавати пажњу ученика. Треба избегавати опширна 
предавања, објашњења са великим бројем података и активности које су дуготрајне и замарајуће. Део времена 
може се посветити организовању такмичења у разним дисциплинама: фудбалу, кошарци, одбојци, трчању, 
скакању, певању, рецитовању, квизовима и сл.  

Пре разгледања неког објекта било би корисно одржати кратак састанак са тамошњим стручњацима 
(кустосима, водичима, инжењерима...), упознати их с циљем посете и замолити их да њихово излагање буде 
прилагођено ученицима. Ако излагање стручног водича превазилази могућности ученика да га разумеју,  наставник 
треба да интервенише и пружи појашњења која одговарају предзнању ученика, њиховом узрасту и 
интересовањима. Подразумева се да сва излагања на екскурзији којима се објашњавају различите појаве у 
природи и друштву морају бити на потребном научно-стручном нивоу.  

Посете привредним предузећима треба искористити за потпуније информисање ученика о појединим 
занимањима како би се по завршетку основног образовања и васпитања лакше определили за одређени позив.  

Реализација постављеног циља екскурзије у великој мери зависи од способности наставника да са ученицима 
успешно ради и ван учионице. Његова улога је сада сложенија и захтевнија, јер осим што организује и реализује 
предвиђене активности, брине и о безбедности ученика који су током екскурзије одвојени од својих породица. У 
свом раду наставник треба да уважава узрасне карактеристике ученика, разлике у њиховим потребама и 
могућностима, да подстиче сарадњу и тимски рад, самосталност и личну одговорност.  

По повратку са екскурзије, стечена знања и искуства треба што више интегрисати у наставни процес. 
Пожељно је са ученицима разменити утиске, извршити систематизацију и обраду података добијених током 
екскурзије, а од прикупљеног материјала (цртежи и фотографије музејских експоната, биљног и животињског 
света, културно-историјских споменика, установа културе, природних лепота...) приредити изложбу, као пригодан 
начин да се реализована екскурзија представи на нивоу школе.  

 
ПРОПИСАНИ САДРЖАЈИ ПРОГРАМА ИЗЛЕТА И НАСТАВНИХ ЕКСКУРЗИЈА 
 
Први циклус основног образовања и васпитања  

У складу с наставним програмом, на екскурзијама се могу реализовати следећи програмски садржаји:  
Уочавање облика рељефа и површинских вода у околини и природно-географских одлика Србије.  
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Посматрање карактеристичних биљака и животиња (обилазак станишта биљака и животиња у околини и 
Србији).  

Посете заштићеним природним подручјима (национални паркови, резервати, споменици природе...).  
Упознавање с прошлошћу и културном баштином завичаја и отаџбине (обилазак музеја, културно-

историјских споменика, етно-села, спомен-кућа знаменитих људи - научника, књижевника, уметника, војсковођа, 
државника...).  

Развијање способности оријентације у простору и времену.  
Обилазак разних типова пољопривредних површина и сточарских фарми (упознавање с производњом 

здраве хране).  
Обилазак привредних друштава и јавних предузећа (прерада природних сировина, упознавање с 

различитим делатностима људи, заштита животне средине...).  
Обилазак културно-историјских, географских и природних вредности насељених места и њихове околине 

(села кикиндске општине, Зрењанин, Чока, Сента, Мали Иђош, Бездан, Колут, Сомбор, Суботица, Палић, Келебија, 
Нови Сад, Сремски Карловци, Стражилово, Београд). 

 
Други циклус основног образовања и васпитања  

У складу с наставним програмом, на екскурзијама се могу реализовати следећи програмски садржаји:  
Посете које омогућавају упознавање са природним лепотама, природно-географским и друштвено-географским 
одликама Србије (планине, реке, језера, бање, биљни и животињски свет, заштићени природни објекти и 
национални паркови, становништво, народи и етничке заједнице у Србији...).  

Обилазак праисторијских, античких, средњовековних, нововековних и локалитета савременог доба 
(Лепенски вир, Винча, Сирмијум, Виминацијум - војни логор, Гамзиград - царска палата, Медијана, Студеница, 
Ђурђеви Ступови, Жича, Милешева, Сопоћани, Градац, Грачаница, Високи Дечани, Раваница, Лазарица, 
Љубостиња, Манасија, Каленић, Сремски Карловци, Крушедол, Ново Хопово, Врдник, Смедеревска тврђава, 
Голубац, Нишка тврђава, Петроварадинска тврђава, Орашац, Топола, Ћеле-кула, Таково, Тршић, Бранковина, 
Враћевшница, Текериш, Струганик, Шумарице...).  

Обилазак Београда, престонице Србије (Дом Народне скупштине, Народно позориште, Народни музеј, 
Београдска тврђава, Опсерваторија, Војни музеј, Музеј Српске православне цркве, Музеј Првог српског устанка - 
Конак кнеза Милоша, Конак кнегиње Љубице, Народна библиотека, краљевски дворови на Дедињу, Музеј града, 
Авала, Јајинци, Етнографски музеј, Педагошки музеј, Музеј Вука и Доситеја, Саборна црква, храм Светог Саве на 
Врачару, Природњачки музеј, Ботаничка башта "Јевремовац", зоолошки врт, Музеј југословенске кинотеке, Музеј 
Николе Тесле, Музеј савремене уметности, историјски музеј, Музеј илузија...).  

Обилазак установа културе у Србији (Галерија Матице српске у Новом Саду, Српско народно позориште 
у Новом Саду, Књажевско-српски театар у Крагујевцу, завичајни и локални музеји, спомен-куће...).  
Обилазак привредних друштава и јавних предузећа (предузећа у областима прехрамбене, хемијске, машинске и 
електроиндустрије, индустрије грађевинског материјала, енергетике...).  

Обилазак културно-историјских, географских и природних вредности насељених места и њихове околине 
(Вршац, Сремска Митровица, природни резерват Засавица, Винча, Сурчин, Ваљево, Петница, Тршић, Бајина 
Башта, Аранђеловац, Топола, Јагодина, Велика Плана, Кладово, Лепенски Вир, Голубац, Доњи Милановац, Бор, 
Мајданпек, Пожаревац, Нови Пазар, Куршумлија, Ниш). 

Обилазак и упознавање са географским и културно-историјским вредностима Војводине, Источне Србије 
и Западне Србије.  
 
Школа у природи, курс скијања и зимовање 
 У делатности школе у природи и зимовања обједињују се образовне, васпитне и здравствене функције 
карактеристичне за целодневни образовно-васпитни рад који обухвата часове наставе, ваннаставних активности, 
време за исхрану и одмор, време за учење и време за игру и забаву. У делатности школе у природи, кроз 
заједнички живот и рад ученика, по искуству наставника, постижу се значајни резултати у:  
              - јачању здравља и физичке кондиције деце;  
 - стварању здравих другарских односа;  
 - формирању хигијенских навика;  
 - подстицању иницијативе, самосталности и одговорности ученика.  
Школа у природи, курс скијања и зимовање реализују се на некој од планина Србије. Курс скијања и зимовање 
реализују се за време зимског распуста. 
 

Школа сваке године  организује и реализује (уколико постоји интересовање ученика и родитеља): 

 школу у природи за ученике од 1 – 4. разреда  
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 курс скијања за ученике од 5 – 8. разреда 
 

 
 

(Закон о основном образовању и васпитању члан 50) 
Школска библиотека је место библиотечко-информационе, васпитно-образовне и културне активности школе.  
У школској библиотеци прикупља се, обрађује и ученицима, наставницима и стручним сарадницима даје на 
коришћење библиотечко-информациона грађа (књиге, серијске публикације и др.) и извори. 
Библиотека је дужна да у свом фонду прикупља уџбенике и друга наставна средства намењена ученицима са 
сметњама у развоју и инвалидитетом, као и стручну литературу за наставнике и стручне сараднике. 
Задатак школске библиотеке је да код ученика развија навике читања и коришћења библиотечких услуга, као и 
да ученике оспособљава да користе информације у свим облицима и на свим медијима и омогући им да 
овладају вештинама потребним за учење у току целог живота. 
Школа је дужна да има школску библиотеку, у складу са законом. Музичка и балетска школа има нототеку, а 
балетска школа и медијатеку. 
Програм рада школске библиотеке саставни је део школског програма. 

 
У нашој школи ради посао библиотекара обавља наставник српског језика и књижевности.  

Преглед врста активности које се реализују у школској библиотеци. 

Р. бр. ВРСТА АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1. ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНА ДЕЛАТНОСТ (рад са ученицима) Током године 

2. БИБЛИОТЕЧКО- ИНФОРМАЦИОНА ДЕЛАТНОСТ Током године 

3. КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ Током године 

4. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ Током године 

5. САРАДЊА СА СВИМ СТРУЧНИМ И ОРГАНИМА УПРАВЉАЊА У ШКОЛИ Током године 

6. САРАДЊА СА ИНСТИТУЦИЈАМА КУЛТУРЕ Током године 

7. РАД НА ШКОЛСКОМ ЛИСТУ Током године 

8.  ОСТАЛИ ПОСЛОВИ Током године 

 
Детаљан план рада школског библиотекара налази се у ГПРШ. 

 

 
 

(Закон о основном образовању и васпитању члан 51) 
 
Школа може да има своје организације деце и ученика, а може да се повезује и са организацијама деце и 

ученика ван школе (организација горана, Црвеног крста, планинара, извиђача и сл.), у складу са законом. 
 У циљу што потпунијег друштвеног васпитања ученика, основна школа омогућава друштвеним 
организацијама да оснивају своје подмлатке. Ове ученичке организације су носиоци разноврсних програма и 
активности у школи. У свој рад укључују један број или све ученике приликом извођења појединих радних, 
хуманитарних, мировних, свечаних и других акција и манифестација. 
 
               У нашој школи активне су три ученичке организације: 

А) Ученички парламент, 
Б) Подмладак Црвеног крста, 
В) Дечји савез.  

 
А) УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ 

(Закон о основном образовању и васпитању члан 68.) 
 

За ученике седмог и осмог разреда организује се ученички парламент, у складу са Законом. 
Ученички парламент на крају сваке школске године доставља извештај о свом раду школском одбору и савету 
родитеља школе. 

XIX ШКОЛСКА БИБЛИОТЕКА 

XX ДРУГЕ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ КОЈЕ УТИЧУ НА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ 

РАД 

1. УЧЕНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
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Ученички парламент се организује ради: 
1) давања мишљења и предлога стручним органима, Школском одбору, Савету родитеља и директору о 

правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, Годишњем плану рада, Школском развојном плану, 
Школском програму, начину уређивања школског простора, избору уџбеника, слободним и ваннаставним 
активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и 
ван ње и другим питањима од значаја за њихово образовање; 

2) разматрања односа и сарадње ученика и наставника, васпитача или стручног сарадника и атмосфере 
у школи; 

3) обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о активностима 
Ученичког парламента; 

4) активног учешћа у процесу планирања развоја школе и у самовредновању школе; 
5) предлагања чланова стручног актива за развојно планирање из реда ученика. 

 
 У нашој школи чланови Парламента су ученици VII  и VIII разреда, по два ученика из сваког одељења. С 
обзиром на величину школе и велики број ђака у њој, састанцима присуствују и по два ученика из сваког одељења 
V и VI разреда као посматрачи – не доносе одлуке, не предлажу и не гласају.  

Парламент се састаје два пута месечно (или по потреби) пре или после часова. Руководство Парламента 
обавештава остале чланове о терминима састанака оглашавањем на ученичкој огласној табли у холу школе.  

Чланове Парламента бирају ученици одељењске заједнице сваке школске године. Чланови Парламента 
бирају председника, заменика председника и записничара. 

Парламент бира два представника ученика који учествују у раду Школског одбора, односно проширеног 
сазива Школског одбора и у раду Стручног актива за развојно планирање, у складу са чланом 57. овог Закона. 

Радом Ученичког парламента координирају троје наставника предметне наставе. 
Програм рада Парламента саставни је део Годишњег плана рада школе. 
 

Б) ПОДМЛАДАК ЦРВЕНОГ КРСТА 

Подмладак Црвеног крста је ученичка организација у којој су сви ученици школе чланови. Рад Подмлатка 
Црвеног крста у школи заснован је на програму рада Општинског одбора Црвеног крста Кикинде. Радом ове 
ученичке организације координирају два до три наставника предметне и разредне наставе. План рада ове 
ученичке организације саставни је део Годишњег плана рада школе. 

 
Оријентациони план рада подмлатка Црвеног крста: 
 

Програм Подмладак и омладина, односно рад са децом и младима, датира у Међународном покрету 
Црвеног крста и Црвеног полумесеца од 1925. год. Програм - Подмладак и омладина обухвата рад са децом до 15 
година односно са младима узраста од 15 до 28 година старости.  Као основна  школи ми имамо  Подмладак 
Црвеног крста који обухвата све ученике. Све активности у Црвеном крсту и све едукације које реализује Црвени 
крст стављају акценат на промоцију хуманих вредности - толеранцију, лични и културни идентитет и поштовање 
различитости, родну једнакост, борбу против дискриминације. Активности које се реализују у школама односе се 
на превенцију у области здравља, промоцију хуманих вредности, обуке прве помоћи и реалистичког приказа 
повреда и оболења, такмичења и квизови "Шта знаш о Црвеном крсту?" и "Шта знаш о здрављу?". 
 

САДРЖАЈ ВРЕМЕ МЕСТО 
ЦИЉНА 
ГРУПА 

НОСИО
ЦИ 

ОДГОВОР
НО ЛИЦЕ 

- Евидентирање ученика у стању социјалне потребе 
- евидентирање ученика 7. разреда заинтересованих за обуку  у 
пружању прве помоћи 
- вршњачка едукација волонтера ЦК 
- недеља безбедности деце у саобраћају 
- прикупљање чланарине ЦК 
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- Трка „За срећније детињство“  
- обележавање Месеца старих и 1. октобра –Светског дана старих 
акцијом “За сунчану јесен живота“ 
-  обележавање  17. Октобра- Међународни дан против 
сиромаштва и глади 
- - обележавање  18.октобра –Европски дан борбе  против 
трговине људима 
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В) ДЕЧЈИ САВЕЗ 

   Сви ученици школе чланови су Дечјег савеза, ученичке организације која координира свој рад са 
друштвеном организацијом Пријатељи деце Србије. Радом ове ученичке организације координирају по три 
наставника предметне и разредне наставе. План рада ове ученичке организације саставни је део Годишњег плана 
рада школе. 

 
 

 
Примена стечених знања је најделотворнија у практичним ситуацијама, што значи кроз остваривање 

појединих програма који се односе на сагледавање могућности примене знања које доприносе подизању техничке 
културе и развијање интересовања за технику и технологију, развијање спретности и умешности у раду, неговање 
правилног односа према раду, развијање стваралачког односа према кооперативности, хуманости, опште људској 
солидарности, развијању способности за различита естетска доживљавања, формирању особина личности као 
што су: издржљивост, упорност, уредност, тачност, прецизност, рационалност и сл.  
 Остваривање ових циљева врши се посебно путем програма производног и друштвено-корисног рада у 
чијој организацији учествују сви ученици и наставници школе и који обухвата предузимање низа радних, 
хуманитарних, производних и сабирних акција у школи и локалној средини. Међу овим акцијама 
најкарактеристичније су: уређивање и одржавање школских просторија и зелених површина, израда дидактичких 
материјала, сакупљање старе хартије, књига, флаша и других предмета, чишћење паркова и школске околине, 
пошумљавање оголелих површина и друго.  

- Месец борбе против болести зависности 
-  обележавање  20. Новембра  – Светски дан детета 
- организовати редовну акцију добровољног давања крви 
запослених  у школи 
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-  обележавање  1.децембра - Светски дан борбе против HIV/AIDS-
a 
-  обележавање  5. децембра – Међународни дан волонтера 
- Акција „Један пакетић, много љубави“ 
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-  Учешће у конкурсу ЦК Србије „Крв живот значи“ II 
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- пријављивање школске екипе за Општинско такмичење у 
пружању прве помоћи 
- учешће ученика на општинском квиз такмичењу „Шта знаш о 
здрављу“ 
- организовати редовну акцију добровољног давања крви 
запослених  у школи 
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-  обележавање  7.априла-  Светски дан здравља 
- пријављивање ученика 6. разреда за учешће на Фестивалу 
младости, хуманости и лепоте 

IV 

Ц
К

, ш
ко

л
а 

П
од

м
л

ад
ак

 Ц
К

 

Ц
К

,у
чи

те
љ

и 
и 

на
ст

ав
ни

ц
и

 

П
ов

ер
ен

ик
 Ц

К
 

- укључивање школе у обележавање Недеље Црвеног крста (8-15. 
мај) - у овој недељи ЦК ће организовати свечаност за прваке са 
циљем да им се представе активности ЦК 
- обележавање  8. маја -  Светски дан Црвеног крста 
- учешће ученика 6. разреда на манифестацији „Фестивал 
младости, хуманости и лепоте“ 
- учешће школске екипе на Општинском такмичењу у пружању 
Прве помоћи 
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- у недељи солидарности (1-7. јун) организовати акцију  „Ђак- ђаку“  
прикупљање уџбеника и прибора за наредну школску г. 
- поводом 5. јуна -  Дана заштите животне средине -  организовати 
акцију уређења школског дворишта 
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2. ПРОИЗВОДНИ И ДРУГИ  ДРУШТВЕНО КОРИСТАН РАД 



                      ОШ „Свети Сава“ Кикинда - ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2022-2026.   

54 

 

 Производни и други друштвено користан рад такође има за циљ побољшање услова живота и развоја 
школе и животне средине.  
 Овај програм повезује се са практичним радовима ученика у оквиру наставе појединих предмета и 
практичних течајева, али се посебно планира и изводи. Организује се и непосредно реализује у оквиру ученичких 
друштвених организација и заједница (Ученичка задруга, Подмладак Црвеног крста, Ученички парламент, Дечији 
савез).  
 При сачињавању и реализацији програма води се рачуна о оптималном временском ангажовању сваког 
ученика. Ученици трећег и четвртог разреда у друштвено корисном раду могу бити ангажовани максимално 
двадесет часова, а ученици од петог до осмог разреда 25 часова годишње.  
            Детаљан план производног и друштвено корисног рада саставни је део Годишњег плана рада школе. 

 
 
  
Корективни педагошки рад подразумева активности на уочавању ученика са тешкоћама у психофизичком развоју 
(тешкоће у учењу, социјализацији, емоционалне сметње, мања оштећења чула, говорне мане, мања телесна 
оштећења), њиховом упућивању на стручњаке и институције у којима им се може пружити помоћ, као и пружању 
помоћи у самој школи и одељењу. Правовремена помоћ овој деци утиче на побољшање успеха у настави, на 
промену односа ученика према себи, другој деци, наставницима и према школи и друштву у целини. Детаљан план 
корактивног рада саставни је део Годишњег плана рада школе. 
 

 
 

(Закон о основном образовању и васпитању члан 52) 
       Школа је дужна да води летопис за сваку школску годину. 
      Летопис садржи писане податке о активностима школе и реализацији образовно-васпитног рада. 
       Школа у публикацији представља програм и организацију рада, у складу са годишњим планом рада, као 
и права и дужности ученика, правила понашања, кућни ред и друге податке од значаја за представљање школе. 

       
Школа публикацију летопис објављује на својој интернет страни до 1. октобра за претходну школску годину. 
Школа је дужна да има своју интернет страну. 
   

У нашој школи летопис се пише од школске 2003/2004. године. Концепцијски, поред основних уводних 
напомена и представљања техничких података о организацији живота и рада школе, прихваћено представљање 
активности ученика и наставника по месецима. Тиме су обухваћене традиционалне али и све нове активности које 
имамо током године као и многобројне награде и успеси наших ученика и наставника. Рад на изради летописа 
поверен је наставници историје Драгици Средојев. 
 
 
  
Од 2001. године наша школа поседује и редовно ажурира сајт школе на адреси www.svetisava.edu.rs . Сајт је 
редизајниран у фебруару 2012. године. Креирали су га и редовно га ажурирају наставници школе.  
   

Сајт школе представља место окупљања ученика, родитеља, наставника и свих осталих људи који су 
заинтересовани да се информишу о раду у нашој школи. Сајт на почетној страни садржи вести које се редовно 
ажурирају у зависности од дешавања везаних за живот школе, постигнућа ученика и наставника.  
 У горњем менију могу се пронаћи разне корисне информације и то: 
1. О школи – историјат и летописи  
2. школски одбор, медијатека, библиотека и школске ваннаставне активности; 
3. Настава – запослени (списак свих запослених и задужења у школи), стручно усавршавање, актуелни школски 

календар;  
4. распоред часова, распоред звона, као и информације о продуженом боравку и основном образовању одраслих; 
5. Ученици – ученици генерације, добитници Вукове дипломе, добитници плакете "Свети Сава" и ученички 

парламент; 
6. Пројекти – наведени су пројекти које радимо 
7. Документа –Школски програм, Годишњи програм рада школе, Извештај о раду школе, правилници и разни 

документи који су битни за наставнике и ученике; 
8. Јавне набавке – понуде, позиви и одлуке; 

3. КОРЕКТИВНИ РАД СА УЧЕНИЦИМА 

4. ЛЕТОПИС ШКОЛЕ 

5. САЈТ ШКОЛЕ 

http://www.svetisava.edu.rs/
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9. Преузимање – збирка задатака за припрему завршног испита; 
10. Контакт – садржи контактне информације и локацију школе. 

 
 Сајт пружа комплетну слику о раду у нашој школи. У плану су поред редовних активности које пратимо и 
даље развијање сајта, додавање нових материјала, нових туторијала и едукативних садржаја. 
 

  
 
Moodle је један од најпопуларнијих и најчешће кориштених система за електронско учење. То је систем који 

се поставља на Интернету (Web сајту) и корисницима пружа сталан приступ постављеним наставним садржајима. 
 Предности оваквог система, као вида електронског начина учења и тестирања ученика, јесу следеће: 

ученици могу у сваком тренутку, код куће или у школи, да прегледају едукативно-мултимедијалне садржаје (текст, 
слика, видео,анимације)и да их сами или уз помоћ родитеља или наставника проуче. Може се користити као 
подршка наставном процесу, пошто ученици код куће могу да понове садржаје које су учили у школи, или да 
надокнаде пропуштено градиво у случају одсуствовања с наставе. На сајту се могу поставити материјали за учење 
и тестови намењени ученицима које они могу да провежбају. Провером знања ученика која се одвија на сајту, 
наставник, а и сам ученик по завршетку теста, могу да види резултате и где супогрешили. Наставник може поново 
да прегледа решења тестова ученика кад то пожели, појединачно или да види статистичке податке решења свих 
тестова. 

 
 

Мооdle у школи користимо да ученицима на што занимљивији начин приближимо наставне садржаје. 
Постављамо задатке за вежбу и пробне контролне тестове да би могли да утврде своје знање. У школи се онда 
организују контролни тестови за оцену које ученици решавају и добијају оцену која улази у дневник. Питања на 
тестовима су измешана, као и одговори у склопу питања, тако да је могуће преписивање сведено на минимум. 
Материјали на школском Moodle-у су постављени из следећих предмета: физика, српски језик, 
информатика и рачунарство, математика, техничко и информатичко образовање, енглески језик, историја, 
самовредновање и разредна настава. Сви ученици у вишим разредима (од V до VIII, укупно 440) добили су 
приступ систему (корисничко име и лозинку) за учење путем Интернета. У нашој школи 2012. године у склопу 
стручног усавршавања 25 наставника успешно је завршило семинар PIL – MOODLE (PartnersinLearning), 
док седморо активно учествује у изради материјала на систему. 

 Сваке школске године се сви ученици од IV до VIII тестирајуна Мооdle-у, јер су тестови „Шта знаш о 
саобраћају“ реализовани  у овом програму. Такође, сви ученици VI, VII и VIII разреда су своје контролне задатке 
из наставног предмета физика радили онлајн на Мооdle-у.  

 
 

 
 
На основу Правилника о ближим условима за остваривање и начин осигурања квалитета и вредновање 

наставе на даљину у основној школи („Сл. Гласник РС“, бр. 109/2020) и Правилника о ближим условима за 
остваривање и начин остваривања квалитета и вредновања наставе код куће за ученике основне школе („Сл. 
Гласник РС“, бр. 109/2020) доноси се Анекс на школски програм. 

Почетком 2020. године свет је захватила пандемија Ковид-19. Услед новог вируса који се лако шири 
школе су морале да се затворе, али процес образовања се морао наставити у новим околностима. Том приликом 

6. ЕЛЕКТРОНСКО УЧЕЊЕ – УЧЕЊЕ НА ДАЉИНУ 

7. НАСТАВА КОД КУЋЕ И НА ДАЉИНУ 
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настава се почела одвијати на даљину уз употребу интернета и телевизије. Ради лакшег одвијања наставе на 
даљину Министар просвете, науке и технолошког развоја донео је два горенаведена Правилника. 

 
7А ОРГАНИЗОВАЊЕ НАСТАВЕ У ПАНДЕМИЈИ КОВИД-19 

 
Настава се током пандемије Ковид-19 може организовати према једном од три модела. Модел по ком ће 

се настава одвијати одређује Тим за школе на нивоу Републике Србије и сваког петка шаље информације школи 
о моделу по ком ће се радити наредне недеље. На основу ових модела настава се може одвијати непосредно у 
учионицама, али не кабинетска настава него свако одељење има своју учионицу. Други модел подразумева 
комбиновану наставу где се поједина одељења (према потреби, зависно од броја ученика зарашених вирусом 
Ковид-19) могу поделити на две групе. У овој ситуацији ученици разреда 1-4. би долазили у различитим 
терминима и са мањим бројем часова на дневном нивоу, док би ученици 5-8. рареда долазили сваки други дан у 
школу, а за групу која није била у школи настава би се одвијала на даљину. Трећи модел је потпуни прелазак на 
наставу на даљину. 

                                                  
                                                   7Б. НАСТАВА НА ДАЉИНУ 

Настава на даљину одвија се на два начина, помоћу јединствене платформе на интернету и помоћу 
наставних јединица које се емитују на РТС. 

У школи је формирана јединствена интернет платформа за наставу на даљину Гугл учионица. Овој 
платформи приступ имају сви наставници, сви ученици, директорица, педагог и психолог. Платформа је 
формирана тако да је прегледна и ученици су распоређени по својим одељењима. О свакој промени у 
одређеном одељењу (нови задатак, измену, нову лекцију и слично)  истог тренутка буду обавештени сви ученици 
и наставници тог одељења или у одређеним ситуацијама (када је то потребно) само поједини наведени ученици. 
Платформа је изграђена на бази школских налога ученика и наставника тако да је приступ трећих лица 
онемогућен ради безбедности ученика и садржаја. 

Наставне јединице ученици могу пратити и на програму РТС Планета. Распоред емитовања наставних 
јединица налази на сајту: https://www.rasporednastave.gov.rs/osnovne-skole.php  
 
Како је одвијање наставе у оваквим околностима отежано и како би се могао пратити распоред емитовања 
наставних јединица на РТС Планети ЗОУВ је израдио План реализације наставе у случају непосредне ратне 
опасности, ратног стања, ванредног стања или других ванредних ситуација и околности за основну школу. Овај 
План је израђен за све разреде од 1. до 8. и налази се на сајту: https://zuov.gov.rs/plan-realizacije-nastave-os-
skolska-2021-22-godina/ 
 

 
  
 
Од 18.12.2011. наша школа има профил на друштвеној мрежи Facebook. Поред сајта школе, ово је одличан начин 
обавештавања ученика, наставника и родитеља о свакодневним дeшавањима везаним за школу. Ученици су 
веома активни на овој друштвеној мрежи,  где могу да оставе своје коментаре и да поставе питања, или да покажу 
да им се свиђа нека фотографија или текст. Овај вид комуникације се показао као веома користан и најбржи начин 
информисања. Заједно са сајтом школе чини целину. Школски профил свакодневно ажурирају администратор и 
сарадници. Прате питања која постављају ученици или родитељи и редовно одговарају на њих. Такође се прате 
коментари ученика ради спречавања непримерених садржаја. 
 

 

  
 
Октобра 2008. године, на предлог наставника ентузијаста, покренут је школски електронски часопис „Растко“. 
Часопис је у почетку био саставни део школског сајта, а креирали су га и редовно ажурирали наставници наше 
школе, Драгана Виденов и Милорад Карановић. Од јануара 2012. године е-часопис се налази на новој адреси: 
http://e-rastko.blogspot.com/. Блог је креирала и редовно га, са ученицима, ажурира наставница енглеског језика 
Драгана Виденов. 
 У електронском издању школског часописа објављују се најуспешнији ђачки радови, презентују се разни 
успеси и достигнућа ученика школе. „Из живота школе“, „Разгледница“, „Пут око света“, „Кикинда је лепа варош“, 

8. FACEBOOK ПРОФИЛ ШКОЛЕ 

9. ЕЛЕКТРОНСКИ ШКОЛСКИ ЧАСОПИС 
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„Занимљивости“, „Препоручујемо“, „Где су и шта раде“, „Музичка кутија“, „Да се упознамо“ – само су неке од 
рубрика часописа.  

 
насловна страна првог броја е-часописа „Растко“ 

 

 
почетна страна блога „Растко“ 

 
10. WEB САЈТОВИ НАСТАВНИКА 

 

Незаобилазан део сајта наше школе су сајтови који су наставници самостално израдили за потребе 
сопствене наставе. Циљ сајтова наставника јесте, да се наставни садржаји,  другачији од уџбеника, приближе 
ученицима на начин на који су они навикли и да им је доступан увек, на Интернету. 

 
 Наставници редовно ажурирају своје сајтове и омогућавају ученицима да на интересантан начин 
савладају наставне садржаје. 

 Географијаки – Мирослав Грујић; 

 Херодот – Драгица Средојев; 

 Српски језик – Зита Херцег и Драгица Вукша; 

 Саобраћај – Арпад Пастор; 

 ProgeCAD Professional – Арпад Пастор; 

 Енглески језик – Драгана Виденов. 

 Линкови ка сајтовима наставника су дати у десној бочној траци на насловној страници школског сајта 

 
 
Ученици наше школе сваке школске године учествују на такмичењима у организацији Министарства 

просвете РС и Министарства омладине и спорта. У ту сврху у фебруару сваке године одражавају се  школска 
(елиминациона) такмичења. Након тога ученици се такмиче на општинском и вишим нивоима према календару 
такмичења МПНТР РС.  

Такође, сваке године ученици учествују на смотрама рецитатора и културно-уметничког ставралаштва.  

11. ТАКМИЧЕЊА 
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У неким школским годинама поједини изузетно успешни ученици са својим наставницима учествују и на 
међународним такмичењима.  

Већ традиционално наша школа учествује на математичком такмичењу „Кенгур без граница“. 
Школа се такође укључује у такмичења у организацији других институција, установа, друштава, 

организација ... на нивоу општине, покрајине, републике и на међународном нивоу.  
 
Ученике припремају и воде њихови предметни и разредни наставници, тј. руководиоци одговарајућих 

слободних активности и додатне наставе.  
 
Наша школа има четири интерна такмичења. Три од њих се традиционално реализују у оквиру прославе 

Дана школе, а једно интерно такмичење реализујемо с пролећа: 
1. СВЕТОСАВСКА МОЗГАЛИЦА – математичко такмичење за ученике свих узраста (8 категорија).  
2. ЛЕПО ПИСАЊЕ (КАЛИГРАФИЈА) – такмичење у лепом и уметничком писању за ученике од I до VI разреда. 
3. ПРИЧА НА СЛОВО – литерарни конкурс за ученике старије смене; све у речи у причи почињу на исто слово. 
Организатор Татјана Првуловић, реализатори све чланице већа матерњих језика. 
4. ТАНГРАМ – такмичење везано за градиво математике (четвороугао), превасходно за ученике шестог разреда. 
Организује се у пролеће, учествује тридесетак такмичара. Такмичење је појединачно и у пару, ручно и уз помоћ 
компјутера. Организатори и реализатори су наставници математике. 

Ученици наше школе учествују у свим квизовима и такмичењима које организују установе и удружења на 
територији Града Кикинда попут квизова: „Моја Кикинда – откријмо где живимо“ (ученици 7. и 8. разреда), „Свет 
сова ушара“ (ученици 6. разреда), „5 плус“ (ученици 5-8 разреда). 
 
 
 

Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и 
стручних сарадника 

 Члан 22: 
 Запослени на пословима образовања и васпитања има право и дужност да сваке школске године 
учествује у остваривању различитих облика стручног усавршавања у установи, и то да:  
1) прикаже: облик стручног усавршавања који је похађао, а који је у вези са пословима наставника, васпитача и 
стручног сарадника; примену наученог са стручног усавршавања; резултате примене наученог на стручном 
усавршавању; анализу утицаја стручног усавршавања на развој детета и ученика; стручну књигу, приручник, 
стручни чланак, дидактички материјал; резултате обављеног истраживања, студијско путовање, стручну посету и 
слично;  
2) изведе угледни час, демонстрира поступке, методе и технике учења и друге наставне, односно васпитне 
активности;  
3) присуствује активностима из става 1. тач. 1) и 2) овог члана и учествује у њиховој анализи;  
4) учествује у: истраживањима, пројектима образовно-васпитног карактера у установи, пројектима мобилности, 
програмима од националног значаја у установи, стручним и студијским путовањима и посетама, међународним 
програмима, скуповима и мрежама, програму огледа, раду модел центра;  
5) оствари активности у школи вежбаоници; 
6) оствари активности у оквиру приправничке, односно менторске праксе; 
7) оствари активности које се односе на развијање партнерства са другим установама и развој праксе 
хоризонталног учења. 

 

Члан 23: 
У оквиру пуног радног времена запослени на пословима образовања и васпитања има право и дужност да 

сваке школске године: 
1) оствари најмање 44 сата стручног усавршавања које предузима установа из члана 6. став 1. овог правилника; 
2) похађа најмање један програм стручног усавршавања који доноси министар или одобрени програм из Kаталога 
програма стручног усавршавања из члана 4. став 1. тач. 2) и 4) овог правилника, за које, када су организовани 
радним даном, у складу са Законом и посебним колективним уговором, има право на плаћено одсуство; 
3) учествује на најмање једном одобреном стручном скупу из члана 4. став 1. тачка 3) овог правилника. 
Сат похађања програма стручног усавршавања има вредност бода. 
Међународни скуп који се организује у Републици Србији, а није на листи стручних скупова од јавног интереса, 
одобрава Завод у складу са прописаном процедуром. 

12. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА 
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Школа је у обавези да организује и реализује стручно усавршавање запослених радника. У циљу што веће 
ефикасности у реализовању ове активности формиран је Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе у 
нашој школи.  

Анализом Правилника о сталном стручном уасавршавању... и дискусијом на нивоу Тима и на нивоу 
Наставничког већа, одређене су активности које спадају у стручно усавршавање у школи и направљена је бодовна 
листа стручног усавршавања у установи. Листа је прихваћена од стране Актива директора основних и средњих 
школа општине и примењује се од школске 2014/15. године. Такође су чланови Тима сачинили предлог табела за 
планирање и извештавање о личном стручном усавршавању у нашој школи.  

У доле представљеном табеларном приказу плана рада Тима за стручно усавршавање набројане су 
континуиране активности које се (мање – више) реализују и свакој школској години, па и у периоду од 2018-2022. 
године за који се и доноси Школски програм. Сваки запослени (наставник, васпитач, стручни сарадник, директор 
школе) дужан је да сачини лични план стручног усавршавања на годишњем нивоу и да га у електронском 
облику достави секретару школе. 
 

Обзиром да образац за планирање личног стручног усавршавања није препоручен од стране 
Министарства просвете, у нашој школи користи се неколико образаца који су прилагођени нашим потребама. 
Један од неколико препоручених изгледа овако: 
 

Име и презиме  

Назив установе и радног места  

Последњи завршени ниво образовања  

Звање  

Ниво и врста образовања  

Знања и вештине потребне за обављање 
посла - компетенције (које поседујем) 

 

Знања и вештине које желим да развијем, 
унапредим у наредној години - компетенције 

 

 

 

 
     
 
  

БОДОВНА ЛИСТА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У УСТАНОВИ  
 

ТИПОВИ АКТИВНОСТИ ВРСТЕ АНГАЖМАНА У ОКВИРУ СВАКОГ ТИПА АКТИВНОСТИ Број сати 

 

Облик стручног усавршавања 
Назив планираног стручног 

усавршавања 

Планирано време 
остваривања 
(прво, друго 

полугодиште, 
зимски распуст) 

Начин 
учествовања 

У установи 

    

    

    

 

Облик стручног усавршавања 
Назив планираног стручног 

усавршавања 

Планирано време 
остваривања 
(прво, друго 

полугодиште, 
зимски распуст) 

Начин 
учествовања 

ван 
установе 
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УГЛЕДНИ ЧАС 

Аутор – извођач угледног часа/активности (нпр.: радионице) 8 по часу 

Асистент – извођач 6 

Посматрач – учесник 2 

ОБУКА НАСТАВНИКА У 
ШКОЛИ 

Аутор и извођач интерног семинара или радионице, дебате, 
дискусије... 

10 по 
семинару 

Полазник семинара 6  

ПРЕЗЕНТAЦИЈА 
ПОСЕЋЕНОГ СЕМИНАРА 

Излагач – презентер посећеног стручног усавршавања  5 

Слушалац – учесник  2 

ПРИКАЗИ КЊИГА, 
ЧЛАНАКА ... 

Излагач – презентер туђе књиге, чланка, приручника, часописа, 
дидактичког материјала 

8 

Слушалац – учесник  2 

ПРИКАЗИ САЈТОВА... 

Излагач – презентер туђег блога, сајта, поста, аплета, друштвених 
мрежа... 

5 

Слушалац – учесник  1 

ТАКМИЧЕЊА И СМОТРЕ 

Припрема и учешће са ученицима на републичком и међународним 
такмичењу или смотри 

10 

Припрема и учешће са ученицима на окружном такмичењу или 
смотри 

3 

Припрема и учешће са ученицима на општинском такмичењу или 
смотри 

2 

Координатор организације такмичења 5 

Учесник у организацији такмичења/смотре 3 

ПУБЛИКОВАЊЕ И 
ПРИКАЗ  СОПСТВЕНИХ 
КЊИГА, ПРИРУЧНИКА,  

НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА 

Аутор/коаутор објављеног стручног рада у часопису/листу – излагач  15 

Аутор реферата на конгресу, конференцији, симпозијуму – излагач  20 

Аутор објављене књиге, приручника, практикума, наставног средства 
– излагач  

30 

Слушалац – учесник  1 

Рецензент уџбеника или стручне књиге 10 

Аутор акредитованог програма стручног усавршавања 15 

Акредитација стручног скупа, трибине, округлог стола... 7 

ИСТРАЖИВАЧКИ 
ПРОЈЕКТИ ЗА 
УНАПРЕЂЕЊЕ 

КВАЛИТЕТА РАДА 
ШКОЛЕ 

Руководилац/аутор истраживачког пројекта за повећање квалитета 
рада школе 

20 

Учесник у реализацији овог пројекта – члан тима  10 

Координатор истраживачког пројекта 10 

Аутор публикације о пројекту – презентер  12 

Слушалац – учесник  1 

СТРУЧНИ АКТИВИ... 
Председник – руководилац стручног актива ...на нивоу општине 4 по састанку 

Учесник у раду стручног актива, удружења, подружнице на нивоу 
општине 

2  

 
 
 
 
 
 

ОСТВАРИВАЊЕ 
ПРОЈЕКАТА И ПРОГРАМА 
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

КАРАКТЕРА У ШКОЛИ 

Писац пројекта – координатор 10 

Учесник у писању пројекта – члан пројектног тима  5 

Координатор израде и праћења остварења индивидуалних 
образовних планова (стручни сарадник или други координатор) 

10 

Н
Е

П
О

С
Р

Е
Д

Н
И

 Р
А

Д
 С

А
 

У
Ч

Е
Н

И
Ц

И
М

А
 П

О
 И

О
П

-у
 

НАСТАВНИЦИ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ 

ИОП-1 12 

ИОП-2 20 

ИОП-3 12 

НАСТАВНИЦИ ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ 
КОЈИ ПРЕДАЈУ МАТЕРЊИ ЈЕЗИК И 

МАТЕМАТИКУ 

ИОП-1 8 

ИОП-2 12 

ИОП-3 8 

НАСТАВНИЦИ ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ 
КОЈИ ПРЕДАЈУ ОСТАЛЕ ПРЕДМЕТЕ 

ИОП-1 4 

ИОП-2 6 

ИОП-3 4 

Сарадник у непосредној реализацији ИОП-а (педагошки асистент, 
персонални асистент, стручни сарадник...) 

8 

Организатор (изложби ученичких и других радова, приредби, 
фестивала, хуманитарних и еколошких акција, трибина, радионица, 
квизова, књижевних вечери, тематских вечери, ...) 

2 по 
активности 

Аутор – организатор ученичких позоришних представа 
10 по 

представи 
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Помоћник у припреми позоришне представе  2 

Припрема и извођење културне/јавне активности (приредбе, 
манифестације, изложбе...) 

2 

Организатор (посете, биоскопу, позоришту, концерту, излети, учешће 
у спортским и културним манифестацијама, ...) који и пише извештај 
о изведеној активности 

3 

Извођач посете биоскопу, позоришту... 
1 по 

активности 

Лични наставнички сајт везан за наставни предмет – аутор и 
администратор 

10 

Приказ примењивања актуелних садржаја стручног усавршавања у 
непосредном раду са децом - извођач 

8 

Приказ примењивања актуелних садржаја стручног усавршавања у 
непосредном раду са децом - слушалац 

1 

Приказ резултата истраживања/праћења актуелних садржаја у школи 
– аутор и извођач 

8 

Приказ резултата истраживања/праћења актуелних садржаја у школи 
– слушалац 

1 

РАД СА СТУДЕНТИМА 

Менторски рад са приправницима 10 

Извођач наставе/консултација којима присуствују студенти са 
менторима 

3 

Подучавање волонтера 2 

 
МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ, 

MOODLE, ЕЛЕКТРОНСКИ 
ШКОЛСКИ ЧАСОПИС, 

 
 
 

 ШКОЛСКИ FACEBOOK, 
ЛИЧНИ НАСТАВНИЧКИ 

САЈТОВИ 

Администратор сајта 20 

Помоћник администратора сајта (менаџер, координатор и лектор) 10 

Аутор прилога за школски сајт 1 

Члан тима за маркетинг (подршка у активностима у односима с 
јавношћу) 

1 по 
активности 

PR менаџер (изјаве, интервјуи, гостовања у медијима, саопштења, 
израда и дистрибуција промотивног материјала...) 

3 по 
активности 

Администратор Moodle-а 20 

Сарадник – аутор часа/теста у Moodle-u 
8 за припрему 

новог 
материјала 

Сарадник – аутор часа/теста у Moodle-u 
2 за примену 

постојећег 
материјала 

Главни уредник – администратор школског часописа 20  

Лектор школског часописа 8 

Сарадник – аутор прилога у школском часопису 3 

Администратор школског Facebook-a 20 

 
РАД У РАДНИМ ТЕЛИМА 

И ПРОГРАМИМА ОД 
НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА 

И У ОРГАНИЗАЦИЈИ 
ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ 

КООРДИНАТОР програма од националног значаја (PISSA 
истраживање, Национално тестирање ученика, Професионална 
оријентација) 

20 

Члан тима у неком од горњих програма 10 

Носилац реализације програма/пројекта локалне управе (Стратегије, 
радна тела, еколошки пројекти, превенција наркоманије, безбедност 
деце, програми НСЗ, ЦСЗР, МУП, здравства) 

10 

Члан тима – учесник у реализацији програма локалне управе 5 

Учесник у обуци за завршни испит 3 

 
На крају школске године сваки запослен подноси извештај о стручном усавршавању и то секретару или 

директору школе. Како за план, тако ни за извештај о СУ не постоје препоручени обрасци тако да ми користимо 
обрасце које смо сами креирали. 
 
Име и презиме наставника: _______________________________________ 
Предмет који предаје: ___________________________________________ 
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Реализатор угледног часа: 

наставна јединица одељење 
присутни наставници, стручни 

сарадници 
време 

одржавања 
место 

одржавања 

     

     

 

Присуство угледном часу: 

наставна јединица одељење реализатор угледног часа 
време 

одржавања 
место 

одржавања 

     

     

 
Стручно усавршавање ван школе 

Р
б

  /
  к

од
 

ко
м

пе
те

нц
иј

е 

пр
ио

ри
те

ти
 

назив облик 
аутор, 

реализатор 
организатор 

трајање 
(број 

бодова, 
сат) 

датум 
одрж. 

место 
одрж. 

          

          

 
Стручно усавршавање у школи (реализатор): 

назив облик присутни 

трајање 
(број 

бодова, 
сат) 

датум одрж. место одрж. 

      

      

 
Стручно усавршавање у школи (присуство): 

назив облик присутни 
трајање (број 
бодова, сат) 

датум одрж. место одрж. 

      

      

 
Остале активности (школски сајт, школски facebook, електронски часопис, ПР менаџер школе, рад са студентима, стручни 
активи у школи и општини, истраживачки пројекти за унапређење квалитета рада школе, рад у радним телима и програмима 
од националног значаја или у организацији локалне управе … посете, изложбе, сарадња с издавачима и сл.) 

 

Назив (и облик, начин) организатор датум одржавања место одржавања 

    

    

    

    

    

 
НАПОМЕНА: Све информације у вези са стручним усавршавањем налазе се на школском сајту на  
                       адреси: www.svetisava.edu.rs 

 
 

 
13. ПРИМЕНА ИНФОРМАЦИОНО – КОМУНИКАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У НАСТАВИ 



                      ОШ „Свети Сава“ Кикинда - ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2022-2026.   

63 

 

Наставници, ученици, родитељи и законски старатељи ученика свакодневно користе информационо-
комуникационе технологије у раду и комуникацији. Оцене ученика и све ученичке активности, евиденције о раду 
наставника, извештаји и записници бележе се у електронском дневнику (esdnevniku). Оцене ученика  и коментари 
на њихову активност и владање доступни су родитељима / законским старатељима ученика. Ради лакше 
комуникације на релацији одељењски старешина и ученици као и одељењски старешина родитељи / законски 
старатељи ученика сваки одељењски старешина има оформљену Вибер групу са ученицима и са родитељима / 
законским старатељима. Наставничко веће такође зарад лакше комуникације и брже размене информација има 
оформљену Вибер групу, али се комуникација одвија и путем електронске поште. Како би се олакшала настава на 
даљину користи се  Гугл учионица, која је оформљена током пандемије  Ковид – 19, али је и даље у употреби и 
када се настава одвија непосредно јер олакшава ученицима стицање знања. Поред наведених, у зависности од 
предмета који предају наставници користе и бројне друге платформе и апликације, којих је сваког дана све више, 
неке од њих су: Moodle, Kahoot, Mentimeter, Quizziz и друге. 
 
 
 
 

Образовање наставника је важно подручје рада универзитета јер од оспособљености наставника у 
највећој мери зависи квалитет образовног система. Одговорност универзитетских институција у образовању 
наставника је велика, посебно у току прве фазе – иницијалног образовања. У иницијалном образовању наставника 
све значајнија пажња се придаје пракси студената-будућих наставника и менторском раду наставника из школа са 
њима.  

Пракса у настави (и за студента–будућег наставника, и за наставника–почетника) мора да буде менторски 
вођена а не само надгледана, те је улога ментора веома комплексна и захтева одговарајућу припрему и 
професионални развој и самих ментора.  

У складу са овим наша школа има потписан уговор са Департманом за географију, туризам и 
хотелијерство Природно-математичког факултета у Новом Саду јер је наставник Мирослав грујић више пута на 
конкурсу ове установе биран за сарадника практичара и може бити ментор студентима географије. 

 
 

 
Ученици и наставници наше школе се радо укључују у бројне пројекте у земљи и иностранству, све у циљу 

унапређивања образовно-васпитног рада. 
 

1. ПОЛИЦАЈАЦ У ШКОЛИ 
У другом полугодишту школске 2001/02. године наша школа укључена је у пилот-пројекат Министарства 
унутрашњих послова РС под називом „Полицајац у школи”. У нашој школи раде двоје школских полицајаца, један 
са млађом, а други са старијом сменом, према програму пројекта МУП Србије. 
 

2. СПОРТ У ШКОЛЕ 
„Спорт у школе“, модификовани пројекат Савеза за школски спорт Србије, реализује се у одељењима 1 -  4. 
разреда наше школе. Са ученицима ради професор физичког и здравственог васпитања. 
 
 

3. НТЦ СИСТЕМ УЧЕЊА 
МЕНСА - НТЦ СИСТЕМ УЧЕЊА 
Менса је организација која окупља људе високог коефицијента интелигенције (ИQ преко 148) и чији је превасходни 
задатак истраживање и примена интелигенције за корист шире друштвене заједнице. У оквиру Менсе, одсек за 
даровите НТЦ, годинама истражује проблематику побољшања интелектуалних способности. Аутор програма др 
Ранко Рајовић је дугогодишњи члан четворочланог комитета светске Менсе за даровиту децу. 
 
Применом програма „Менса - НТЦ систем учења“ 
• подиже се ниво интелектуалних способности све деце која учествују у програму; 
• спречава се поремећај концентрације и пажње, касније у школском периоду (дислексија); 
• развија се координација покрета и моторике; 
• развија се брзина размишљања и закључивања (функционално знање); 
• сва деца имају корист од програма, а посебно је користан за детекцију даровите деце и подстицање развоја 
даровитости; 

14. МЕНТОРСКИ РАД 

XXI ПРОЈЕКТИ 
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• повећава се број неуронских веза, што уз специфичне вежбе повећава капацитет мозга за обраду информација. 
 
МЕТОДИКА - НТЦ СИСТЕМА УЧЕЊА: 
• развој акомодације – стимулација развоја очних мишића; 
• одабране игре са лоптом; 
• игре прескакања; 
• развој координације покрета и моторике; 
• игре ротације; 
• игре прескакања; 
• игре провлачења; 
• радионице фине моторике; 
• развој графомоторике; 
• развој брзине размишљања и закључивања; 
• учење апстрактних симбола (заставе, саобраћајни знакови…); 
• виртуалне класификације, серијације, аналогије и асоцијације; 
• дупле асоцијације (игра НТЦ пузле); 
ФУНКЦИОНАЛНО ЗНАЊЕ: 
• повезивање апстрактних симбола – I степен; 
• повезивање апстрактних симбола и логике – II степен; 
• комбинована метода апстракције и музике – III степен; 
• загонетне приче и питања 
 
НТЦ СИСТЕМ УЧЕЊА У ОШ „СВЕТИ САВА“ 
Семинар „НТЦ систем учења – развој креативног и функционалног размишљања и ефикасног учења“ похађало је 
шест просветних радница наше школе у априлу и мају 2014. године: Снежана Данић – школски библиотекар, 
Гордана Рацков и Мирослава Кузманов – професори разредне наставе, Драгица Вукша – професор српског језика, 
Елеонора Волаш Цибула – професор географије и ликовне културе и Нада Зорић – школски психолог. Четири од 
њих учествовале су волонтерски у раду прве Летње школе НТЦ учења у кикиндској општини. Своја знања у овој 
области примењиваће у раду са децом почев од школске 2014/15. године. Такође имамо намеру да упознамо све 
заинтересоване колегинице и колеге из школе са методологијом НТЦ учења ради евентуалне масовније примене 
ових техника у раду са децом у нашој школи. 
Програм рада „НТЦ клуба“ остварује се у простору мултимедијалне учионице. 
 

Садржај/активност Време Место Циљна група 
Носиоци 

реализације 
Идентификација даровитих ученика 

првог разреда (тестирање и 
праћење на часовима) 

током првог 
полугодишта 

школа даровити ученици учитељи, 
предметни 

наставници, 
психолог 

Откривање скривених речи у 
реченици 

на часовима 
редовне наставе,      

ЧОС-овима, 
слободним 

активностима, у 
НТЦ клубу 

учионице, 
школска 

медијатека и 
школски 
психолог 

 
 
 
 
 

школска 
библиотека 

одељењске 
заједнице ученика 
млађих и старијих 
разреда са којима 
раде учитељице и 
наставнице које су 
похађале семинар 

 
 

даровити ученици 
у НТЦ клубу 

школски психолог,  
учитељице и 
наставнице 

предметне наставе 
које су похађале 

семинар 
 
 
 

школска 
библиотекарка и 
школски психолог 

 

Креирање реченица са скривеним 
речима 

Игра „Каладонт“ 

Решавање загонетних питања 

Креирање загонетних питања 

Решавање загонетних прича 

Креирање загонетних прича 

Превођење рецитација у сликовни 
језик 

Превођење лекција у сликовни језик 
(мапе ума) 

Игра „Дупле асоцијације“ 

Упознавање заинтересованих 
учитеља и наставника са 

методологијом НТЦ учења 

током школске 
године (термин 
по распореду 

стручног 
усавршавања у 

установи) 

школска 
медијатека 

заинтересовани 
просветни радници 
ОШ „Свети Сава“ 

просветне раднице 
које су похађале 

семинар 
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Локална самоуправа општине Кикинда тј. Секретаријат за друштвене делатности као њен ресорни секретаријат, 
носилац је рада „НТЦ (Никола Тесла Центар) учионице“ која је у потпуности у складу са Стратегијом развоја спорта 
у општини Кикинда 2014-2018. као и Акционим планом за исти период и кроз коју се остварује више зацртаних 
циљева наведених у Стратегији. 
Овај јединствени систем вежбања спроводи се са ученицима првог и другог разреда који у континуитету и циклично 
пролазе кроз овај облик организованих спортских активности и то 2 пута седмично (уторком и четвртком, четврти 
и пети час). У директном раду са децом у „НТЦ учионици“ ангажовани су професори физичког васпитања.  
Кошаркашки, одбојкашки и тениски програми који се користе у раду „НТЦ учионице“ су само средство кроз које се 
спроводи систем вежбања који се базира на неколико моторичких елемената који чине основу за рану стимулацију 
генетских моторичких способности као и рану стимулацију генетских интелектуалних способности. 
Циљеви које остварује и бенефити које пружа „НТЦ учионица“ су: 
- пружа услове деци за рану стимулацију моторичких и интелектуалних способности чиме се њихов генетски 
потенцијал максимално користи како моторички тако и интелектуални; 
- даје услове за стварање јединствене базе података за сву децу као и отврање Спортског картона за свако дете 
(са свим спортским мерењима и тестирањима);  
- омогућава успостављање система праћења напретка у сваком спортском смислу за сву децу у наведеном 
годишту; 
- даје реалну основу за каснија усмеравања деце у одређене спортске гране;  
- пружа практичну и релану могућност  учитељима који раде заједно са НТЦ тимом, да своју наставу обогате кроз 
„НТЦ систем учења“ као и да унапреде своје редовне часове физичког и здравственог васпитања; 
- постављањем великог спектра моторичких захтева код деце се формира широка моторичка основа; 
- ствара базу за развој здравих људи који ће сутра чинити наше друштво.  
 

4. ЕНЕРГИЈА ЈЕ СВУДА ОКО НАС 
Од школске 2011/12. године наша школа са запаженим успехом учествује у пројекту „Енергија је свуда око нас“ 
чији је носилац Центар за развој и примену науке, технологије и информатике.  
Пројекат Аутономне покрајине Војводине „Енергија је свуда око нас“ настао је из потребе да се укаже на то да 
енергије нема у изобиљу, да се јављају енергетске кризе, али и да се подстакну  млади на еколошки одговорно 
понашање. Намера је да учесници својим креативним решењима допринесу ширењу свести о неопходној штедњи 
енергије и, што је још значајније, о коришћењу обновљивих извора енергије. Учесници пројекта своје идеје могу 
представити моделом или макетом, мултимедијалном презентацијом, литерарним или ликовним радом. 
 

5. ЂАК РЕПОРТЕР 
Од септембра 2014. године новинарска секција наше школе активно је укључена у пројекат Савеза за школски 
спорт Србије „Ђак репортер“. Пројекат је замишљен тако да чланови школске новинарске секције извештавају са 
школских спортских такмичења и својим чланцима популаришу школски спорт како би се већи број деце бавио 
спортом. Наши млади новинари се труде да им текстови буду оригинални и занимљиви. 
Сви текстови и видео записи су објављени на нашем спортском блогу, интернет и фејсбук страници Савеза за 
школски спорт Србије, а аутори најбољих су награђени. 
 

6. ВИКИ ШКОЛАРАЦ 
Од фебруара 2018. године наша школа је укључена у пројекат „Вики школарац“ образовног програма Викимедије 
Србије. Пројекат је замишљен тако да ђаци школе постављају или допуњују странице на Википедији и тако 
унапређују своје дигиталне и језичке вештине. Координатор пројекта у нашој школи је Драгана Виденов. 
 

7. МЕЂУНАРОДНИ ЕТВИНИНГ ПРОЈЕКТИ 
еТвининг је интернет портал који повезује запослене у школским и предшколским установама широм Европе са 
циљем да им омогући да заједнички осмишљавају и спроводе пројекте, размењују идеје и примере добре праксе, 
повезују ученике и обогаћују наставу. Овај портал промовише сарадњу школа у Европи и шире путем употребе 
информационо-комуникационих технологија, пружајући помоћ, подршку и готове алате. Коришћење портала је 
бесплатно и безбедно. 
Од школске 2015/16. године наставници и ученици наше школе покрећу и/или учествују у неколико еТвининг 
пројеката, те намеравамо да са овим активностима наставимо и убудуће. 

 
8. ЕРАЗМУС+ ПРОЈЕКТИ 
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Од школске 2016/17. године свим образовно-васпитним установама у Србији омогућено је учешће у Еразмус+ 
програму у оквиру пројекта Кључне Активности 1 (КА1) мобилности за школе, а од марта 2018. године и учешће у 
Еразмус+ програму у оквиру пројекта Кључне Активности 2 (КА2) стратешких партнерстава. 

.  
Неки од главних циљева овог пројекта су: 
- подршка професионалном развоју запослених у области образовања, 
- побољшање знања страних језика учесника мобилности, 
- подизање свести и разумевања других култура и земаља, 
- повећање капацитета установа, 
- јачање везе између формалног и неформалног образовања, стручног оспособљавања, запошљавања и 
предузетништва. 
Нашој школи је до сада одобрено три пројекта који су омогућили да се наставници стручно усавршавају у 
инострантсву, као и да наставници заједно са ученицима учествују у радионицама у нашој школи и партнерским 
школама из других европских држава (Шпанија, Мађарска, Хрватска, Румунија, Турска). 
 

У зависности од циља и структуре, пројекти могу подржавати: 
- иновације до којих је дошло након размене нових идеја и пракси у пројекту и 
- размену примера добре праксе са циљем помагања организацијама у фази развоја, јачања мреже партнера, 
повећања капацитета организације у међународној сарадњи, размене и упоређивања идеја, пракси и метода. 

Планирамо учешће у Еразмус+ пројектима и убудуће. 
 

 
9.  ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА ИЗБЕГЛИЦАМА 

На иницијативу и под покровитељством Министарства просвете и технолошког развоја, а у сарадњи са 
Центром за избеглице у Кикинди, ОШ „Свети Сава“ се прикључила реализацији пројекта „Укључивање у формално 
образовање деце избеглица/миграната“ током школске 2017/2018. године. 

Радионице за реализаторе пројекта које су организовали УНИЦЕФ, Центар за образовне политике и 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја одржане су у ОШ „Свети Сава“ у Кикинди 29. и 30. августа 
2017. године. Дводневни рад се односио на активности у оквиру пројекта „Подршка ученицима 
избеглицама/мигрантима на територији Републике Србије“ са циљем презентовања изазова који су уочени у току 
пријема и подршке деци избеглица/миграната, ради утврђивања модела и појединачних активности које могу 
допринети превазилажењу проблема у реализацији активности интеграције у друштво и образовни систем, 
утврђивање потреба школа за подршком и припремама образовних установа за укључивање ученика миграната у 
образовање у школској 2017/2018. години. Радионици су присуствовали представници четири школе кикиндске 
општине које су укључене у пројекат и представници Министарства са просветним саветницима из школских 
управа. 

Наставници и ученици наше школе су једном месечно одлазили у Центар за избеглице где су понудили низ 
програма и радионица деци миграната основношколског узраста, којима је на путу ка западној Европи Кикинда 
успутна станица, у жељи да малишане и нешто старију децу релаксира и бар мало одвоји од њихове невеселе 
свакодневице. Од маја 2018. године, деца мигранти су укључена у редовну наставу. 

Од јула 2018. године реализујемо пројекат „Човек само срцем добро види“. Наш специфичан циљ је 
смањење језичке баријере и све активности током пројекта: „Језик спаја“, „QR квиз“, „Остави траг“, „Од кликера до 
робота“ усмерене су да помоћу вршњачке едукације, а уз адекватно вођење стручних лица, помогну деци 
мигрантима да савладају српски језик, а да деца из наше школе савладају енглески језик. Други део активности 
који се огледа у студијском путовању и активностима едукације наставника утицаће и на остварење другог циља 
који подразумева подстицање партиципације мигрантске популације кроз језичке радионице, толеранцију и 
сузбијање предрасуда и стереотипа. 
 

10. ПУТОВАЊЕ КРОЗ ЗНАЊЕ 
Наша школа је покренула и реализује за своје старије ученике (од 5. до 8. разреда) квиз – такмичење „Путовање 
кроз знање“. Идеја је потекла од неколицине наставника – ентузијаста који су у извесном броју одељењских 
заједница уочили негативан став према показивању знања и памети. Тако је настао квиз у којем се афирмише 
памет, знање, информисаност и сналажљивост у ситуацији другачијој од типично школске.  
Такмичење је првенствено екипно. Сваку одељењску заједницу представљају по три ученика који на 
прелиминарном тесту освоје највише поена. На овај начин издвојени „најбољи“ чланови одељењске заједнице 
боре се за афирмацију свог колектива. Сваком такмичењу присуствују одељењске заједнице такмичарских екипа 
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и предвиђено је да такмичари од својих другова и другарица могу затражити помоћ ако сами не знају одговор. На 
тај начин и други ученици, не само изабрана екипа, могу допринети бољем резултату свог одељења у такмичењу. 
Квиз има три врсте игара:  
- Брзи прсти  
- Асоцијације 
- Питалице 
Питања се тичу и школских и ваншколских знања, покривају многе области живота, науке, уметности, спорта и 
забаве. Креирају их наставници и школски психолог. За потребе квиза, професор математике Золтан Каналаш 
сачинио је посебан компјутерски програм. 
Квиз се одвија кроз укупно седам сусрета. У прва четири сусрета састају се екипе исте генерације (сва одељења 
осмог, сва одељења седмог, шестог и петог разреда). Из ових генерацијских сусрета у даљем такмичењу остају 
по две најбоље екипе. У наредна два сусрета такмиче се по две екипе суседних генерација, а у финалу остају две 
победничке екипе из ових сусрета.  
Награда за најуспешнију екипу је једнодневна екскурзија за  њихову одељењску заједницу. 
 

11. ЛЕТЊИ КАМП 
Основна школа „Свети Сава“ у Кикинди, уз подршку локалне самоуправе и партиципацију родитеља полазника, 
прве две недеље јула месеца реализује пројекат „Летња школа“.   
Основна идеја је да ученицима основношколског узраста омогућимо да квалитетно проведу део летњег распуста, 
да у опуштеној атмосфери забаве и дружења стекну и прошире знања, умења и вештине кроз неколико 
едукативних и рекреативних програма.  
Капацитет кампа је 50 полазника, узраста од 1. до 8. разреда. То су ђаци наше и других основних школа.   
Реализујемо пет основних курсева:  
- Летење кроз простор и време,  
- Млади креативци, 
- Интернет веб дизајн, 
- Извиђачи 
- Од играчке до рачунара. 
Поред основних, сва деца, по сопственом избору и са могућношћу свакодневних измена, учествују и у неколико 
пратећих програма:  
- Рециклажа у ликовној уметности (Еко – лико секција), 
- Спортско-рекреативне активности, 
- Кореографија, 
- Драмска секција, 
- Европски туриста. 
 
У реализацији свих пројектних активности ангажовано је петнаест професора и пет сарадника.  
Дневни програм углавном траје од 9 – 13 часова. Уобичајени радни дан одвија се по шеми: 
- активности основног курса: од 9 до 11 часова (са паузом за ужину и освежење у 10.00); 
- активности у пратећим програмима: од 11 до 13 часова. 
 
У оквиру програма Летње школе реализују се и следеће активности: 
- заједнички одлазак на базен; 
- изложба ликовних радова; 
- изложба авиона, балона, змајева; 
- видео презентација о летачима и летењу; 
- одлазак на аеродром;  
- посета симпозијуму „TERRA“; 
- посета Народном позоришту;  
- посета Старом језеру, 
- посета Народном музеју. 
 

 
12. СПОРТСКИ БУМЕРАНГ 

У августу 2013. у нашој школи је први пут, уз подршку Покрајинског секретаријата за спорт и омладину (конкурс 
„Активни распуст“) реализован летњи камп „Спортски бумеранг“. Од тада смо реализовали још оваквих кампова и 
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намера нам је да и следећег лета организујемо за школску децу ову активност. Ауторка и координаторка пројекта 
је Светлана Мирчић Вукобрат, професорка физичког и здравственог васпитања. 
Циљ пројекта је да ученицима пружи могућност упознавања са спортовима и активностима које немају у току 
школске године. Садржаји пројекта се међусобно комбинују и допуњују кроу 4 групе активности. Такође је циљ 
кампа да ученици овладају техникама комуникације које нису доступне у школи и да развију свест о здравим 
стиловима живота и очувању животне средине.  
Учесници кампа су школска деца узраста од 8 до 14 година. Капацитет кампа је 80 учесника. Ученици се деле у 5 
група, по 18-25 учесника, зависно од узраста. Свака група има васпитача који брине о њој током свих активности 
у кампу. 
Камп садржи 4 целине: 
- Јутарње размрдавање (распоред спортских активности смењује се током недеље: плес, игре лоптом, спортске 
игре, гимнастика, јога, аеробик) 
- „Важно је да знаш“ (радионичке активности у трајању од по 90 минута на теме: „Храна здрава на мом менију“; 
„Значај и добробит спорта за здравље“; „Асертивна комуникација“; „Прва помоћ“ и „Спортски бумеранг“) 
- „QR“ квиз и потрага за благом кроз оријентацију (групе се оријентишу уз помоћ мапа и мобилних телефона са 
задатком да тачно одговоре на постављене задатке. У току трајања кампа учесници имају „QR“ квиз два пута у 
Кикинди и једном на простору Новог Сада) 
 
- „Остави траг“ (групе свакодневно уз помоћ васпитача и волонтера сачињавају извештаје о протеклом дану од 
чега се сачињавају презентације које се приказују последњег дана сваке недеље). 
 
Последњег дана кампа планирана је завршна активност: представљање група, презентација активности са 
кампа,проглашење победника квиза, додела награда, забава и освежење. 

 
13. ПИТАГОРА У ПЕТ СЛИКА 

Квадрат од хипотенузе, 
То зна свако дете, 
Раван је квадратима 
Од обе катете. 
Стихови Бранислава Нушића из његове „Аутобиографије” су многим генерацијама помогли да упамте формулацију 
Питагорине теореме. Овај пројекат ће ученицима пружити прилику да боље разумеју теорему и повећа њихове 
компетенције из области геометрије. 
Идеја пројекта је реализација представе у оквиру које би ученици кроз неколико слика, уз реп музику, 
мађионичарски трик, гимнастику и плес публици приказали и доказали Питагорину теорему. Стихове попут 
Нушићевих ћемо исказати на језицима који се уче у школама домаћинима, као што су енглески, немачки, српски, 
мађарски, ромски итд. 
У првој фази пројекта се припремају реквизити за представу, који се касније могу користити у школи као наставна 
средства. У исто време се у сарадњи ученика и наставника тражи одговарајућа музика, адаптира се текст, снимају 
се аудио и видео записи. У другој фази се увежбавају тачке представе, а трећа фаза је организовање представа. 
Овим пројектом највише добијају учесници пројекта, ученици седмог разреда који учествују у реализацији 
представе, њих 70-80, јер уз помоћ реквизита имају директан доживљај геометријских законитости. Директни 
корисници су и њихови ментори, наставници, јер се упуштају у неформално, интердисциплинарно образовање. 
Индиректних  корисника је веома много, јер се представе организују да би се геометрија приказала што широј 
јавности, пре свега ученицима седмог разреда, затим ученицима основних и средњих школа, њиховим 
наставницима, родитељима, а путем медија и осталим заинтересованима. 
Путем  представе на веома популаран начин а вршњачком едукацијом стиче се и проширује знање из области 
геометрије. 
Аутор и координатор пројекта је Золтан Каналаш, професор математике. 

 
14. ЦПН И SCIENTIX ПРОЈЕКТИ 

SCIENTIX мрежа је највећа онлајн мрежа која окупља СТЕМ (енгл: Science, Technology, Engineering and Maths) 
наставнике из целе Европе али и различите доносиоце одлука, са циљем да се подрже СТЕМ дисциплине и нови 
педагошки приступи. На онлајн платформи се налазе бројни пројекти самих наставника који представљају 
примере добре праксе. Међу њима већ сада постоје и изузетно квалитетни и успешни пројекти у којима учествују 
наставници из Србије. Циљ Scientix радионица и конференције је приближавање СТЕМ дисциплина другим 
наставницима кроз постојеће примере добре праксе. Србија има 28 Scientix амбасадора, и занимљиво је да се 
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овако великим бројем активних наставника у овој заједници не могу похвалити многе европске земље. Два од 
поменутих 28 Scientix амбасадора су наставници наше школе, Данило Боровница и Мирослав Грујић. Контакт 
тачка ове мреже за Србију је Центар за промоцију науке тако да наставници наше школе активно учествују у 
бројним пројектима ЦПН-а сваке школске године. Неки од тих пројеката су: „Ноћ истраживача“, „Eco STEAM 
challenge“, Међународне Scientix конференције,  Мај месец математике и бројни други. 

15. ВЕЖБАЈМО ЗАЈДЕНО 

Сарадња школе са родитељима покренута 2012. године. Значај физичке активности кроз реализацију физичког 
вежбања родитеља и деце, реализује кроз програме: Маме и деца вежбају заједно; Са татом на стони тенис.  

16. ЗДРАВО РАСТИМО 

Школа је укључена у пројекат Здраво растимо који организује Савез за школски спорт Србије у сарадњи са 
институтом Батут од 2014/2015. школкске године. Пројекат се спроводи у зависности од предвиђених активности 
организатора. 

17. ЕВРОПСКА НЕДЕЉА ШКОЛСКОГ СПОРТА 

ОШ „Свети Сава“ укључена је у рализацију Европске недеље школског спорта који организује ЕССД у сарадњи 
са Олимпијским комитетом Србије и МПНТР. 

 
 
 
 
 
ОШ „Свети Сава“ једна је од највећих основних школа у Кикинди. Настава се одвија на српском језику. У 

граду постоји добро развијена мрежа предшколског и основношколског васпитања и образовања (9 вртића и 6 
школа), као и 4 средње школе, од којих једна Гимназија и 3 стручне. Са свима њима наша школа је остварила 
успешну сарадњу и у току школске 2021/2022. године. 

Кикинда је некад важила за економски развијену општину, a са великим проблемима у пословању фабрика 
и предузећа, материјална ситуација се драстично погоршала. Родитељи ученика наше школе претежно обављају 
радничка занимања, у већини породица су запослена оба родитеља, док има и оних у којима је један или оба 
родитеља на привременом раду у иностранству. Материјална ситуација у ученичким породицама знатно је лошија, 
јер је доста родитеља са повременим запослењем или су остали без посла.  

У нашем граду делује већи број културних установа. Народни музеј, Градска библиотека „Јован Поповић“, 
Народно позориште, Позориштанце „Лане“, АДЗНМ „Гусле“, КУД „Еђшег“, Историјски архив, Галерија „ТERRA“ и 
Културни центар учествују у остваривању појединих васпитно-образовних задатака наше школе, као и објекти СЦ 
„Језеро“ са покривеним базенима и теренима, Градски стадион, Велики парк, Старо језеро. 
 

 а) Школски простор 

Намена простора Свега м2 По ученику м2 

Површина школске зграде 3205,12 2,98 

Површина дворишта и школских терена 2030,00 1,88 

Зелена површина 1620,00 1,50 

Улични простор 1132,00 1,05 

 
 Укупна величина простора који припада школи је 6855,12 м2, што је према нормативима о величини 
простора довољно за наше потребе. 
 
  

XXII ДРУГА ПИТАЊА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

1. ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ 
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          б) Школска зграда  

Укупна величина простора који припада школи је 6855,12м2, што је према нормативима о величини 
простора довољно за наше потребе. Недостатак простора више није проблем наше школе. Зграда је пројектована 
за 24 одељења, колико тренутно имамо. Величина зборнице одговара броју запослених наставника.  

У школској згради има укупно 15 учионица и 3 информатичка кабинета. Од септембра 2022. у учионици 
бр. 11 инсталиран је још један информатички кабинет за потребе реализације предмета „Дигитални свет“ у млађим 
разредима и, по потреби, за реализацију редовних часова у старијој смени. Биолошки кабинет се од септембра 
2022. године налази у учионици број 7, а кабинет за немачки у учионици број 8. Кабинет за технику и технологију 
је издвојен и налази се у оквиру школског дворишта. Кабинет за ликовну културу од септембра 2022. налази се у 
школској згради, учионица бр. 0, али се и даље, за практичну наставу користи и кабинет у дворишту. Од септембра 
2018. године продужени боравак се налази у школској згради, у учионици 6, а од септембра 2019. кабинет за 
музичко је пресељен у учионицу 5. 

Простор старог продуженог боравка у дворишту преуређен је и користи се за рад гимнастичке секције и 
друге спортско - рекреативне активности. Простор бивше библиотеке је током школске 2021/2022. реновиран и 
претворен је  у вишенаменски простор за разговоре са родитељима, састанке тимова и актива, рад са групама 
деце.  

Школа поседује савремена наставна средства, а наставницима и стручним сарадницима је омогућено да 
користе бежични интернет. И у наредном периоду је планирана набавка материјала и средстава потребних за што 
боље остваривање образовно-васпитног рада.  

На одржавању школског простора раде сви запослени у школи, а посебно техничко особље. 

намена простора 
број 

просторија 
укупно m2 

% у односу на 
норматив 

Учионице и кабинети у згради 18 1385,42 89,54 

Школске радионице и пратеће просторије (у 
дворишту) 

1 + 2 54,66 75,45 

Сала за физичко васпитање и пратеће просторије 1 + 12 618,45 100,00 

Просторија за рад гимнастичке секције (у дворишту) 1   

Стамбени простор у дворишту 1 60,00 100,00 

Библиотека и читаоница (мултимедијална учионица) 1 55,66 51,53 

Продужени боравак 1 60 100,00 

Вишенаменски простор (стара библиотека) 1 36,00 100,00 

Школска кухиња, трпезарија и пратеће просторије 1 + 1 + 4 323,40 100,00 

Канцеларија директора 1 13,40 68,75 

Зборница 1 56,18 46,82 

Просторија педагога и психолога школе ½ 13,40 34,37 

Секретаријат школе 2 50,52 116,54 

Просторија за помоћно особље 1 13,75 57,29 

Зубна амбуланта 1 21,12 66,00 

Комуникације (холови, ходници) - 424,23 100,00 

Санитарије - 138,00 60,00 

Котларница и пратећи простор 1 + 1 29,78 100,00 

Магацин и остава 3 88,75 100,00 

 
Радови надградње школске трпезарије нису настављени ни ове школске године због недостатка 

финансијских средстава. Тренутно се ради на комплетирању документације и укњижавању појединих делова 
зграде. 

У парку је и даље градски билборд на којем је школа 2 пута у току године имала могућност рекламирања 
(у време школске славе када су јавности представљени ученици носиоци Плакете „Свети Сава“ и на почетку 
школске године када смо најавилии хуманитарну трку „За срећније детињство“). 

Учешћем на конкурсима и пројектима и у сарадњи са локалном самоуправом, у плану је замена прозора 
у ходницима, наставак замене осветљења, санација тоалета, фискултурне сале и свлачионица, као и санација 
комплетне фасаде на згради. Као трајан задатак и у наредне четири године, а циљу побољшања квалитета 
образовно-васпитног рада, радиће се на обезбеђивању неопходних наставних средстава и опремање кабинета. 

 
 
 

2. СТРУЧНИ, ОРГАНИ УПРАВЉАЊА И РУКОВОЂЕЊА У ШКОЛИ И САВЕТОДАВНИ ОРГАН 
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СТРУЧНИ ОРГАНИ И ТИМОВИ 
 Стручни органи, тимови и педагошки колегијум старају се о осигурању и унапређивању квалитета 
образовно- васпитног рада школе, прате остваривање програма образовања и васпитања, старају се о 
остваривању циљева и стандарда постигнућа, вреднују резултате рада наставника, васпитача и стручних 
сарадника, прате и утврђују резултате рада ученика и одраслих, предузимају мере за јединствен и усклађен рад 
са ученицима и одраслима у процесу образовања и васпитања и решавају друга стручна питања образовно-
васпитног рада.  
 Надлежност, начин рада и одговорност стручних органа, тимова и педагошког колегијума уређује се 
Статутом школе.  
 
Стручни органи, активи и тимови у нашој школи су: 
 

1. Наставничко веће – чине га сви наставници и стручни сарадници  
2. Одељењска већа – чине их наставници који изводе наставу у одређеном одељењу 
3. Стручно веће за разредну наставу – чине га наставници који изводе наставу у првом циклусу 
4. Стручна већа из области предмета – чине их наставници који изводе наставу из групе сродних 

предмета. У нашој школи ради десет предметних стручних већа: за матерњи језик и српски као 
нематерњи; за стране језике; за ликовну културу; за музичку културу; за историју и геграфију; за 
математику; за биологију; за хемију; за физичко васпитање и за техничко и информатичко образовање, 
физику и информатику и рачунарство. 

5. Педагошки колегијум – чине га председници стручних већа и стручних актива и тимова и  стручни 
сарадници. Њиме председава директор или помоћник директора. 
 

6. Стручни тим за самовредновање рада школе – чине га представници разредних и предметних 
наставника, школски педагог и психолог, представник Школског одбора, представник Савета родитеља и 
директор школе.  

7. Стручни актив за развојно планирање – чине га представници наставника, стручних сарадника, 
јединице локалне самоуправе, Ученичког парламента и Савета родитеља. Именује га Школски одбор. 

8. Стручни актив за развој школског програма – чине га представници наставника и стручни сарадници. 
Именује га Наставничко веће. 

9. Стручни тим за инклузивно образовање – чине га представници наставника разредне и предметне 
наставе, педагошки / персонални асистент и стручни сарадници. Образује га директор школе. 

10. Стручни тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања – чини га све 
одељењске старешине, директор школе, стручне сараднице и школски полицајци. У проширеном саставу 
Тима су и по један представник Савета родитеља и Школског одбора. 

11. Стручни тим за обезбеђење квалитета и развој установе – чине га председници стручних актива и 
тимова, библиотекар и директор. 

12. Тим за међупредметне компетенције и предузетништво -  чине га сви учитељи и наставници који 
предају у 1. и 5. разреду. 

13. Тим за професионални развој – чине га један учитељ, један наставник, библиотекар, правник и директор 
школе. 

14. Тим за професионалну оријентацију – чине га одељењске старешине 7. и 8. разреда, стручни 
сарадници и директор школе 

15. Школски тим за активну школу и пројекте – чине га представници наставника разредне и предметне 
наставе са искуством у писању и реализацији пројеката. 

16. Одељењске старешине 
17. Школски педагог  
18. Школски психолог 
19. Школски библиотекар  

 
ОРГАН УПРАВЉАЊА  
 

Према Закону о основама система образовања и васпитања (члан 53, 54, 55, 57), орган управљања у 
школи јесте Школски одбор. Председник и чланови Школског одбора обављају послове из своје надлежности без 
накнаде. Школски одбор обавља послове и решава питања из своје надлежности на седницама које се заказују по 
потреби са актуелним дневним редом. 
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 Орган управљања има 9 чланова, укључујући и председника. 
Школски одбор чине по 3 представника запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе. 

 
РУКОВОДЕЋИ ОРГАНИ 
  

Органи руковођења у школи су: 
 

              1. Директор школе – према Закону о основама система образовања и васпитања (члан 122, 123 и 124) 
директор руководи радом школе. Директора школе бира Школски одбор по прибављеном мишљењу Наставничког 
већа. Директор је одговоран за законистост рада и за успешно обављање делатности школе. Директор за свој рад 
одговара Школском одбору и министру просвете. 

 
               2. Помоћници директора – координатори смена - према Закону о основама система образовања и 
васпитања (члан 129) школа може имати помоћника директора, у скалду са нормативом којим се утврђују 
критеријуми и стандарди за финансирање школе. Решењем директора на послове помоћника директора 
распоређују се по један наставник разредне и предметне наставе за сваку школску годину. То су наставнице које 
имају професионални углед и искуство у школи. Оне организују, руководе и одговорне су за образовно-васпитни 
рад, координирају радом стручних органа и обављају друге послове у складу са Статутом школе. 
 
САВЕТОДАВНИ ОРГАН 
 

Саветодавни орган у школи јесте Савет родитеља (Закон о основама система образовања и васпитања 
члан 120). У Савет родитеља школе бира се по један представник родитеља ученика сваког одељења. Савет 
родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује Школском одбору, директору школе и стручним органима. 
 

 
 
     Директор школе,                                                                               Председник Школског  одбора, 

 
__________________________                                                                ___________________________ 
     Гордана Рацков, проф.                                           Тамара Радловић  
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НАСТАВНИ ПРОГРАМИ 

ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ 
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

НАСТАВНИ ПРОГРАМИ ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ПРВОГ ЦИКЛУСА ОСНОВНОГ  
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 
НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК 

1. 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:  
ОБЛАСТ/ТЕМА  САДРЖАЈИ  

- разликује изговорени глас и 
написано слово;  
-изговорене и написане речи 
и реченице; 
- влада основном техником 
читања и писања ћириличког 
текста; 
- разуме оно што прочита; 
- активно слуша и разуме 
садржај књижевноуметничког 
текста који му се чита; 
- правилно употреби велико 
слово; 
- усмено препричава; усмено 
прича према слици/сликама и 
о доживљајима; 
- усмено описује ствари из 
непосредног окружења; 
- слуша интерпретативно 
читање и казивање 
књижевних текстова ради 
разумевања и доживљавања; 
- примењује основна 
правописна правила; 
- пише реченице по диктату 
примењујући основна 
правописна правила. 
 

ПОЧЕТНО  
ЧИТАЊЕ  

И  
ПИСАЊЕ  

Глас и слово; ћириличко писмо. 
Речи и реченице, језичке игре. 
Аналитичко-синтетичка вежбања. 
Лексичка и синтаксичка вежбања.  
Моторичке вежбе. 
Писање, читање, одговори на питања. 

КЊИЖЕВНОСТ  

Школска и домаћа лектира. 
Поезија, проза, рамски текстови. 
Популарни и информативни текстови. 
Књижевни појмови: песма, прича; догађај; књижевни лик, драмски 
текст за децу. 

ЈЕЗИК 
Граматика,  
Правопис и  
ортоепија  

Реченица; реч; слово. 
Улога гласа/слова. 
Велико слово. 
Тачка на крају реченице.  

ЈЕЗИЧКА 
КУЛТУРА  

Говорење  

Вођени и слободни разговор. 
Причање, препричавање и описивање. 
Казивање књижевног текста. 
Драмски, драматизовани текстови, сценска импровизација. 
Богаћење речника: лексичке и синтаксичке вежбе.  

Слушање  
Стварне и симулиране ситуације. 
Аудио-визуелни записи. 
Игре за развијање слушне пажње.  

Писање  
Питања о сопственом искуству, бићима, предметима, појавама, о 
књижевном и некњижевном тексту. 
Реченице/кратак текст погодан за диктирање.  

Читање  

Књижевни текстови. 
Текстови са практичном наменом: позивница, упутство, списак за 
куповину и др. 
Нелинеарни текстови: текст у табели, распоред часова, стрип, 
улазница и др. 
Информативни текстови: уџбенички и вануџбенички. 

 

ПРИЛОГ 
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НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА MATEMATИКУ 

1. 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:  

ОБЛАСТ/ТЕМА  САДРЖАЈИ  

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

- упореди предмете и бића по величини; 

- уочи и именује геометријске облике предмета из 
непосредне околине; 

- именује геометријска тела и фигуре; 

- групише предмете и бића са заједничким 
својством; 

- сложи/разложи фигуру; 

- разликује криву, праву, изломљену, затворену и 
отворену линију; 

- црта праву линију и дуж помоћу лењира; 

- броји унапред и уназад и са прескоком; 

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

- користи редне бројеве; 

- разликује парне и непарне бројеве, одређује 
највећи и најмањи број, претходника и 
следбеника; 

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

- сабира и одузима два једноцифрена броја не 
записујући поступак; 

- сабира и одузима до 100 без прелаза преко 
десетице; 

- растави број на сабирке и примени замену места 
и здруживање сабирака ради лакшег рачунања; 

- реши текстуални задатак са једном операцијом; 

- разликује новчане апоене до 100 дин. и упореди 
њихову вредност; 

- уочи правило и одреди следећи члан започетог 
низа; 

- прочита и користи податке са једноставнијег 
стубичног и сликовног дијаграма или табеле; 

- измери дужину; 

- преслика тачке и фигуре у квадратној мрежи. 

ГЕОМЕТРИЈА 

ПОЛОЖАЈ, 
ВЕЛИЧИНА И 

ОБЛИК 
ПРЕДМЕТА 

 

Просторне релације. 

Величина предмета и бића. 

Геометријска тела: лопта, коцка, 
квадар, ваљак, пирамида и купа. 

Геометријске фигуре: круг, 
правоугаоник, квадрат и троугао. 

ЛИНИЈЕ 

Права, крива и изломљена линија. 

Затворена и отворена линија. 

Тачка и линија. Дуж. 

БРОЈЕВИ 
 

Бројање, писање и читање бројева. 

Приказивање бројева помоћу тачака 
на бројевној правој. 

Упоређивање бројева. 

Редни бројеви. 

Сабирање и одузимање бројева у 
оквиру 20 и приказивање на бројевној 
правој. 

Сабирање и одузимање бројева до 100 
без прелаза преко десетице и 
приказивање на бројевној правој. 

Својства сабирања. 

Откривање непознатог броја у 
једнакостима са једном операцијом. 

Динар, кованице и новчанице до 100 
динара. 

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 
Мење дужине нестандардним 
јединицама мере. 

 
НАСТАВНИ ПРОГРАМ РАДА ЗА СВЕТ ОКО НАС 

1. разред 
Циљ учења предмета свет око нас јесте упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења и развијање 
способности за одговоран живот у њему. 
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ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да:  
ОБЛАСТ/ТЕМА  САДРЖАЈИ  

- развијe одговорaн однос према 
себи и окружењу уз уважавање 
других; 

- придржава се договорених 
правила понашања у школи; 

- примењује правила безбедног 
понашања на путу од куће до 
школе; 

- посматрањем и опипавањем 
предмета одреди својства 
материјала: тврдо-меко, 
провидно-непровидно, храпаво- 
глатко; 

- формира елементарне научне 
појмове из природних и 
друштвених наука; 

- учествује у извођењу 
једноставних огледа којима 
испитује природне феномене; 

- разликује природу од 
производа људског рада на 
примерима из окружења; 

- користипочетним техникама 
сазнајног процеса: посматрање, 
уочавање, упоређивање, 
класификовање, именовање; 

- уочавања једностава узрочно-
последичне везе, појава и 
процеса, слободног исказивања 
својих запажања и предвиђања; 

- решава једноставне проблем-
ситуација кроз огледе, 
самостално и у тиму. 

НЕПОСРЕДНО 
ОКРУЖЕЊЕ 

Ја и други  

Основна осећања (радост, страх, туга и бес). 
Основне животне потребе (дисање, храна, вода, 
спавање и потреба за тоалетом). 
Сличности и разлике по полу, старости, 
способностима.  

Породични 
дом, школа  

Групе људи: породица, школска заједница, разред, 
одељење, суседи. 
Права и обавезе чланова група. 
Правила понашања појединаца и групе. 
Празници: породични, школски.  

Здравље и 
безбедност  

Здрав начин живота. 
Безбедно понашање у саобраћају на путу од куће 
до школе. 
Опасне ситуације по живот, здравље и околину, 
превенција и правилно понашање. 

Оријентација у 
простору и 

времену  

Кретање и сналажење у простору. Сналажење у 
времену у односу на временске одреднице: делови 
дана, обданица и ноћ, дани у недељи, пре, сада, 
после, јуче, данас, сутра, прекјуче, прекосутра.  

Човек ствара  

Човек ради и ствара. 
Материјали за израду предмета (дрво, камен, 
метал, стакло, гума, пластика, папир, тканина) и 
њихова својства (тврдо-меко, провидно-
непровидно, храпаво- глатко).  

Разноврсност 
природе  

Сунчева светлост и топлота. 
Основна својства ваздуха. 
Облици појављивања воде. 
Основна својства воде.  
Изглед и својства земљишта. 
Изглед и делови тела биљака и животиња. 
Човеково тело - делови тела и чула. 
Значај воде, ваздуха, земљишта, сунчеве светлости 
и топлоте за живот биљака, животиња/човека. 
Одговоран однос човека према животној средини. 

 
НАСТАВНИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ЛИКОВНУ КУЛТУРУ 

1. 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  
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- опише, својим речима, 
визуелне карактеристике по 
којима препознаје облике и 
простор; 

- пореди своје утиске и утиске 
других о уметничким делима, 
изгледу објеката из природе и 
окружења; 

- одреди положај облика у 
простору и у равни; 

- црта на различитим 
подлогама и форматима 
папира; 

- користи материјал и прибор у 
складу са инструкцијама; 

- oбликује једноставне фигуре 
од меког материјала; 

- oдабере, самостално, начин 
спајања најмање два 
материјала; 

- преведе једноставне појмове 
и информације у ликовни рад; 

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

- преобликује употребне 
предмете мењајући им намену; 

- изрази познате појмове 
мимиком и покретом тела; 

- повеже одабрану установу 
културе са њеном наменом; 

- поштује договоре и правила 
понашања и облачења 
приликом посете установама 
културе. 

ЛИКОВНА 
КУЛТУРА И 
ОКРУЖЕЊЕ 

Простор. Отворени и затворени, природа и простор који је 
човек обликовао. Карактеристичне одлике по којима се 
препознаје врста простора. Значај чувања споменика или 
значајних објеката у најближем окружењу. Значај уређења 
простора у коме ученик борави. 

Уметничка занимања и продукти. Сликар-слика, вајар-
скулптура, фотограф-фотографија...Изглед употребних 
предмета које су дизајнирали уметници. 

Установе културе. (биоскоп, музеј, галерија, позориште, 
библиотека..) Правила понашања и облачења у различитим 
установама културе. 

ОДНОСИ У 
ВИДНОМ 

ПОЉУ 

Облици. Облици из природе, облици које је створио човек, 
правилни и неправилни облици. Својства облика. 

Положај облика у простору и у равни.  

Кретање. Покретни и непокретни облици. Кретање бића и 
машина. Смер кретања. Безбедност у саобраћају. 

Светлост и сенка. Природни и вештачки извори осветљења. 
Промена осветљености у току дана. Изглед сенке. 

ОБЛИКОВАЊЕ 

Материјал и прибор. Поступци правилног и безбедног 
руковања и одржавања материјала, прибора и радне 
површине. 

Обликовање скулптуре. Обликовање меких материјала 
поступком додавања. Спајање разноврсних материјала. 

Обликовање цртежа. Врсте линија. Изражајна својства 
линија. 

Обликовање слике. Боја природних облика и боја облика 
које је створио човек. Изражајна својства боје. 

Преобликовање. Предмети и материјал погодни за 
преобликовање (оштећени предмети, амбалажа, тканина) 

Различите информације као мотивација за стваралачки 
рад. Природа и непосредно окружење, машта и стварни 
догађаји, приче, текстови из књига за децу, уџбеника,… 

СПОРАЗУМЕВ
АЊЕ 

Читање визуелних информација. Илустрација, стрип, 
цртани и анимирани филм. 

Знак. Графички знак (ноте, слова и цифре), гестовни и 
звучни знак. Лепо писање. Украсна слова. 

Традиција. Празници и украшавање. 

Невербално изражавање. Пантомима, игре, перформанс. 

 
 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА MУЗИЧКУ КУЛТУРУ 
1. 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 завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да:  
ОБЛАСТ/ТЕМА  САДРЖАЈИ  

-пева по слуху песме различитог садржаја 
и расположења 
-изговара у ритму уз покрет бројалице 

   СЛУШАЊЕ 
МУЗИКЕ 

 
 

Звук и тон. 
Композиције које илуструју различита осећања и боје 
људског глааса и инструмената. 
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НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

1. 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:  
ОБЛАСТ/ТЕМА  САДРЖАЈИ  

- примени једноставне, двоставне 
општеприпремне вежбе (вежбе 
обликовања); 
- правилно изведе вежбе; 
- комбинује и користи усвојене 
моторичке вештине у игри и у 
свакодневном животу; 
- разликује правилно од 
неправилног држања тела; 
- примењује правилну технику 
дисања приликом вежбања; 
- изведе кретања, вежбе и 
кратке саставе уз музичку пратњу; 
- користи основну терминологију 
вежбања; 
- поштује правила понашања на 
просторима за вежбање; 
- поштује мере безбедности током 
вежбања; 
- одговорно се односи према 
објектима, справама и реквизитим; 
- поштује правила игре, навија фер 
и бодри учеснике у игри; 
- прихвати сопствену победу и 
пораз; 
- уредно одлаже своје ствари пре и 

ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ  
Вежбе за развој снаге, покретљивости, издржљивости, 
брзине, координације.  

МОТОРИЧКЕ 
ВЕШТИНЕ  

Ходање и 
трчање  

Ходање: кратким и дугим корацима, у различитом ритму, са 
реквизитом,… 
Техника трчања: преко препрека, са променом правца и 
смера, брзо трчање 20 м; игре са коришћењем научених 
облика кретања.  

Скакања 
и прескакања  

Поскоци у месту, у кретању. 
Скакања удаљ, увис, прескакање дуге вијаче. 
Игре уз коришћење различитих облика скакања и 
прескакања.  

   

Бацања и 
хватања  

Бацање лоптице из места у даљину и у циљ. 
Бацање лопте увис. 
Игре са вођењем, додавањем и гађањем лопте.  

Пузања, 
вишења, 
упори и 
пењања  

Пузања на тлу, пењања, провлачења. 
Вис лежећи опружено. 
Помицања улево и удесно у вису лежећем и вису слободном; 
упори.  

Вежбе на тлу  

Основни садржаји  
Основни ставови и положаји. 
Поваљка на леђима, на стомаку. 
Став на лопатицама (свећа). 
Колут напред из чучња у чучањ. 
Састав и игре од научених елемената. 
Проширени садржаји  
Колут назад из чучња у чучањ. 
Одељењско такмичење.  

-пева по слуху уз покрет народне песме, 
музичке игре 
-подстиче стваралачко ангажовање у 
свим музичким активностима 
-развија критичко мишљење (исказивање 
осећања и утисака о музици која се 
изводи и слуша) 
-упознаје основе музичке писмености и 
изражајних средстава музичке уметности 
-направи дечије ритмичке инструменте и 
свира на њима  
-поштује договорена правила понашања 
при слушању и певању музике 
-повезује музичко дело у односу на њему 
блиске ситуације, врссту гласа и боју 
инструмента са карактеристиком дела 

Уметничка музика у цртаним и анимираним 
филмовима. 
Различити жанрови везани за ситуације значајне за 
ученике. 
Карактер дела и елементи музичке изражајности. 
Музичка прича. 
Музички дијалог. 
Музички бонтон. 

ИЗВОЂЕЊЕ 
МУЗИКЕ 

 

Изговор бројалице у ритму уз покрет. 
Звучне ономатопеје и илустрације. 
Певање песама по слуху, уз покрет, песме-модели. 
Дечији ритмички инструменти и начин свирања на 
њима. 
Певање и извођење ритмичких игара уз свирање на 
дечијим инструментима. 

МУЗИЧКО 
СТВАРАЛАШТВО 

Израда дечијих ритмичких инструмената. 
Стварање звукова из непосредне околине и природе. 
Креирање покрета уз музику. 
Стварање звучних ефеката и једноставне ритмичке 
пратње користећи различите изворе звука. 
Бирање инструмената на основу звука и стварање 
једноставне ритмичке пратње уз бројалице, песме и 
музичке игре. 
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након вежбања; 
- примењује здравствено-
хигијенске мере пре, у току и након 
вежбања; 
- одржава личну хигијену; 
- учествује у одржавању простора у 
коме живи и борави; 
- схвати значај коришћења воћа у 
исхрани; 
- правилно се понаша за столом.  

Вежбе 
равнотеже  

Кратак састав на линији обележеној на тлу, шведској клупи и 
ниској греди.  

Вежбе 
са 

реквизитима  

Вежбе обликовања са реквизитима. 
Трчања, поскоци, скокови и елементарне игре уз коришћење 
реквизита. 

Плес и 
Ритимика  

Ходање и трчање са променом ритма, темпа и динамике уз 
пљесак и уз музичку пратњу. 
Вежбе вијачом или траком. 
Народно коло по избору.  

Полигони  Комбиновани полигон од усвојених вештина.  

ФИЗИЧКА И 
ЗДРАВСТВЕ
НА КУЛТУРА  

Култура 
вежбања и 

играња  

Основни термини у вежбању. 
Вежбам безбедно. 
Чувам своје и туђе ствари. 
Правила елементарних игара; фер плеј.  

Здравствено 
васпитање  

Упознај своје тело; моје здравље.  
Лична хигијена и хигијена простора. 

 
 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ДИГИТАЛНИ СВЕТ 
1. разред 

Циљ учења предмета Дигитални свет је развијање дигиталнe компетенције ученика ради њиховог оспособљавања 
за безбедну и правилну употребу дигиталних уређаја за учење, комуникацију, сарадњу и развој алгоритамског 
начина размишљања. 

ИСХОДИ 
По завршеном разреду ученик ће бити у стању да:  

ОБЛАСТ/ТЕМА  САДРЖАЈИ  

– препозна дигиталне уређаје 
из окружења и именује неке од њих; 
– наведе неке од животних 
ситуација у којима дигитални 
уређаји олакшавају обављање послова; 
– упореди начине рада и живота људи пре и после 
појаве дигиталних уређаја; 
– упореди начине креативног изражавања са 
дигиталним 
уређајима и без њих; 
– користи дигиталне уџбенике 
за учење (самостално и/или уз помоћ наставника); 
– упореди дигитални и папирни уџбеник; 
– упореди традиционалне видове комуникације са 
комуникацијом посредством дигиталних уређаја; 
– наведе неке од карактеристика „паметног“ 
дигиталног уређаја; 
– наведе на који начин дигитални уређаји могу да 
допринесу упознавању 
културне баштине; 
– наведе основна правила за 
коришћење дигиталних уређаја 
како не би угрозио здравље; 
– наведе неке од здравствених 
ризика везаних за прекомерно 
или неправилно коришћење дигиталних уређаја; 

ДИГИТАЛНО 
ДРУШТВО 

 

Различит изглед дигиталних уређаја. 
Дигитални уређаји у различитим 
занимањима. 
Учење уз помоћ дигиталних уџбеника. 
Креативно изражавање са дигиталним 
уређајима и без њих. 
Комуникација посредством дигиталних 
уређаја. 
Дигитални уређај и паметни дигитални 
уређај. 
Коришћење дигиталних уређаја за 
повећање прилика за учење и стицање 
искуства ученика у области науке, културе 
и уметности. 

БЕЗБЕДНО 
КОРИШЋЕЊЕ 
ДИГИТАЛНИХ 

УРЕЂАЈА 

Дигитални уређај и наше здравље (вид, 
положај тела, време пред екраном, дигитални 
уређај као отпад). 
Подаци о личности и њихова заштита при 
комуникацији помоћу дигиталних уређаја. 
Помоћ у случају контакта са непримереним 
дигиталним садржајем, непознатим, злонамерним 
особама или особама које комуницирају на 
неприхватљив начин. 
Одговорно руковање дигиталним уређајем 
(мере физичке заштите, коришћење 
лозинке) 
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– доведе у везу начин одлагања 
електронског отпада са загађењем животне 
средине; 
– наброји основне податке о личности; 
– објасни зашто саопштавање 
података о личности представља ризично 
понашање при комуникацији помоћу дигиталних 
уређаја; 
– именује особе или институције којима се треба 
обратити за помоћ у случају 
контакта са непримереним 
дигиталним садржајем, непознатим, злонамерним 
особама или особама које 
комуницирају на неприхватљив начин; 
– наведе основне препоруке за 
руковање дигиталним уређајем 
на одговоран начин (примена 
мера физичке заштите) и објасни зашто је важно 
примењивати их; 
– анализира једноставан познати 
поступак/активност и предлаже кораке за његово 
спровођење; 
– протумачи симболе познатог/договореног 
значења 
и спроведе поступак описан њима; 
– уочи и исправи грешку у симболима израженом 
упутству (алгоритму), провери ваљаност свог 
решења и по потреби га поправи (самостално или 
сараднички); 
– доведе у везу алгоритам и понашање дигиталног 
уређаја. 

АЛГОРИТАМСКИ 
НАЧИН 

РАЗМИШЉАЊА 

Разлагање проблема на мање целине. 
Осмишљавање корака који воде до решења 
једноставног проблема. 
Тумачење постојећих и креирање алгоритама 
изражених симболима. 
Уочавање и исправљање грешака у алгоритму. 
Тумачење понашања дигиталног уређаја у односу 
на приказани алгоритам. 

 
НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

1. 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  

- наведе у чему је успешан и у чему жели 
да напредује; 
- уочава међусобне разлике и сличности; 
- понаша се на начин који не угрожава 
потребе, права и осећања других; 
- препозна код себе и других основна 
осећања; 
- препознаје примере поштовања и 
кршења права детета у свом окружењу, 
причама, филмовима; 
- преиспитује своје поступке и прихвата да 
не мора увек да буде у праву; 
- тражи помоћ у ситуацијама кршења 
својих и туђих права; 
- разликује добру и лошу комуникацију; 
- комуницира слушајући саговорника и 
тражи објашњење онога што не разуме; 
- слободно износи мишљење, образлаже 
идеје, даје предлоге и прихвата да други 
могу имати другачије мишљење; 
- сарађује и преузима различите улоге у 

ЉУДСКА ПРАВА 
Ја и други у 

одељењу  

Идентитет 
Ко сам ја? Наше јаке стране, у чему смо успешни, у чему 
бисмо волели да напредујемо. 
Таленти и интересовања која поседујемо. 
Наше сличности и разлике. 
Основна осећања (радост, страх, туга, бес).  

Потребе и права 
Разлике између жеља и основних животних потреба. 
Права детета 
Кршење и заштита права 
Препознавање кршења права детета. 
Коме се обратити у ситуацијама кршења права детета. 
Одговорност према себи и другима.  

ДЕМОКРАТСКО 
ДРУШТВО 

Одељење/група 
као заједница  

Функционисање заједнице 
Вредности одељења/групе - равноправност, одговорност, 
солидарност, поштовање и брига за друге, толерантност, 
праведност, поштење. 
Уважавање различитости. 
Правила у одељењу/групи и њихова функција. 
Одлучивање у одељењу/групи. 
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групи/тиму; 
- договара се и одлучује у доношењу 
одељењских правила; 
- својим речима образложи неопходност 
правила која регулишу живот у заједници; 
- препозна добре стране свог одељења и 
оно што би требало 
променити/побољшати; 
- заједно са вршњацима и наставником 
учествује у решавању проблема у 
одељењу; 
- учествује у изради плана једноставне 
акције; 
- са другим ученицима изводи и 
документује једноставну акцију; 
- доприноси промоцији акције; 
- на једноставан начин вреднује изведену 
акцију.  

Одговорност деце и одраслих за функционисање 
заједнице.  

ПРОЦЕСИ У 
САВРЕМЕНОМ 

СВЕТУ 
Комуникација и 

сарадња  

Комуникација 
Слушање/неслушање. 
Кад разговарамо држимо се теме. 
Изношење мишљења. 
Уважавање саговорника. 
Сарадња 
Групни рад, договарање и сарадња.  

ГРАЂАНСКИ 
АКТИВИЗАМ 

Акција 
одељења/групе  

Планирање и извођење једноставне акције у 
одељењу/групи 
Кораци у планирању и извођењу акције. 
Чиме се поносимо/нисмо задовољни у одељењу. 
Избор теме/проблема/којом ћемо се бавити. 
Одређивање циља и израда плана акције - подела улога, 
договор о роковима, начину реализације. 
Извођење и документовање акције - видео, фотографије, 
текстови и сл. 
Промоција акције на нивоу школе - приказивање другим 
одељењима, родитељима и сл. 
Вредновање акције - чиме смо задовољни, шта је могло 
бити боље.  

 
НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

1. разред 

ЦИЉ И ОПШТИ СТАНДАРДИ ПОСЕБНИ СТАНДАРДИ ТЕМАТИКА 

Циљ наставе страног језика  у 1. разреду  је да 
оспособи ученика да на страном језику комуницира 
на основном нивоу у усменом облику о темама из 

непосредног окружења. У исто време, настава 
страних језика треба да: 

 
- приближи ученицима идеју о постојању других 
језика као средстава за комуникацију; 
- развије позитивна осећања према језику који учи; 
- подстакне потребу за учењем страних језика; 
- подстакне развијање свести о сопственом 
напредовању ради јачања мотивације за учење 
језика; 
- олакша разумевање других и различитих култура 
и традиција; 
- стимулише машту, креативност и радозналост. 
 
 

Општи стандарди  
Кроз наставу страних језика ученик богати себе 

упознајући другог, стиче свест о значају сопственог 
језика и културе у контакту са другим језицима и 

културама. Ученик развија радозналост, 
истраживачки дух и отвореност према 

комуникацији са говорницима другог језика. 

Разумевање говора 
Ученик разуме и реагује на 

краћи усмени текст у вези са 
познатим темама. 

 
Усмено изражавање 

Ученик усмено изражава 
садржаје у вези са познатим 
темама, самостално или уз 

помоћ наставника. 
 

Интеракција 
Ученик остварује 
комуникацију и са 

саговорницима размењује 
кратке информације у вези 

са познатим темама. 
 
 
 

Знање о језику 
Ученик препознаје основне 

принципе граматичке и 
социолингвистичке 

компетенције, уочавајући 
значај личног залагања у 
процесу учења страног 

језика. 

ШКОЛА 

ЈА И МОЈИ ДРУГОВИ 

ПОРОДИЦА И БЛИСКО 
ОКРУЖЕЊЕ 

ПРАЗНИЦИ 

МОЈ ДОМ 

ИСХРАНА 

ОДЕЋА 

ОКРУЖЕЊЕ 

ОСТАЛО 

 
 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС (ВЕРОНАУКУ) 
1. разред 
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ЦИЉ 
ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

Циљ наставе православног 
катихизиса (веронауке) у 
основном образовању и 
васпитању јесте да пружи 
целовит православни поглед 
на свет и живот, уважавајући 
две димензије: историјски 
хришћански живот (историјску 
реалност Цркве) и 
есхатолошки (будући) живот 
(димензију идеалног). То 
значи да ученици систематски 
упознају православну веру у 
њеној доктринираној, 
литургијској, социјалној и 
мисионарској димензији, при 
чему се излагање 
хришћанског виђења живота и 
постојања света обавља у 
веома отвореном, 
толерантном дијалогу са 
осталим наукама и теоријама 
о свету, којим се настоји 
показати да хришћанско 
виђење (литургијско, као и 
подвижњичко искуство 
Православне Цркве) обухвата 
сва позитивна искуства људи 
без људи без обзира на 
њихову националну 
припадност и верско 
образовање.  

Ученици треба да: 
- уоче да се кроз 
слободни однос 
љубави према 
некоме или нечему 
тај неко или нешто 
конкретизује, 
односно да постаје 
за нас јединствено и 
непоновљиво; 
- уоче да љубав 
човека према другим 
људима и природи 
њима даје 
непоновљиву 
вредност и 
постојање; 
- уоче да од онога 
кога заволимо, 
зависи и наше 
постојање; 
- науче да је човек 
икона Божја, управо 
због тога што може 
да друга бића чини 
непоновљивим. 

- Човек је икона Божја 
(човек има својство да 
љубављу чини нешто да 
постоји, слично као што то 
може Бог).  
 
- Бог заједница личности 
Оца и Сина и Светог Духа 
(биће као заједница, као 
љубав).  
 
- Човек као биће 
заједнице. 
 
- Бог је из љубави створио 
свет заједно са Сином и 
Духом. 
 
- Исус Христос је 
посредник између Бога и 
створене природе. 
 
- Црква је заједница свих 
људи целе природе кроз 
Христа са Богом. 
 
- Православна 
иконографија показује 
свет и човека у заједници 
с Богом. 
  

У настави треба користити 
дечија искуства која указују на то 
да је постојање израз заједнице, 
односно да је личност заједница 
са другом личношћу. То се може 
остварити кроз приче и цртеже 
деце које ће увек представљати 
бића у односу. При томе увек 
треба истицати литургијско 
искуство заједнице и литургијску 
структуру која је утемељена на 
слободи, а не на природним 
нагонима.  
 
Појмове као што су: Бог, 
личност, слобода, љубав, треба 
такође тумачити на основу 
искуства заједништва са другим 
човеком, односно литургијског 
искуства заједништва. 
 
У току године, пре свих 
наилазећих великих празника, 
треба упознати ученике са 
историјом настанка празника и 
садржином догађаја који се 
слави. Посебну пажњу 
посветити Св. Сави, Св. 
Симеону, на празник Видовдан 
итд. Такође, пре почетка 
Васкршњег поста треба 
упознати ученике са његовом 
садржином и циљем, као и са 
богословском подлогом поста и 
његовом важношћу за човека. 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМИ ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ПРВОГ ЦИКЛУСА ОСНОВНОГ  

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК 

2. 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:  
ОБЛАСТ/ТЕМА  САДРЖАЈИ  

– разликује књижевне врсте: песму, причу, 
басну, бајку, драмски текст; 
– одреди главни догађај, време и место 
дешавања у прочитаном тексту; 
– одреди редослед догађаја у тексту; 
– уочи главне и споредне ликове и разликује 
њихове позитивне и негативне особине; 
– разликује стих и строфу; 
– уочи стихове који се римују; 

KЊИЖЕВНОСТ 
 

Књижевни текстови: поезија, проза, опуларни и информативни 

текстови, домаћа лектира 

Књижевни појмови: 
- стих, строфа, рима; 
- народна успаванка; 
- басна; бајка; 
- тема, место и време збивања, редослед догађаја; 
- главни и споредни лик (изглед, основне особине и поступци); 
- лица у драмском тексту за децу. 
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– објасни значење пословице и поуке коју 
уочава у басни; 
– наведе једноставне примере поређења из 
текстова и свакодневног живота; 
– чита текст поштујући интонацију 
реченице/стиха; 
– изражајно рецитује песму; 
– изводи драмске текстове; 
– износи своје мишљење о тексту; 
– разликује глас и слог и препозна 
самогласнике и сугласнике; 
 
– разликује врсте речи у типичним случајевима; 
– одређује основне граматичке категорије 
именица и глагола; 
– разликује реченице по облику и значењу; 
– поштује и примењује основна правописна 
правила; 
– влада основном техником читања и писања 
латиничког текста; 
– пронађе експлицитно исказане информације 
у једноставном тексту 
(линеарном и нелинеарном); 
– користи различите облике усменог и 
писменог изражавања: препричавање, 
причање, описивање; 
– правилно састави дужу и потпуну реченицу и 
споји више реченица у краћу целину; 
– учествује у разговору и пажљиво слуша 
саговорника; 
– разликује основне делове текста (наслов, 
пасус, име аутора, садржај); 
– изражајно чита ћирилички текст. 

ЈЕЗИК 
Граматика, 
правопис и 
ортоепија 

 

Глас и слог; самогласници и сугласници. 
Врсте речи: именице (властите и заједничке); род и број именица; 
глаголи; 
глаголска времена: прошло, садашње, будуће време; потврдни и 
одрични глаголски облици; придеви (описни); бројеви (основни и 
редни). 
Реченице: обавештајне, упитне, заповедне и узвичне. 
Потврдне и одричне реченице. 
Велико слово: писање назива држава, градова и села 
(једночланих и 
вишечланих) и једночланих географских назива. 
Спојено и одвојено писање речи: писање речце ли и речце не уз 
глаголе. 
Интерпункција: тачка (на крају реченице и иза редног броја); две 
тачке 
и запета у набрајању; писање датума арапским и римским 
цифрама. 
Писање скраћеница: (мерне јединице и опште скраћенице ОШ, 
бр., итд., 
стр. инпр.). 

ЈЕЗИЧКА 
КУЛТУРА 

Друго писмо (латиница): штампана и писана слова. 
Разумевање прочитаног кроз одговоре на питања. 
План за препричавање кратких текстова (лирских, епских, 
драмских) 
састављен од уопштених питања. 
План описивања на основу непосредног посматрања. 
Правописне вежбе: преписивање, диктат и самостално писање. 
Језичке вежбе: загонетке, ребуси, укрштене речи, осмосмерке, 
асоцијације, састављање реченица, проширивање задатих 
реченица. 
Лексичко-семантичке вежбе: допуњавање реченица, опис бића и 
предмета. 
Сценско приказивање драмског/драматизованог текста. 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА МАТЕМАТИКУ 

2. 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:  

ОБЛАСТ/ТЕМА  САДРЖАЈИ  

– одреди десетице најближе датом броју; 
– усмено сабира и одузима бројеве до 100; 
– користи појмове чинилац, производ, дељеник, 
делилац, количник, садржалац; 
– примени замену места и здруживање сабирака и 
чинилаца ради лакшег + рачунања; 
– усмено множи и дели у оквиру прве стотине; 
– израчуна вредност бројевног израза са највише две 
операције; 
– реши текстуални задатак постављањем израза са 
највише две рачунске операције и провери тачност 
решења; 
– одреди непознати број у једначини са једном 
аритметичком операцијом; 

– одреди делове (облика) дате величине; 
– изрази одређену суму новца преко различитих 
апоена; 
– прочита број записан римским цифрама и напише; 
дати број римским цифрама; 
– прикаже мањи број података у таблици и 
стубичастим дијаграмом; 
– уочи правило и одреди следећи члан започетог низа 

БРОЈЕВИ 

Први део 
Сабирање и одузимање са преласком. Замена 
места и здруживање сабирака. 
Веза сабирања и одузимања. 
Једначине са једном операцијом (сабирање или 
одузимање). 
Римске цифре I, V, X, L, C 

Други део 
Множење и дељење (таблично) 
Нула и јединица као чиниоци; нула као дељеник. 
Замена места и здруживање чинилаца. 

Трећи део 
Редослед рачунских операција. 
Множење и дељење збира и разлике бројем. 
Веза множења и дељења. Једначине са једном 
операцијом (множење или дељење). 
Бројевни изрази. Формирање израза на основу 
реалистичних ситуација. 

Разломци облика , 1 ≤ n ≤ 10, визуелно и 

симболичко представљање. 
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– разликује дуж, полуправу и праву; 
– одреди дужину изломљене линије (графички И 
рачунски); 
– одреди обим геометријске фигуре; 
– нацрта правоугаоник, квадрат и троугао на квадратној 
мрежи и тачкастој мрежи; 
– уочи подударне фигуре на датом цртежу; 
– уочи симетричне фигуре; 
– допуни дати цртеж тако да добијена фигура буде 
симетрична у односу на дату праву 

ГЕОМЕТРИЈА 

Први део 
Дуж, права и полуправа. Тачка и права. Отворена 
и 
затворена изломлјена линија. 
Графичко надовезивање дужи. Дужина 
изломлјене 
линије. Обим геометријских фигура без употребе 
формула. 
Други део 
Цртање правоугаоника, квадрата и троугла на 
квадратној мрежи, на тачкастој мрежи. 
Симетричне фигуре. 
Подударност фигура (интуитивно). 

– изрази дужину у различитим јединицама за мерење 
дужине; 
– измери дужину дужи и нацрта дуж дате дужине 
– чита и запише време са часовника; 
– користи јединице за време у једноставним 
ситуацијама 

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 

Мерење дужине стандардним мерним јединицама 
(м, дм, цм). 
Мерење времена (дан, месец, година, час, 
минут). 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ РАДА ЗА СВЕТ ОКО НАС 

2. 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  САДРЖАЈИ  

– идентификује групе људи којима припада и своју улогу у 
њима; 
– оствари права и изврши обавезе уодносу на правила 
понашања у групама којима припада; 
– се понаша тако да уважава различитости других; 
– прихвати последице када прекрши правила групе; 
– сарађује са другима у групи на заједн. активностима; 
– разликује потребе од жеља на једноставним примерима 
из сопственог живота; 
– препозна грб, заставу и химну Републике Србије и 
примерено се понаша према симболима; 
– одреди тип насеља на основу његових карактерист; 
– повеже личну хигијену, боравак у природи, физичку 
активност и исхрану са очувањем здравља; 
– одржава личну хигијену – руку, зуба и чула; 
– примени правила културног и безбедног понашања у 
саобраћају и превозним средствима у насељу са 
околином; 
– безбедно поступа пре и током временских непогода; 
– истезањем, савијањем и сабијањем одреди својства 
материјала; 
– одабере материјале који својим својствима највише 
одговарају употреби предмета; 
– пронађе нову намену коришћеним предметима; 
– наводи примере различитих облика кретања; 
– одабере начин кретања тела, узимајући у обзир облик 
тела, подлоге и средину; 
– измери растојање које тело пређе током кретања; 
– пронађе тражени објекат у насељу помоћу 
адресе/карактеристичних објеката; 
– именује занимања људи у свом насељу са околином; 
– одреди време помоћу часовника и календара користећи 
временске одреднице: сат, дан, седмицу, месец, годину; 
– забележи и прочита податке из личног живота помоћу 
ленте времена; 
– разликује облике рељефа у свом насељу и околини; 
– разликује облике и делове површинских вода у свом 
насељу и околини; 

НАСЕЉЕ СА 
ОКОЛИНОМ 

Други и ја  

Групе људи: родбина, (ван)школска заједница, 
становници насеља. 
Права и обавезе чланова група. 
Однос потреба и жеља. 
Правила понашања појединаца и група. 
Породични, школски и празници насеља. 

Култура 
живљења 

Симболи Р Србије: грб, застава и химна. 
Типови насеља: село, град. 
Здрав начин живота: хигијена, исхрана, број 
оброка, боравак у природи и физичка активно. 
Врсте саобраћаја (копнени, водни и ваздушн). 
Безбедно понашање у саобраћају у насељу 
(кретање улицом и путем без тротоара, 
прелажење улице и пута без пешачког прела. 
Правила понашања у превозним средствима. 
Временске непогоде (олуја, град, мећава) и 
безбедно понашање у затвореном и на 
отвореном простору. 

Човек 
ствара 

Материјали (дрво, камен, метал, стакло, гума, 
пластика, папир, тканина, глина) и производи. 
Еластичност материјала. Својства материјала 
одређују њихову употребу. Нова намена 
предмета направлјених од различитих 
материјала. Занимања људи у граду и селу. 

Оријентац
ија у 

простору и 
времену  

Различити облици кретања тела (хода, скаче, 
трчи, пада, лети, плива, котрлја се, клизи). 
Утицај облика тела, подлоге и средине на 
кретање по равној подлози и пређено растојање 
тела. 
Сналажење у населју помоћу адресе (улица, 
кућни број) и карактеристичних објеката. 
Сналажење у времену у односу на временске 
одреднице: минут, сат, дан, седмица, месец, 
година, датум, годишња доба. 
Средства за мерење времена: часовник, 
календар, лента времена. 
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– идентификује заједничке особине живих бића на 
примерима из окружења; 
– повеже делове тела живих бића са њиховом 
улогом/улогама; 
– разврста биљке из окружења на основу изгледа листа и 
стабла; 
– разврста животиње из окружења на основу начина 
живота и начина исхране; 
– наведе примере који показују значај биљака и животиња 
за човека; 
– штедљиво троши производе које користи; 
– разврста отпад на предвиђена места; 
– негује и својим понашањем не угрожава биљке и 
животиње у окружењу; 
– препозна примере повезаности живих бића са условима 
за живот; 
– повеже промене у природи и активности људи са 
годишњим добима; 
– изведе једноставне огледе пратећи упутства; 
– повеже резултате рада са уложеним трудом. 

Разноврсн
ост 

природе 

Рељеф и облици рељефа. Рељеф у насељу и 
околини. Облици појављивања воде. 
Површинске воде у насељу и околини. 
Заједничке особине живих бића. 
Функције (улога) делова тела живих бића. 

Разноврсност билјака у окружењу (зељасте 
и дрвенасте; лишћарске и четинарске). 
Разноврсност животиња у околини (домаће и 
дивлје; биљоједи, месоједи и сваштоједи). 
Значај биљака и животиња за човека. 
Улога човека у очувању природе. 
Сунчева светлост и топлота, вода, ваздух и 
земљиште – неопходни услови за живот. 
Промене у природи и активности лјуди у 
зависности од годишњих доба. 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ЛИКОВНУ КУЛТУРУ 
2. 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:  

ТЕМА  САДРЖАЈИ  

– користи материјал и прибор на безбедан и одговоран 
начин; 
– изрази, одабраним материјалом и техникама своје 
емоције, машту, сећања и замисли; 
– користи једноставне информације и одабрана ликовна 
дела као подстицај за стваралачки рад; 
– изражава, светлим или тамним бојама, свој доживљај 
уметничког дела; 
– идентификује истакнути део целине и визуелне 
супротности у свом окружењу; 
– преобликује, самостално или у сарадњи са другима, 
материјале и предмете за рециклажу; 
– тумачи једноставне визуелне информације које опажа у 
свакодневном животу; 
– изражава мимиком и/или телом различита расположења, 
покрете и кретања; 
– упоређује свој и туђ естетски доживљај простора, дизајна 
и уметничких дела; 
– повезује уметничко занимање и одговарајуће продукте; 
– пружи основне информације о одабраном музеју; 
– разматра, у групи, шта и како је учио/ла и где та знања 
може применити. 

ОБЛИЦИ 

Облици (светлост као услов за опажање облика; 
визуелне карактеристике природних и вештачких 
облика; дизајн предмета за свакодневну употребу). 
Супротности (обојено и безбојно, једноставно и 
сложено, испупчено и удубљено, ближе и даље...). 
Облик и целина (истакнути део целине; везивање и 
спајање облика) 

СPORАЗУ
МЕВАЊЕ 

Тумачење (невербално и визуелно изражавање; 
садржај визуелних информација). 
Слика и реч (редослед радње у стрипу; знаци; лепо 
писање; честитке). 

ЛИКОВНЕ 
ИГРЕ 

Боја (светле и тамне боје; боја и облик; боја и звук). 
Замишљања (стварност и машта). 

ПРОСТОР 

Простор (обликовање простора – школа, учионица, 
соба; музеј). 
Кретање (кретање једног облика у простору; кретање 
више облика у простору). 
Сцена (маске, костими, реквизити). 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА МУЗИЧКУ КУЛТУРУ 

2. 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 завршетку разреда ученик ће бити у стању 

да:  
ТЕМА  САДРЖАЈИ  
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НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

2. 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:  
ОБЛАСТ/ТЕМА  САДРЖАЈИ  

– примени једноставне, двоставне 
општеприпремне вежбе (вежбе 
обликовања); 
– правилно изводи вежбе, разноврсна 
природна и изведена кретања; 
– комбинује усвојене моторичке вештине 
у игри и свакодневном животу; 
– одржава равнотежу у различитим 
кретањима; 
– разликује правилно од неправилног 
држања тела; 
– успостави правилно држање тела; 
– правилно дише током вежбања; 
– изведе кретања, вежбе и кратке 
саставе уз музичку пратњу; 

ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ 
Вежбе за развој снаге, покретљивости, издржљивости, 
брзине, координације.  

МОТОРИЧКЕ 
ВЕШТИНЕ  

Ходање и 
трчање  

Ходање: кратким и дугим корацима, у различитом ритму, са 
реквизитом, опружањем стајне ноге, са променом правца 
смера, комбиновано са са различитим покретима, преко 
ниских препрека, елементарне игре са ходањем. 
Техника трчања: преко препрека, са променом правца и 
смера, брзо трчање стратом из различизих почетних 
положаја, брзо трчање 30 м, елементарне игре са трчањем.  

Скакања 
и прескакања  

Прескакање вијача, палица и других реквизита поређаних на 
тлу једноножним и суножним одскоком. 
Комбинације скокова, скок удаљ и увис из места и залета, 
скок са повишене површине. 
Припремне вежбе за прескок: 

– објасни својим речима утиске о слушаном делу, 
особине тона, доживљај прегласне музике и њеног 
утицаја на тело; 
– разликује различите инструменте по боји звука и 
изражајним могућностима; 
– издвоји основне музичке изражајне елементе; 
– препозна музичку тему или карактеристични 
мотив који се понавља у слушаном делу; 
– повезује карактер дела са изражајним музичким 
елементима и инструментима; 
– изговара бројалице у ритму, уз покрет; 
– пева по слуху песме различитог садржаја и 
расположења; 
– изводи уз покрет музичке и традиционалне игре; 
– примењује правилан начин певања и договорена 
правила понашања у групном певању и свирању; 
– свира по слуху ритмичку пратњу уз бројалице И 
песме, једноставне аранжмане, свирачке деонице у 
музичким играма; 
– повезује почетне тонове песама-модела и 
једноставних наменских песама са бојама; 
– повезује ритам са графичким приказом; 
– објашњава својим речима доживљај свог и туђег 
извођења; 
– учествује у школским приредбама и 
манифестацијама; 
– направи дечје ритмичке инструменте; 
– осмисли покрете уз музику; 
– осмисли ритмичку пратњу за бројалице, песме и 
музичке игре помоћу различитих извора звука; 
– осмисли одговор на музичко питање; 
– осмисли једноставну мелодију на краћи задати 
текст; 
– према литерарном садржају изабере од 
понуђених, одговарајући музички садржај; 
– поштује договорена правила понашања при 
слушању и извођењу музике; 
– користи самостално или уз помоћ одраслих, 
доступне носиоце звука 

СЛУШАЊЕ 
МУЗИКЕ 

Уметничка музика у цртаним и анимираним филмовима. Однос 
звук-лик, музика-радња. 
Композиције које илуструју различита осећања. 
Звук и тон (извори) – звуци из природе и окружења. 
Тон: боја (различити гласови и инструменти), трајање (кратак-дуг), 
јачина (гласан-тих), висина (висок дубок). 
Композиције које илуструју различите боје људског 
гласа и инструмената. 
Музички дијалог (хор, глас и хор, глас и инструмент, два гласа, два 
инструмента, један свирач, група свирача, оркестар). 
Различити жанрови везани за ситуације значајне у животу ученика. 
Музичка прича. 
Композиције различитог карактера и елементи музичке 
изражајности (мелодијска линија, темпо, ритам, динамика). 
Музички бонтон. Музика и здравље. 
Носиоци звука (цеде плејер, рачунар...). 

ИЗВОЂЕЊЕ 
МУЗИКЕ 

Изговор бројалице у ритму уз покрет. 
Звучне ономатопеје и илустрације 
Правилан начин певања – држање тела и дисање. 
Правилна дикција – изговарање брзалица и бројалица. 
Певање песама по слуху различитог садржаја и карактера. 
Певање песама уз покрет – песме уз игру и народне песме. 
Певање модела и наменских песама и повезивање њихових 
почетних тонова уз боју (а1 бела, ха1љубичаста боја). 
Дечји и алтернативни инструменти и начини свирања на њима. 
Инструментална пратња по слуху уз бројалице и 
песме – пулс, ритам, груписање удара. 
Певање и извођење музичких игара уз свирање на дечјим 
инструментима – песме уз игру, дидактичке игре, музичке 
драматизације. 
Свирање инструменталних аранжмана на дечјим 
ритмичким инструментима и на алтернативним изворима звука. 
Музички бонтон. 

МУЗИЧКО 
СТВАРАЛАШ

ТВО 

Израда дечјих ритмичких инструмената од различитих материјала. 
Креирање сопствених покрета уз музику. 
Стварање једноставне ритмичке пратње коришћењем различитих 
извора звука. 
Музичка питања и одговори и музичка допуњалка. 
Стварање звучне приче од познатих музичких садржаја, звучних 
ономатопеја и илустрација на краћи литерарни текст. 
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– изведе дечји и народни плес; 
– користи основну терминологију 
вежбања; 
– поштује правила понашања у и на 
просторима за вежбање; 
– поштује мере безбедности током 
вежбања; 
– одговорно се односи према објектима, 
справама и реквизитима у просторима 
за вежбање; 
– поштује правила игре; 
– навија и бодри учеснике у игри на 
начин којим никога не вређа; 
– прихвати победу и пораз као саставни 
део игре и такмичења; 
– уредно одлаже своје ствари пре и 
након вежбања; 
– уочава улогу делова тела у вежбању; 
– уочи промене у расту код себе и 
других; 
– препозна сопствено болесно стање и 
не вежба када је болестан; 
– примењује здравствено-хигијенске 
мере пре, у току и након вежбања; 
– одржава личну хигијену; 
– учествује у одржавању простора у 
коме живи и борави; 
– наведе врсте намирница у исхрани; 
– препознаје везу вежбања и уноса 
воде; 
– повеже ходање и трчање са 
позитивним утицајем на здравље; 
– препозна лепоту покрета у вежбању; 
– се придржава правила вежбања; 
– вреднује успех у вежбању; 

игре уз коришћење различитих облика скакања и 
прескакања. 

   

Бацања и 
хватања  

Ходање и трчање са котрљањем лопте. 
Бацање лоптице из места у даљину и у циљ, из кретања. 
Бацање лопте увис без и са окреом за 3600, једном и другом 
руком у месту и кретању. 
Додавање лопте једном и другом руком. 
Вођење лопте у ходању и трчању. 
Гађање лоптом у импровизовани кош, ниски кош и гол. 
Елементарне и штафетне игре са вођењем, додавањем и 
гађањем лоптом у циљ. 

Пузања, 
вишења, 
упори и 
пењања  

Помицање на дохватном вратилу са погрченим ногама у 
вису предњем. 
Помицање у вису предњем окретањем за 1800, са 
укрштеним хватом. Њихање уз помоћ. 
Проширени садржаји 
Узмак корацима уз косу површину. 
Бочно пењање уз лестве са наизменичним прехватањем и 
опирањем истовремено обема ногама. 

Вежбе на 
тлу  

Основни садржаји  
Два повезана колута напред. 
Колут напред и скок пруженим телом, из чучња у чучањ, низ 
косу површину. Колут назад. 
Састав од научених елемената. Игре усвојених вежби. 
Проширени садржаји  
Колут напред из упора стојећег опружених ногу. Колут преко 
лопте. 
Одељењско такмичење са задатом комбинацијом вежби. 

Вежбе 
равнотеже  

Основни садржаји 
Мала вага на тлу, клупи и ниској греди. 
Ходање привлачењем на целом стопалу и успон, 
опружањем стајне и предножењем замајне ноге, уназад на 
греди. 
Састав из првог разреда допунити наученим вежбама. 
Проширени садржаји 
Наскок кораком на греду. 
Чучањ и окрет у чучњу за 900 и 1800. 
Састав из првог разреда допунити вежбама ходањем уназад 
и окретом у чучњу за 1800. 
Одељењско такмичење. 

Вежбе 
са 

реквизитим
а  

Вежбе обликовања сареквизитима. 
Трчања, поскоци и скокови уз коришћење реквизита. 
Прескакање вијаче на различите начине. 
Дизање и ношење предмета и реквизита на различите 
начине. Елементарне игре са реквизитима. Игре са 
ластишом. Полигон и елементарне игре уз коришћење 
реквизита. 

Плес и 
Ритимика  

Основни садржаји 
Народно коло и дечији плес по избору. 
Повезивање елемената из првог разреда у композицију – 
састав. Основни ритмички покрети са реквизитима. 
Проширени садржаји 
Прескакање вијаче уназад. 
Комбиновано прескакање вијаче напред-назад. 
Ходање и трчање са бацањем и хватањем лопте и обруча. 
Вежба са вијачом. 

Полигони  Кобиновани полигон од усвојених вештина (вежби). 

ФИЗИЧКА И 
ЗДРАВСТВЕ

Култура 
вежбања и 

играња  

Основни термини у вежбању. Вежбам безбедно. Чувам своје 
и туђе ствари. 
Правила елементарних игара; фер плеј.  
Некад изгубим, а некада победим. 
Навијам пристојно. 
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НА 
КУЛТУРА  Здравствен

о 
васпитање  

Моје здравље и вежбање. 
Мишићи, зглобови и кости мога тела. 
Телесни развој. Лична хигијена. 
Хигијена простора за вежбање. 
„Шарени-разноврсни оброк”‒ правилна 
исхрана. Значај воде за организам и вежбање. 

 
НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА ДИГИТАЛНИ СВЕТ 

2. разред 
Циљ наставе и учења предмета Дигитални свет јесте развијање дигиталнe компетенције ученика неопходне за 
безбедну и правилну употребу дигиталних уређаја за учење, комуникацију, сарадњу и развијање основа 
алгоритамског начина размишљања 
 

ИСХОДИ 
По завршеном разреду ученик ће бити у стању да:  

ОБЛАСТ/ТЕМ
А  

САДРЖАЈИ  

– 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 џбенике за учење; 
– креира, чува и поново уређује дигиталну слику 
(самостално и/или уз помоћ наставника) користећи 
одговарајућу апликацију; 
– својим речима објасни појам покретне слике; 
– 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 добитке 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 

ДИГИТАЛНО 
ДРУШТВО 

 

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 
КОРИШЋЕЊ

Е 
ДИГИТАЛНИХ 

УРЕЂАЈА 

Добици 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 

АЛГОРИТАМ
СКИ 

НАЧИН 
РАЗМИШЉА

ЊА 

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. 
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сараднички); 
– креира програм у визуелном програмском језику 
којим управља понашањем расположивог 
физичког дигиталног уређаја. 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

2. 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 понашања појединаца која 
доприносе или ометају функционисање и 
напредовање групе; 
– успоставља, гради и чува успешне 
односе 
са члановима групе којој припада; 
– искаже своја осећања и потребе на 
начин 
који не угрожава друге; 
– препозна и уважи осећања и потребе 
других; 
– наведе и својим речима објасни основна 
права детета садржана у Конвенцији о 
дечјим 
правима; 
– прихвата и образлаже на примерима из 
живота 
да свако дете има иста права без обзира 
на 
различитости; 
– препозна ситуације кршења својих и 
туђих 
права и показује спремност да тражи 
помоћ; 
– се договара и одлучује у доношењу 
правила 
групе и да се понаша у складу са њима; 
– наводи примере међусобне повезаности 
права и одговорности; 
разликује ненасилну од насилне 
комуникације међу члановима групе на 
примерима из свакодневног живота, из 
књижевних дела које чита и филмова које 
гледа; 
– саслуша излагање саговорника без 
упадица и са уважавањем; 
– даје и прихвата предлоге водећи рачуна 
о интересу свих страна у сукобу; 
– представи шта садржи и чему служи 

ЉУДСКА ПРАВА 
Ја и други у 

одељењу  

Групни идентитет 
Ко смо ми – сличности и разлике? 
Групе којима припадамо (породица, одељење, школа, 
спортски клуб, музичка школа...). 
Од чега зависи функционисање и напредак групе: 
комуникација, сарадња, узајамно подржавање, блискост. 
Понашања појединаца која ојачавају или ометају односе у 
групи. 
Осећања 
Изражавање сопствених осећања. Осећања других, како 
их препознајемо и уважавамо. 
Веза осећања са мислима и понашањима. 
Потребе и права 
Моје потребе и потребе других. Осећања, потребе, 
вредности и начин њиховогостваривања. Веза са правима. 
Права детета 
Конвенција о дечјим правима. 
Различити смо, али су нам права иста. 
Лјудска права важе свуда и за сваког. 
Кршење и заштита права 
Нисам посматрач, реагујем на ситуације кршења права 
деце у одељењу и школи. 
Знам како и коме да се обратим за помоћ. 

ДЕМОКРАТСКО 
ДРУШТВО 

Одељење/група 
као заједница  

Школа као заједница 
Вредности школе као заједнице – равноправност, 
одговорност, солидарност, брига за друге, толерантност, 
праведност, поштење. 
Правила у школи и њихова функција. 
Одговорности ученика и одраслих за функционисање 
школе као заједнице. 
Односи у заједници 
Како радим сам, а како у групи? 
Шта у школи радимо заједно? 
У чему смо добри? У чему бисмо могли бити бољи? 
Како комуницирамо у групи? Насилна и ненасилна 
комуникација. 
Сукоби 
Узроци сукоба и шта са њима. Сукоб из угла оног другог. 
Посредовање у сукобу. Конструктивно решавање сукоба. 
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Правилник о безбедности ученика његове 
школе; 
– се понаша у складу са Правилником о 
безбедности ученика; 
– наводи примере одговорности одраслих 
И ученика за безбедност у школи; 
– препознаје предности, ризике и 
опасности по себе и друге и одговорно 
поступа при коришћењу мобилног 
телефона и интернета; 
– сарађује и преузима различите улоге на 
основу договора у групи; 
– износи мишљење, образлаже идеје, даје 
предлоге који могу унапредити безбедност 
ученика у школи; 
– учествује у изради плана једноставне 
акције; 
– са другим ученицима изводи и 
документује 
једноставну акцију; 
– доприноси промоцији акције; 
– на једноставан начин вреднује изведену 
акцију. 

ПРОЦЕСИ У 
САВРЕМЕНОМ 

СВЕТУ 
Комуникација и 

сарадња  

Безбедност ученика у школи 
Ученици имају право на заштиту и безбедност. 
Правилник школе о безбедности ученика. 
Безбедност ученика у школи и школском дворишту, на 
путу између куће и школе, ван школе – на излету и на 
настави у природи. 
Безбедност ученика је одговорност свих – 
запослених у школи, ученика, родитеља, институција ван 
школе. 
Безбедно и небезбедно понашање на интернету. 
Одговорна употреба мобилног телефона. 

ГРАЂАНСКИ 
АКТИВИЗАМ 

Акција 
одељења/групе  

Како учинити школу безбедним местом за све –планирање 
и извођење једноставне акције. 
Кораци у планирању и извођењу акције. 
Избор теме/проблема/активности којом ћемо себавити. 
Одређивање циља и израда плана акције – поделаулога, 
договор о роковима, начину реализације. 
Извођење и документовање акције – видео снимци 
фотографије, текстови и сл. 
Промоција акције на нивоу школе – приказивање другим 
одељењима, родитељима и сл, прављење постера или 
паноа, објављивање прилога у школском листу. 
Вредновање акције – чиме смо задовољни, шта је могло 
бити боље. 

 
 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 
2. разред 

 
ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ САДРЖАЈИ НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

Циљ наставе 
православног катихизиса 
(веронауке) у основном 

образовању и васпитању 
јесте да пружи целовит 
православни поглед на 

свет и живот, уважавајући 
две димензије: историјски 

хришћански живот 
(историјску реалност 

Цркве) и есхатолошки 
(будући) живот (димензију 

идеалног). То значи да 
ученици систематски 
упознају православну 

веру у њеној 
доктринираној, 

литургијској, социјалној и 
мисионарској димензији, 

при чему се излагање 
хришћанског виђења 

живота и постојања света 
обавља у веома 

отвореном, толерантном 
дијалогу са осталим 

наукама и теоријама о 
свету, којим се настоји 

показати да хришћанско 
виђење (литургијско, као и 

подвижњичко искуство 
Православне Цркве) 

Оперативни задаци 
наставе веронауке у 
2.разреду  јесу да ученик:  
- уочи да Литургија није 
обичан догађај; 
- уочи да се на Литургији 
појављује Бог као 
заједница личности: Оца, 
Сина – Христа и Светог 
Духа; 
- упозна структуру 
Литургије; 
- разликује радње на 
Литургији; 
- уочи да је Исус Христос, 

иако физички одсутан, 
присутан на Литургији као 
плод наше љубави према 

њему. 

- Бог је заједница 
личности Оца, Сина и 
Светог Духа (биће као 
заједница, као љубав).  
- Литургија као икона 
будућег века, Царства 
божјег. 
- Литургија – откривање 
Бога (литургијско 
искуство Бога, личности, 
слободе, љубави. Бог 
као биће заједнице). 
- Структура Литургије – 
цркве (епископ, 
свештеници, ђакони и 
народ). 
- Литургија је и 
присуство  Христово и 
ишчекивање доласка 
Христовог (љубаљу 
према Христу чинимо да 
је Он присутан међу 
нама на Литургији иако 
је физички одсутан). 
- Православна 
иконографија показује 
стање света и човека у 
будућем веку. 

У настави треба користити 
дечија искуства која указују на 
то да је постојање израз 
заједнице, односно да је 
личност заједница са другом 
личношћу. То се може 
остварити кроз приче и цртеже 
деце које ће увек представљати 
бића у односу. При томе увек 
треба истицати литургијско 
искуство заједнице и 
литургијску структуру која је 
утемељена на слободи, а не на 
природним нагонима.  
 
Појмове као што су: Бог, 
личност, слобода, љубав, треба 
такође тумачити на основу 
искуства заједништва са другим 
човеком, односно литургијског 
искуства заједништва. 
 
У току године, пре свих 
наилазећих великих празника, 
треба упознати ученике са 
историјом настанка празника и 
садржином догађаја који се 
слави. Посебну пажњу 
посветити Св. Сави, Св. 
Симеону, на празник Видовдан 
итд. Такође, пре почетка 
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обухвата сва позитивна 
искуства људи без људи 

без обзира на њихову 
националну припадност и 

верско образовање. 

Васкршњег поста треба 
упознати ученике са његовом 
садржином и циљем, као и са 
богословском подлогом поста и 
његовом важношћу за човека. 

 
НАСТАВНИ ПРОГРАМИ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ПРВОГ ЦИКЛУСА ОСНОВНОГ 

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК 
3. 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:  
ОБЛАСТ/ТЕМА  САДРЖАЈИ  

 чита са разумевањем различите текстове;  

 опише свој доживљај прочитаних књижевних 
дела; 

 изнесе своје мишљење о тексту; 

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

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

− именује главне и споредне ликове и 
разликује њихове позитивне и негативне 
особине; 

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

− разуме пренесено значење пословице и 
басне и њихову поучност; 

− разуме идеје књижевног дела; 

− уочи основне одлике народне  бајке; 

− разликује народну од ауторске бајке; 

− представи главне особине јунака; 

− уочи основне одлике народне епске песме; 

− уочи поређење у књижевном делу и разуме 
његову улогу; 

 разликује опис од приповедања у књижевном 
делу; 

 покаже примере дијалога у песми, причи и 
драмском тексту; 

− уочи хумор у књижевном делу; 

− чита текст поштујући интонацију 
реченице/стиха; 

− изражајно рецитује песму и чита прозни 
текст; 

− изводи драмске текстове; 

 разликује врсте (и подврсте) речи у типичним 
случајевима; 

 одреди основне граматичке категорије 
именица, придева и глагола; 

 примењује основна правописна правила 

 јасно и разговетно изговори обавештајну, 
упитну и заповедну реченицу, поштујући 
одговарајућу интонацију и логички акценат, 
паузе, брзину и темпо; 

 споји реченице у краћу и дужу целину; 

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

KЊИЖЕВНОСТ 
 

Књижевни текстови: лирска и епска поезија, проза, драмски 
текстови, популарни и информативни текстови, домаћа лектира 

Књижевни појмови: 
–лирска, епска песма, химна  
– народна бајка, роман  
– поређење, персонификација (на нивоу препознавања),   
– опис, дијалог, приповедање,  
– епски јунак, драмска радња 

ЈЕЗИК 
Граматика, 
правопис и 
ортоепија 

 

Врсте речи: именице (градивне, збирне); придеви (присвојни, 
градивни); род и број придева;заменице (личне заменице); 
глаголи; лице и број глагола. 
Подела речи на крају реда (граница на самогласник). 
Управни говор (први и други модел). Неуправни говор. 
Велико слово: писање имена народа,  вишечланих географских 
назива, празника, наслова књига и часописа;  
Писање присвојних придева изведених од властитих имена 
(суфикси: -ов, -ев, -ин; -ски, -чки, -шки).  
Речца не уз именице и придеве. 
Наводници (у управном говору, насловима дела, школа). 
Сугласник ј (између самогласника и-о и о-и). 
Скраћенице (мерне јединице за масу, дужину, време и запремину 
течности). 

ЈЕЗИЧКА 
КУЛТУРА 

Краћи и дужи текстови – књижевни и некњижевни, као и нелинеарни 
текстови. 
Причање о догађајима и доживљајима, стварним и измишљеним 
(усмено и писано).  
Описивање људи, животиња и природе (плански приступ) – усмено 
и писано. 
Различите комуникативне ситуације (са одраслима и са 
вршњацима; у школи, у продавници, телефонски разговор, 
поздрављања, честитања и сл.). 
Богаћење речника: речи истог или сличног значења; супротног 
значења; речи које значе нешто умањено и увећано (уз одговарајуће 
текстове из лектире). 
Правописне вежбе: вежбе допуњавања и избора правилног облика 
речи; диктат, аутодиктат. 
Језичке вежбе: проширивање и допуњавање реченица различитим 
врстама речи, промена реда речи у реченици, промена дужине 
реченице. 
Лексичко-семантичке вежбе: речи који припадају различитим 
тематским скуповима; речи супротног значања али исте врсте и 
истог рода и броја, промена граматичког лица у тексту; основно и 
пренесено значење речи и друго. 
Стилске вежбе: састављање прича на основу задатих речи; 
сажимање или проширивање познате приче (текста), мењање краја 
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 извештава о догађајима водећи рачуна о 
прецизност, објективности  и сажетости. 

приче (текста); настављање приче на основу датог почетка; промена 
становишта (нпр. увести у текст нове ликове; сместити бајку у 
далеку будућност...). 
Говорне вежбе: рецитовање, изражајно читање, сценско 
приказивање драмског / драматизованог текста и сл. 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА МАТЕМАТИКУ 

3. 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:  

ОБЛАСТ/ТЕ
МА  

САДРЖАЈИ  

– прочита, запише и упореди бројеве прве хиљаде и прикаже их на 
бројевној правој; 
– прочита број записан римским цифрама и напише дати број римским 
цифрама (до 1.000); 
– изврши четири основне рачунске операције, писмено и усмено (до 
1.000); 
– подели број бројем прве десетице, са и без остатка, и провери 
резултат; 
– процени вредност израза са једном рачунском операцијом; 
– израчуна вредност бројевног израза са највише три рачунске операције; 
– одреди десетице и стотине најближе датом броју; 
– реши једначину са једном рачунском операцијом; 
– одреди и запише скуп решења неједначине са сабирањем и 
одузимањем; 
– реши проблемски задатак користећи бројевни израз или једначину; 

 
– упореди разломке облика са једнаким имениоцима. 

БРОЈЕВИ 

Бројеви прве хиљаде. 
Сабирање и одузимање (усмени и писмени 
поступак). 
Множење једноцифреним бројевима и 
бројем 10 и дељење бројевима прве 
десетице са и без остатка (усмени и 
писмени поступак). 
Зависност резултата од промене 
компонената. 
Једначине облика: a + x = b, 
a – x = b, x – a = b, a × x = b. 
Неједначине облика: a ± x < b, 
a ± x > b, x – a < b, x – a > b. 
Римске цифре D, М. 

 
Упоређивање разломака са једнаким 
имениоцима. 
Децимални запис броја са једном 
децималом. 

– резултат мерења дужине запише децималним бројем са једном 
децималом; 
– уочи и речима опише правило за настајање бројевног низа; 
– чита и користи податке представљене табеларно или графички 
(стубичасти дијаграм и сликовни дијаграм); 
– црта паралелне и нормалне праве, правоугаоник и квадрат; 
– конструише троугао и круг; 
– именује елементе угла, правоугаоника, квадрата, троугла и круга; 
– разликује врсте углова и троуглова; 
– одреди обим правоугаоника, квадрата и троугла, применом обрасца; 
– опише особине правоугаоника и квадрата; 
– преслика геометријску фигуру у квадратној или тачкастој мрежи на 
основу задатог упутства; 
– користи геометријски прибор и софтверске алате за цртање. 

ГЕОМЕТРИЈА 

Узајамни положаји правих (паралелне 
праве и праве које се секу). 
Угао, врсте углова. 
Троугао, врсте троуглова. 
Кружница и круг. 
Правоугаоник и квадрат. 
Обим троугла, квадрата и правоугаоника. 
Цртање паралелних и нормалних правих 
помоћу лењира. 
Конструкције троугла и кружнице. 
Пресликавање геометријских фигура на 
квадратној мрежи. 

– чита, упореди и претвара јединице за мерење дужине, масе, запремине 
течности и времена; 
– упореди величине (дужина, маса, запремина течности и време); 
– измери површину геометријске фигуре задатом мером (правоугаоником, 
квадратом и троуглом); 
– примењује концепт мерења у једноставним реалним ситуацијама. 

МЕРЕЊЕ И 
МЕРЕ 

Мерење масе (kg, g, t). 
Мерење времена (деценија, век, секунд). 
Мерење дужине (mm, km). 
Мерење запремине течности (l, dl, cl, ml, 
hl). 
Мерење површине геометријских фигура 
задатом мером. 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ПРИРОДА И ДРУШТВО 

3. разред 
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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  САДРЖАЈИ  

– идентификује облике рељефа и површинских вода 
у свом крају; 

– одреди положај задатог објекта у односу на 

истакнуте облике рељефа и површинске воде; 

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

– примени правила друштвено прихватљивог 
понашања поштујући права, обавезе и 
различитости међу људима; 

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

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

– примени правила безбедног понашања  у 
саобраћају; 

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

– повеже температурне промене са променама 
запремине и кретања ваздуха; 

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

– прикаже везе међу живим бићима у различитим 
животним заједницама помоћу ланаца исхране; 

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

– примени мере заштите од заразних болести;   
– се оријентише у простору помоћу компаса и 

оријентира из природе/окружења; 
– опише пут којим се може стићи од једне до друге 

тачке помоћу плана насеља; 
– идентификује географске објекте у свом крају 

користећи географску карту Републике Србије; 
– користи временске одреднице (година, деценија, 

век) у свакодневним ситуацијама и приликом 
описивања догађаја из прошлости; 

– прикупи и представи податке о прошлости 
породице и краја; 

– повеже јачину деловања на тело са његовим 
пређеним растојањем; 

– доводи у везу брзину падања тела са његовим 
обликом; 

– разликује природне и вештачке изворе светлости; 
– повеже промену величине и положаја сенке са 

променом положаја извора светлости; 
– повеже промену јачине звука са променом 

удаљености од његовог извора; 
– разликује повратне и неповратне промене 

материјала; 
– уочи сличности и разлике међу течностима – тече, 

променљивост облика; провидност, боја, густина; 
– одабере материјале који по топлотној 

проводљивости највише одговарају употреби у 
свакодневном животу; 

– објасни како рециклажа помаже очувању природе; 
– изведе једноставне огледе/експерименте и повеже 

резултат са објашњењем/закључком; 

– сарађује са другима у групи; 

– представи резултате истраживања (писано, 

усмено, помоћу ленте времена, Power Point 

презентацијом и/или цртежом и др); 

– повеже резултате рада са уложеним трудом. 

МОЈ    

КРАЈ 

Природа, 

човек, 

друштво 

 

Облици рељефа: узвишења (подножје, стране, обронци, 
врх), равнице и удубљења 
Површинске воде: река и њене притоке (лева и десна обала); 
бара и језеро. Површинске воде у мом краја. 
Групе људи: становници и народи краја  (права и обавезе; 
обичаји; суживот). 
Производне и непроизводне делатности и њихова 
међузависност. Село и град, њихова повезаност, зависност и 
међуусловљеност. 
Значај и улога саобраћаја. Путнички, теретни и 
информациони саобраћај. 
Безбедно понашање ученика на саобраћајницама у крају. 
Опрема за безбедну вожњу ролера, тротинета и бицикла. 
Течно, гасовито и чврсто стање воде. Кружење воде у 
природи. 
Промене при загревању и хлађењу ваздуха (промена 
температуре, запремина и кретање ваздуха).  
Мерење температуре воде, ваздуха и тела. 
Услови за живот, ланац исхране и међусобни утицаји у 
животним заједницама: 

 Копнене животне заједнице: шуме, ливаде и пашњаци; 

 Водене животне заједнице: баре, језера и реке. 
Култивисане животне заједнице: воћњаци, повртњаци, њиве 
и паркови. 
Значај и заштита земљишта и копнених животних заједница, 
вода и водених животних заједница. 
Животне заједнице у мом крају и човеков однос према 
њима. 
Начини преношења и мере заштите од заразних болести 
(грип, заразна жутица, варичеле) и болести које преносе 
животиње (крпељи, вашке). 

Прошлост Историјски извори (материјални, писани и усмени). 
Садашњост, прошлост, будућност: догађаји, људи и 
промене у мом крају. Породична прошлост (преци и 
потомци) и знаменити људи краја. Начин живота данас и у 
прошлости – занимања, одевање, исхрана, игре. 

Кретање Кретање тела по путањи (правилинијско и криволинијско). 
Утицај јачине деловања на пређено растојање тела. 
Дејство Земљине теже – падање тела. Утицај облика тела 
на брзину падања. 
Извори светлости (природни и вештачки). Како настаје сенка 
– облик и величина сенке. 
Кретање производи звук: треперење затегнуте жице, 
гласних жица; различити звуци у природи. Звук као 
информација. Заштита од буке. 

Материјали 
 

Промене материјала: повратне (истезање, савијање, 
ширење/скупљање; испаравање, кондензовање, 
топљење/очвршћавање) и неповратне (сагоревање, рђање). 
Сличности и разлике међу течностима (вода, уље, 
детерџент за прање судова, мед, млеко, сок од лимуна). 
Вода и друге течности као растварачи. Зависност брзине 
растварања од уситњености материјала, температуре 
течности и мешања. 
Топлотна проводљивост материјала. 
Ваздух као топлотни изолатор у природи и животу (крзно и 
перје; слојевито облачење, вунене рукавице, грађевински 
блокови, термос-боца). 
Значај рециклаже. Разврставање отпада од пластике, 
стакла, папира, метала. Рационална потрошња. 
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Међусобни утицај човека и окружења (начин на који човек 
мења окружење), утицај на здравље и живот кроз правила 
понашања који доприносе одрживом развоју. 

 
НАСТАВНИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ЛИКОВНУ КУЛТУРУ 

3. 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, 
коришћење, одржавање и одлагање 
материјала и прибора; 

– повеже уметничко занимање и уметнички 
занат са одговарајућим продуктом; 

– преобликује, самостално или у сарадњи 
са другима, амбалажу и предмете за 
рециклажу мењајући им употребну 
функцију; 

– изрази своје доживљаје, емоције, 
имагинацију и запажања одабраним 
материјалом, прибором и техникама; 

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

– протумачи једноставне визуелне 
информације и поруке из свакодневног 
живота; 

– укаже на сличностии разлике које опажа у 
уметничким делима и традицији 
различитих народа; 

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

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

– разговара са вршњацима о доживљају 
простора, дизајна, уметничких и ученичких 
радова, уважавајући различитости; 

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

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

МАТЕРИЈАЛИ 

Својства материјала. Својства материјала за ликовно обликовање 
– тврдоћа, еластичност, растворљивост или постојаност (промене 
у току сушења, у контакту са светлошћу, у контакту са различитим 
супстанцама и подлогама...), материјали који могу да се користе 
као алатке (пера, крзно, длака, лишће, дрвца...).  Изглед 
материјала – основне и изведене боје, природне и створене 
текстуре. 
Технике. Однос материјала, ликовне технике и идеје. Производи 
уметничких заната (накит, уметничке лутке, шешири, таписерије, 
ћилими, осликани текстил, собне светиљке и сенила, грнчарија, 
дуборез, гравуре...). Значај рециклирања, уметничка рециклажа. 

СПОРАЗУМЕВ
АЊЕ  

Говор тела. Поглед, израз лица, држање тела, гест и кретање, 
однос вербалне и невербалне комуникације.  
Тумачење визуелних информација. Визуелне карактеристике 
биљака и животиња, знаци, симболи, униформе, заставе, 
ношње... Пејзаж, портрет, аутопортрет.  
Слика, текст, звук. Кратки анимирани филмови, рекламе, 
билборди... Лепо писање – плакат, позивнице, честитке... 

КОМПОЗИЦИЈА 

Композиција. Дводимензионалне и тродимензионалне 
композиције, организација композиције, равнотежа.  
Орнамент. Традиционална и савремена употреба орнамената, 
симетрија. 

ПРОСТОР 

Облици у простору. Непокретни објекти у отвореном и 
затвореном простору (споменици, уметничка дела, експонати...).  
Композиција у простору – поставка изложбе, уређење просторије, 
уређење школе, уређење околине у локалној заједници... Оптичке 
илузије на дводимензионалној подлози, специјални ефекти на 
сцени, у филмовима, игрицама... 
Кретање. Покрет и кретање у природи, окружењу и уметничким 
делима.  

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА МУЗИЧКУ КУЛТУРУ 

3. 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 завршетку разреда ученик ће бити у стању 

да:  

ОБЛАСТ/Т
ЕМА  

САДРЖАЈИ  

– опише своја осећања у вези са слушањем 
музике; 

– примењује правилан начин држања тела и 
дисања при певању; 

– изговара бројалице у ритму, уз покрет; 
– пева по слуху и са нотног текста песме 

различитог садржаја и расположења; 

СЛУШАЊЕ 
МУЗИКЕ 

Композиције различитог карактера и елементи музичке изражајности 
(мелодијска линија, темпо, ритам, динамика). 
Особине тона: боја (различити гласови и инструменти), 
трајање, јачина, тонске висине. 
Музички дијалог (хор, глас и хор, глас и инструмент, два гласа, два 
инструмента, један свирач, група свирача, оркестар).  
Различити жанрови везани за уобичајене ситуације у животу.  
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НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

3. 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:  
ОБЛАСТ/ТЕМА  САДРЖАЈИ  

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

− правилно изводи вежбе, разноврсна 
природна и изведена кретања; 

− комбинује усвојене моторичке 
вештине у игри и свакодневном 
животу; 

− одржава равнотежу у различитим 
кретањима; 

− коригује сопствено држања тела на 
основу савета наставника; 

− правилно држи тело; 
− правилно подиже, носи и спушта 

терет;  
− изведе кретања, вежбе и 

саставе уз музичку пратњу; 
− изведе дечји и народни плес; 
− користи терминологију вежбања; 
− поштује правила понашања на 

вежбалиштима; 
− поштује мере безбедности током 

вежбања; 
− одговорно се односи према 

објектима, справама и реквизитима; 

ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ 

Вежбе за развој снаге са и без реквизита. 
Вежбе за развој покретљивости са и без реквизита. 
Вежбе за развој аеробне издржљивости. 
Вежбе за развој брзине и експлозивне снаге. 
Вежбе за развој координације. 
Примена националне батерије тестова за праћење физичког 
развоја и моторичких способности. 

МОТОРИЧКЕ 
ВЕШТИНЕ 
СПОРТ И 

СПОРТСКЕ 
ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Атлетика 

Техника трчања. Истрајно трчање. 
Скок удаљ згрчном техником. Бацање лоптице из залета. 
Скок увис прекорачном техником. 

Спортска 
гимнастика 

Вежбе на тлу: вежбе и комбинације.  
Прескоци и скокови. Вежбе у вису, вежбе у упору и вежбе и 
вежбе променама висова и упора. Вежбе равнотеже на 
шведској клупи и ниској греди. 

   

Основе 
тимских, 

спортских и 
елементарних 

игара 

Између четири ватре 
Мини-рукомет. 
Футсал – „мали фудбал“. 

Плес и 
ритимика 

 

Вежбе са вијачом. 
Вежбе са лоптом. 
Народно коло „Савила се бела лоза винова“. 
Народно коло из краја у којем се школа налази. 

– наведе особине тона и основне музичке 
изражајне елементе; 

– разликује инструменте по боји звука и 
изражајним могућностима; 

– повезује карактер дела са избором 
инструмента и музичким изражајним 
елементима; 

– препозна музичку тему или карактеристични 
мотив који се понавља у слушаном делу; 

– повезује почетне тонове песама–модела и 
једноставних наменских песама са тонском 
висином; 

– комуницира са другима кроз извођење 
традиционалних и музичких игара уз покрет; 

– свира по слуху и из нотног текста ритмичку и 
мелодијску пратњу;  

– 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. 

Музичка прича. Филмска музика. Музички бонтон. Музика и здравље. 
Дигитализација. 

ИЗВОЂЕЊ
Е МУЗИКЕ 

Дидактичке музичке игре. 
Правилaн начин певања – држање тела и дисање. 
Правилна дикција. Певање песама по слуху различитог садржаја и 
карактера Певање песама уз покрет. 
Певање модела и наменских песама и повезивање њихових 
почетних тонова у тонском опсегу од ха до це2. 
Певање и свирање песама из нотног текста. 
Дечји и алтернативни инструменти и начини свирања на њима.  
Инструментална пратња по слуху.  
Певање и извођење музичких игара уз свирање на дечјим 
инструментима – песме уз игру, дидактичке игре, музичке 
драматизације. Свирање инструменталних аранжмана на дечјим 
ритмичким инструментима и на алтернативним изворима звука. 
Музички бонтон. 
Особине тона: боја (различити гласови и инструменти), 
трајање (нотна трајања), јачина (динамичке ознаке – пиано, 
форте, крешендо и декрешендо), тонске висине (од це1 до 
ге1).  
Елементи музичког писма: линијски систем, виолински кључ, 
трајање тонова (половина, четвртина, осмина ноте и 
одговарајуће паузе) у такту 2/4. 
Јединица бројања. Тактирање у 2/4 такту. 

МУЗИЧКО 
СТВАРАЛА

ШТВО 

Стварање једноставне ритмичке и мелодијске (једноставне) пратње. 
Музичка питања и одговори и музичка допуњалка. 
Стварање звучне приче од познатих музичких садржаја, звучних 
ономатопеја и илустрација на краћи литерарни текст (учење у 
контексту). 
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− примени правила игре; 
− навија и бодри учеснике у игри на 

начин којим никога не вређа; 
− прихвати победу и  пораз као 

саставни део игре и такмичења; 
− уредно одлаже своје ствари пре и 

након вежбања и у другим 
ситуацијама; 

− правилно изводи и контролише 
покрете у различитим кретањима; 

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

− препозна здравствено стање када 
не треба да вежба; 

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

− уредно одржава простор у коме 
живи и борави; 

− користи здраве намирнице у 
исхрани; 

− повезује различита вежбања са 
њиховим утицајем на здравље; 

− препозна лепоту покрета у вежбању; 
− се придржава правила вежбања; 
− вреднује сопствена и туђа 

постигнућа у вежбању. 

Пливање 
Прилагођавање на водену средину и основна обука 
пливања. 

Полигони Полигон у складу са реализованим моторичким садржајима. 

Култура 
вежбања и 

играња 

Основна правила: Између четири ватре, Мини-рукомета и 
Футсала. 
Понашање према осталим учесницима у игри (према судији, 
играчима супротне и сопствене екипе). 
Чување и одржавање материјалних добара. 
Постављање, склањање и чување справа и реквизита 
неопходних за вежбање. 
„Ферплеј” (навијање, победа, пораз). 
Породица и вежбање. 
Вежбање као део дневних активности. 

Здравствено 
васпитање 

Моје срце – пулс. 
Дисање и вежбање. 
Хигијена простора за вежбање. 
Значај воћа и поврћа у исхрани. 
Значај воде за организам и вежбање. 
Поступање у случају повреде. 

Полигони  Кобиновани полигон од усвојених вештина (вежби). 

ФИЗИЧКА И 
ЗДРАВСТВЕН

А КУЛТУРА  

Култура 
вежбања и 

играња  

Основни термини у вежбању. Вежбам безбедно. Чувам своје 
и туђе ствари. 
Правила елементарних игара; фер плеј.  
Некад изгубим, а некада победим. 
Навијам пристојно. 

Здравствено 
васпитање  

Моје здравље и вежбање. 
Мишићи, зглобови и кости мога тела. 
Телесни развој. Лична хигијена. 
Хигијена простора за вежбање. 
„Шарени-разноврсни оброк”‒ правилна 
исхрана. Значај воде за организам и вежбање. 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ДИГИТАЛНИ СВЕТ 

3. разред 

Циљ наставе и учења предмета Дигитални свет јесте развијање дигиталнe компетенције ученика 
неопходне за безбедну и правилну употребу дигиталних уређаја за учење, комуникацију, сарадњу и 
развијање основа алгоритамског начина размишљања. 

ИСХОДИ 
По завршеном разреду ученик ће бити у 

стању да:  
ОБЛАСТ/ТЕМА  САДРЖАЈИ  

– унесе текст (речи и реченице) помоћу 
физичке и/или виртуелне тастатуре у 
програму за обраду текста; 
– селектује и измени (обрише, дода) текст; 
– именује, сачува и поново отвори текстуалну 
датотеку; 
– допише текст на слику коришћењем 
едитора за текст у програму за обраду слике; 
– именује, сачува и поново отвори графичку 
датотеку; 
– објасни својим речима сврху коришћења 
прегледача и претраживача за приступ 
садржајима светске мреже; 
– осмисли кључне речи на основу којих ће на 
интернету тражити потребне дигиталне 
садржаје; 
– објасни својим речима на који начин се 
формирају резултати претраге интернета; 

ДИГИТАЛНО 
ДРУШТВО 

 

Унос краћег текста помоћу физичке и виртуелне 
тастатуре (функције Shift, Enter, Space bar, Caps Lock, 
Delete, Backspace тастера). 
Селектовање и основно едитовање текста (брисање, 
додавање). 
Чување текстуалног документа, именовање и поновно 
отварање. 
Додавање текстуалног објашњења на слику, чување, 
именовање и поновно отварање. 
Претраживање интернета (прегледачи, претраживачи, 
кључне речи, информисаност о томе како су резултати 
претраге одабрани и рангирани; критички однос према 
резултатима претраге). 
Етичко коришћење туђих дигиталних материјала. 
Коришћење технологије ван школе-примери 
дигитализације у свакодневном животу у чијој је 
основи вештачка интелигенција. 

БЕЗБЕДНО Дигитални углед. 
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– објасни својим речима због чега треба 
критички прићи садржајима који се налазе на 
интернету; 
– објасни својим речима због чега је 
неопходно да дигиталне садржаје пронађене 
на интернету користимо на етички начин; 
– наведе примере дигитализације у 
свакодневном животу током којих се стиче 
утисак да се дигитални уређај понаша 
интелигентно; 
– објасни шта је дигитални углед и како се он 
изграђује; 
– одабира дигиталне садржаје на основу 
PEGI ознаке у складу са својим узрастом; 
– препозна дигитално насиље и реагује на 
одговарајући начин; 
– направи лични план коришћења дигиталних 
уређаја уз помоћ наставника; 
– означи начин комуникације путем интернета 
који највише одговара контексту у коме се 
комуникација дешава; 
– решава алгоритамски једноставан проблем 
у визуелном програмском језику чије 
решавање може да захтева понављање 
(програмски циклус); 
– утврди шта је резултат извршавања датог 
једноставног алгоритма/програма који садржи 
понављање; 
– уочи и исправи грешку у једноставном 
алгоритму/програму који садржи понављање; 
– решава алгоритамски једноставан проблем 
у визуелном програмском језику чије 
решавање може да захтева гранање; 
– наведе неке од оператора поређења (мање, 
веће и једнако) и у конкретном примеру 
предвиди резултат њиховог извршавања 
(тачно, нетачно); 
– наведе аритметичке операторе (+, -, * и /) и 
у конкретном примеру предвиди резултат 
њиховог извршавања; 
– примени блокове оператора поређења при 
креирању програма у визуелном програмском 
језику, који садрже гранање; 
– објасни потребу употребе гранања и 
понављања у програмима својим речима. 

КОРИШЋЕЊЕ 
ДИГИТАЛНИХ 

УРЕЂАЈА 

Усклађеност дигиталних садржаја са узрастом 
корисника. 
Дигитално насиље. 
Примерена комуникација у дигиталном окружењу. 
Израда личног плана коришћења дигиталних уређаја. 

АЛГОРИТАМСКИ 
НАЧИН 

РАЗМИШЉАЊА 

Осмишљавање алгоритама са гранањем који води до 
решења једноставног проблема. 
Оператори поређења и аритметички оператори. 
Креирање рачунарског програма у визуелном 
програмском језику. 
Анализа постојећег програма креираног у визуелном 
програмском језику и тумачење функције блокова од 
којих је сачињен. 
Уочавање и исправљање грешака у програму. 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

3. 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  
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 својим понашањем показује да 
прихвата различитост других; 

 препознаје у свом окружењу примере 
неједнаког поступања према некој 
особи или групи на основу неког 
њиховог личног својства;  

 се понаша на начин који уважава 
сопствене и туђе потребе, права и 
осећања у свакодневним 
ситуацијама; 

 препознаје примере солидарности у 
свом окружењу, причама, 
филмовима; 

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

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

 укаже на упрошћено, 
поједностављено, генерализовано и 
најчешће нетачно приказивање 
некога на приказаним примерима; 

 наведе неколико институција у свом 
окружењу које брину о потребама и 
правима грађана, посебно деце; 

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

 тражи помоћ у ситуацијама кршења 
својих или туђих права;  

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

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

 пажљиво слуша саговорника, 
слободно износи мишљење, 
образлаже идеје, даје предлоге и 
прихвата да други могу имати 
другачије мишљење; 

 испољава заинтересованост за 
сарадњу и учешће у групном раду; 

 заједно са осталим ученицима 
учествује у проналажењу особа 
којима је потребна помоћ, у изради 
плана и реализацији акције, њеној 
промоцији и вредновању. 

ЉУДСКА ПРАВА 
Сви различити, а 
сви равноправни 

 

Различитост  
Живот у заједници у којој би сви људи били исти (по полу, узрасту, вери, 
националности, образовању, интересовању). Различитост као богатство 
једне друштвене заједнице. 
Отвореност и затвореност за различитости. 
Различитости у нашој локалној заједници.  
Равноправност мушкараца и жена 
Уважавање разлика уз једнака права, одговорности и могућности. 
Дечаци и девојчице – сличности и разлике, иста права и могућности. 
Осетљиве друштвене групе   
Групе којима је услед специфичних разлика потребна додатна подршка 
како би имале исте шансе и могле равноправно да се укључе у живот 
заједнице и остваре своје потребе и права.  
Стереотипи и предрасуде   
Упрошћено, поједностављено, генерализовано и најчешће нетачно 
приказивање некога (сви дечаци су, све девојчице су, сви Роми су). 
Негативно мишљење појединаца о некоме ко се не познаје довољно. 
Стереотипи и предрасуде као основ за дискриминацију.  
Дискриминација 
Неједнако поступање према особи или некој групи на основу неког 
њиховог личног својства (пол, узраст, вера, националност, образовање, 
инвалидитет), што за последицу има нарушавање њихових   
права и достојанства.  
Једнако поступање према неједнакима као вид дискриминације.  
Етикетирање, ружни надимци као вид дискриминације. 

ДЕМОКРАТСКО 
ДРУШТВО 

 
Ја и други у  

локалној 
заједници 

 

Локална заједница  
Место где грађани задовољавају највећи број својих потреба и остварују 
највећи број својих права. 
Потребе и права које деца задовољавају у локалној заједници – за 
образовањем, здравственом заштитом, одмором, игром, учествовањем у 
спортским, кулурним и уметничким активностима.  
Комуналне услуге  
Услуге од општег интереса за све грађане локалне заједнице – водa, 
превоз, путеви, паркинг, отпад, осветљење, паркови, пијаце, димничари.   
Институције и организације Локалне заједнице у области образовања, 
културе, здравља, спорта и рекреације, очувања околине, безбедности, 
верске организације. 
 Активности и допринос удружења грађана у локалној заједници. 
Наша локална заједница   
Брига наше локалне заједнице о потребама и правима својих грађана.  
Брига наше локалне заједнице о деци различитих својстава (пол, узраст, 
сиромаштво, здравље). 
Доступност садржаја у нашем окружењу слепим или глувим особама, 
родитељима са дечијим колицима или особама у инвалидским колицима 
(пешачки прелази, школа, дом здравља, продавница, превоз).  
Брига деце о својој локалној заједници – о отпаду, биљкама и 
животињама, споменицима културе, уметничким делима, потрошњи 
воде, пружање помоћи онима којима је то потребно.  
Удружење грађана  у нашем окружењу некад и сад.  

 
 
 
 

ПРОЦЕСИ У 
САВРЕМЕНОМ 

СВЕТУ 
Снага узајамне 

помоћи 
 

Солидарност  
Потреба узајамне бриге и одговорности међу људима. Лажна 
солидарност. 
Разлика између саосећања, сажаљења и солидарности. 
Примери акција солидарности у нашој локалној заједници (мобе, 
добровољно давање крви и хуманитарне акције за лечење болесних, 
СМС акције прикупљања новца).  
Ситуације у којима свакоме може бити потребна помоћ (болест, 
сиромаштво, ратови, поплаве, земљотреси, пожари, миграције). 
Медији као подршка солидарности. 
Волонтирање 
Добровољно ангажовање појединаца и група у пружању помоћи 
људима, животињама, биљкама. 
Мотиви волонтера – веровање у снагу узајамне помоћи, човекољубље и 
хуманост. Волонтерске акције ученика/ученица школе у локалној 
заједници (чишћење јавних површина, сађење биљака, помоћ старим 
људима, удомљавање напуштених кућних љубимаца).   
Активности волонтера Црвеног крста у нашој локалној заједници.  



                      ОШ „Свети Сава“ Кикинда - ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2022-2026.   

98 

 

ГРАЂАНСКИ 
АКТИВИЗАМ 

Акција 
солидарности у 

локалној 
заједници 

Планирање и извођење акције солидарности у локалној заједници 
Утврђивање коме је у заједници потребна помоћ. 
Одређивање циља акције. 
Припрема плана акције – подела улога, договор о роковима, начину 
реализације. 
Извођење и документовање акције –видео, фотографије, текстови и сл.   
Промоција акције на нивоу школе –приказивање другим одељењима, 
родитељима и сл., прављење постера или паноа, објављивање прилога 
у школском листу. 
Вредновање акције – чиме смо задовољни, шта је могло бити боље. 

 
НАСТАВНИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 

3. разред 
 

ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ САДРЖАЈИ НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

Циљ наставе 
православног катихизиса 
(веронауке) у основном 
образовању и васпитању 
јесте да пружи целовит 
православни поглед на 
свет и живот, уважавајући 
две димензије: историјски 
хришћански живот 
(историјску реалност 
Цркве) и есхатолошки 
(будући) живот (димензију 
идеалног). То значи да 
ученици систематски 
упознају православну веру 
у њеној доктринираној, 
литургијској, социјалној и 
мисионарској димензији, 
при чему се излагање 
хришћанског виђења 
живота и постојања света 
обавља у веома 
отвореном, толерантном 
дијалогу са осталим 
наукама и теоријама о 
свету, којим се настоји 
показати да хришћанско 
виђење (литургијско, као и 
подвижњичко искуство 
Православне Цркве) 
обухвата сва позитивна 
искуства људи без људи 
без обзира на њихову 
националну припадност и 
верско образовање.  
Све ово спроводи се, како 
на информативно-
сазнајном, тако и на 
доживљајно и делатном 
плану, уз настојање да се 
доктриниране поставке 
спроведу у свим 
сегментима живота (однос 
са Богом, са светом, са 
другим људима и са 
собом).  

Оперативни задаци наставе 
веронауке у 3.разреду  јесу да 
ученик:  
- уочи да конкретни људи, као 
и личности нису постојали 
пре него што су се родили; 
- спозна да је Бог из љубави 
створио свет за вечност; 
- уочи да је Бог створио свет 
као скуп конкретних врста; 
- запази да је Бог на крају 
свега створио човека као 
личност; 
- уочи разлику између 
природе и личности код 
човека; 
- уочи да се структура 
створеног света огледа у 
Литургији. 

- Бог је створио 
јединствени свет и то 
као многе конкретне 
врсте ни из чега (узрок 
постојања света јесте 
Божија слобода). 
Последице створености 
по природу и њено 
постојање (конкретност 
врста и бића значи и 
њихову међусобну 
раздељеност - 
индивидуалност, али и 
њихову потенцијалну 
пропадљивост, смрт, 
зато што су створени 
ни из чега).  
Стварање човека на 
крају свега створеног 
по "икони и подобију 
Божијем" (разлика 
између природе и 
личности код човека). 
Евхаристија као свет у 
малом (Литургија као 
сједињење свих 
створења преко човека 
Исуса Христа с Богом 
Оцем). 
Стварање света и 
човека у православној 
иконографији. 

Програм који је овде дат има за циљ 
да врати стару литургиску 
катихизацију, која је била својствена 
источној хришћанско Цркви, а која 
значи увођење човека у Литургију као 
личну заједницу Бога и човека у 
Христу кроз Крштење, односно 
сједињење с Богом, који се појављује 
у свету кроз Литургију.  Литургијско 
сабрање представља основ 
постојања света и човека, а не 
његову надградњу.   
Дакле, овај програм види основни 
циљ наставе Веронауке као увођење 
човека, а преко њега и читаве 
творевине у личну заједницу са 
Богом у Христу, односно у Литургију 
као  у нови начин постојања којим се 
превазилази смрт. Створена 
природа, па и људска, ограничена је 
и смртна и колико год се 
усавршавала на основу моралних 
закона, она неће моћи да превазиђе 
своју ограниченост, односно смрт. Да 
би превазишла смртност, потребно је 
да створена природа постоји на други 
начин, уипостазирана у Христову 
личност, што се постиже остварење 
личне заједнице човека са другим 
људима у Литургији. Да би се ово 
постигло, потребно је најпре код 
ученика изградити свест о бићу као 
заједници личности, односно о 
личности као заједници слободе са 
другом личношћу.  
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НАСТАВНИ ПРОГРАМИ ЗА ЧЕТВРТИИ РАЗРЕД ПРВОГ ЦИКЛУСА ОСНОВНОГ 

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
 

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: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

– 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЊИЖЕВНОСТ 

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 
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 
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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. 

  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 

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. 

 

 

 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

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. 

Комуникативна функција Језички садржаји 

 

 

 

ПОЗДРАВЉАЊЕ 

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. 
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РАЗУМЕВАЊЕ, ТРАЖЕЊЕ И ДАВАЊЕ 

ЈЕДНОСТАВНИЈИХ УПУТСТАВА, 
НАЛОГА И УПОЗОРЕЊА 

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! 
Stop! We can’t cross the road here! The traffic light is red! Say hello/goodbye! Say ”Cheese”! Wave goodbye!  
Anyone else? Is that all? That’s all for today! 
 
Императив. 
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. 

 

 

 

 

ПОЗИВ И РЕАГОВАЊЕ НА ПОЗИВ ЗА 
УЧЕШЋЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ 

АКТИВНОСТИ 

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. 
Have got. 
The Present Simple Tense. 
The Present Continuous Tense. 
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. 

 

 

 

ИСКАЗИВАЊЕ МОЛБЕ, 
ЗАХВАЛНОСТИ И ИЗВИЊЕЊА 

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? 
Can I have a slice of bread? 
Thanks a lot. Thank you for your help/everything. 
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. 
Модални глаголи за изражавање молбе: can/may. 
Саксонски генитив са именицама у једнини/множини 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ СЕБЕ И ДРУГИХ; 
ДАВАЊЕ ОСНОВНИХ 

ИНФОРМАЦИЈА О СЕБИ; ДАВАЊЕ И 
ТРАЖЕЊЕ ОСНОВНИХ 

ИНФОРМАЦИЈА О ДРУГИМА 

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 . 
 
Личне заменице: I, you… 
Присвојни придеви: my, your… Показне заменице: this/that, these/those. Have got за изражавање поседовања. 
The Present Simple Tense. 
Питања са Who/What/Which/Where/When/How (old/many). Правилна множина именица: daughter-daughters, son-sons… Неправилна 
множина основних именица: child – children... Предлози са прилошким одредбама за место: from, in, on… Предлози са прилошким 
одредбама за време: in, on... 
Саксонски генитив са именицама у једнини/множини. 
Употреба/изостављање чланова приликом првог спомињања неког појма и са појмовима који су одређени контекстом, са редним 
бројевима, као и са основним 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. 
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ЧЕСТИТАЊЕ ПРАЗНИКА И ДРУГИХ 
ЗНАЧАЈНИХ ДОГАЂАЈА 

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! 
 
Правилна множина именица: teacher-teachers… Неправилна множина основних именица: woman-women... Саксонски генитив са 
именицама у једнини/множини. 
 
(Интер)културни садржаји: 
Најзначајнији празници и догађаји и начини обележавања/прославе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОПИСИВАЊЕ БИЋА, ПРЕДМЕТА, МЕСТА И 

ПОЈАВА 

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 usua lly 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. 
London stands/lies on the Thames River. Belgrade stands/lies on the Sava and the Danube Rivers. Tell me about your town/country. 
Глаголи have got, to be за давање описа. Показне заменице: this/that, these/those. Егзистенцијално There is/are. 
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. 

 

 

ИСКАЗИВАЊЕ ПОТРЕБА, ОСЕТА И 
ОСЕЋАЊА 

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. 
I don’t care! It doesn’t matter! 
The Present Simple Tense. 
The Present Continuous Tense. 
Императив. 
(Интер)културни садржаји: 
Правила учтиве комуникације. 

ИСКАЗИВАЊЕ ПОЛОЖАЈА У ПРОСТОРУ 

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.  
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? 
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, 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. 
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ИСКАЗИВАЊЕ ВРЕМЕНА 

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 f inishes 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. 
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 

ПРИПАДАЊА/НЕПРИПАДАЊА И 
ПОСЕДОВАЊА/НЕПОСЕДОВАЊА 

I haven’t got/don’t have my homework today. 
Has anyone got/Does anyone have wet wipes? Who’s got a paper tissue? What have you got for lunch? 
Whose are these jackets? They are Adrijan’s and Petar’s/my friends’ jackets. 
Присвојни придеви: my, your… 
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. 

 
 
 
 
 
 

ИЗРАЖАВАЊЕ ИНТЕРЕСОВАЊА И 
ДОПАДАЊА/НЕДОПАДАЊА 

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! 
 
The Present Simple Tense глагола be/like/love/hate. 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСИВАЊЕ ДОГАЂАЈА И 
СПОСОБНОСТИ У САДАШЊОСТИ 

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. 
Питања са What/Where/When/How many... 
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. 
(Интер)културни садржаји: 
Породични живот; живот у школи – наставне и ваннаставне активности; обичаји и начин живљења људи у земљама енглеског говорног 
подручја. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИЗРАЖАВАЊЕ БРОЈА, КОЛИЧИНЕ И 
ЦЕНА 
 
 
 
 

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... 
Множина основних именица које се заврша вају на -y, -o, f/fe: strawberry-strawberries, kilo-kilos, tomato-tomatoes... 
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. 
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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: 

ОБЛАСТ/
ТЕМА 

САДРЖАЈИ 

– 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. 

 
 
 
 
 
 
 

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. 

ГЕОМЕТРИ
ЈА 

Квадар и коцка. 

 
 
 

МЕРЕЊЕ И 
МЕРЕ 

Мерење површине (m2, dm2, cm2, mm2, km2, ha, a). Површина квадрата 
и правоугаоника. 
Површина квадра и коцке. 
Мерење запремине (m3, dm3, cm3, mm3). Запремина квадра и коцке. 
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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 САДРЖАЈИ 

– 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 
људи; 
– уважава националну и културну разноликост као основу за 
суживот свих грађана Републике Србије; 
– 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; 
– планира своје дневне активности и време проведено уз ИКТ 

уређаје; 
– затражи помоћ уколико се суочи са непримереним садржајима у 

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; 
– 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. 

 
 
 
 

 
МОЈА 

ОТАЏБИНА – 
РЕПУБЛИКА 

СРБИЈА 

Природне и 
друштвене 

одлике Србије 

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 и 

душтвено биће 

Човек – природно, друштвено и свесно биће. Физичке промене у 
пубертету. 

Дигитална безбедност и последице прекомерног коришћења 
информационо-комуникационих технологија; непримерени 
садржаји. 

Материјали 

Смеше (течности, храна, земљиште, ваздух). 

Раздвајање састојака смеше (просејавање, одливање, цеђење, 
испаравање). 

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, могућност 
намагнетисавања тела и својства које тада испољавају). 

Запаљиви материјали (ознаке за запаљиве материјале). Ваздух – 
кисеоник као чинилац сагоревања. 

Опасност и заштита од пожара. 

Прошлост 

Србије 

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/ТЕМ
А 

САДРЖАЈИ 

– поштује инструкције за припремање, одржавање и одлагање материјала и 
прибора; 

– изражава замисли, интересовања, сећања, емоције и машту 
традиционалним ликовним техникама; 

– користи амбалажу и предмете за једнократну употребу у стваралачком раду; 
– примени, у стваралачком раду, основна знања о композицији; 

 

 

КОМПОЗИЦИЈА 

Елементи композиције – облик, боја, линија, текстура, светлина 
(валер). 

Положај елемената у композицији – хоризонтални, вертикални, 
дијагонални. 
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– користи одабрана уметничка дела и визуелне информације као подстицај за 
стваралачки рад; 

– тумачи једноставне знаке, симболе и садржаје уметничких дела; 
– разговара о значају одабраног уметника, уметничког дела, споменика и 

музеја; 
– учествује у планирању и реализацији ликовног пројекта или радионице; 
– разматра, у групи, шта и како је учио/учила и где та знања може применити. 

Материјали и технике – графитна оловка, туш и четка, туш и перо, 
акварел, гваш, темпере, фротаж, колаж, деколаж, асамблаж, меки 
материјали. 

 

СПОРАЗУМЕВА
ЊЕ 

Хералдика – застава, грб, печат. Пиктограми. 

Споразумевање сликом. 

 

НАСЛЕЂЕ 

Споменици природе и споменици културе у Србији. Археолошки 
локалитети, замкови и утврђења, манастири, музеји. 

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: 

ОБЛАСТ/
ТЕМА 

САДРЖАЈИ 

– 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; 

 
 
 
 
 

 
СЛУШАЊЕ 

МУЗИКЕ 

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. 

– 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. 

 

ИЗВОЂЕЊ
Е МУЗИКЕ 

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. 

 

 

МУЗИЧКО 
СТВАРАЛА

ШТВО 

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. 
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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/ТЕМ
А 

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; 

ЉУДСКА ПРАВА 
Ја и други на 

планети Земљи 

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. 

Одговоран однос према свету у коме живимо – Мисли глобално делуј 
локално. 

Право на здраву животну средину 
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. 

 
 
 
 
 
 

ДЕМОКРАТСКО 
ДРУШТВО 
Култура и 
традиција 

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. 

Мултикултуралност и интеркултуралност 
Живот поред људи других култура или заједнички живот са њима. 

Избеглице и мигранти 
Невољно кретање људи из једне у другу културну заједницу. Непознавање 

других култура као основ за развој стереотипа, предрасуда и 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

– примени општеприпремне вежбе (вежбе обликовања); 

– правилно изводи вежбе, разноврсна природна и изведена кретања; 

– комбинује усвојене моторичке вештине у игри и свакодневном животу; 

– одржава равнотежу у различитим кретањима; 

– правилно држи тело; 

– самостално коригује неправилно држање; 

– правилно подиже, носи и спушта терет; 

– изведе кретања, вежбе и саставе уз музичку пратњу; 

– изведе дечји и народни плес; 

– користи терминологију вежбања; 

– поштује правила понашања на вежбалиштима; 

– поштује мере безбедности током вежбања; 

– одговорно се односи према објектима, справама и реквизитима; 

– поштује и примени правила игре; 

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

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

– уредно одлаже своје ствари пре и након вежбања; 

– прати промене у сопственој тежини и висини; 

– сагледа резултате физичких спoсобности; 

– препозна здравствено стање када не треба да вежба; 

– примењује хигијенске мере пре, у току и након вежбања, као и у другим 

ситуацијама; 

– уредно одржава простор у коме живи и борави; 

– увиди значај правилне исхране за вежбање; 

– 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. 

 
 
 

ФИЗИЧКE СПОСОБНОСТИ 

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 

 
 
 
 
МОТОРИЧКЕ 

ВЕШТИНЕ 
СПОРТ И 

СПОРТСКЕ 
ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Атлетика 

Технике трчања. Истрајно трчање. 
Скок удаљ згрчном техником. Бацање лоптице из залета. 
Скок увис прекорачном техником. Тробој. 

 
 
 

Спортска 
гимнастика 

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. 

Основе тимских, 
спортских и 

елементарних 
игара 

Мини–рукомет. 
Футсал – „мали фудбал”. 
Основни елементи кошарке и мини-кошарка. Основни 
елементи одбојке. 
Јаџент. 

Плес и ритимика Вежбе са вијачом. 

Пливање Основна обука пливања. Скок на ноге. 

Полигони Полигон у складу са реализованим моторичким садржајима. 

 
 

 
ФИЗИЧКА И 

ЗДРАВСТВЕН
А КУЛТУРА 

 
 
 
Култура вежбања 
и играња 

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

 
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.). 
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– учествује у изради плана и реализацији акције, њеној промоцији и 
вредновању. 

дискриминације. Уклопити се у нову средину, а сачувати свој културни 
идентитет. 

Сусретање култура 
Сусретање и прожимање различитих култура без губљења културног 

идентитета. 

 
 
 
 
 

ПРОЦЕСИ У 
САВРЕМЕНОМ 

СВЕТУ 
Прекомерна 
потрошња 

Потрошачко друштво 
Стварне потребе и прекомерна потрошња. 

Неравнотежа – гладни и жедни у свету у којем се храна баца а вода 
расипа. 

Амбалажа важнија од садржаја – гомилање отпада. Притисак произвођача 
– нови модели новог модела. Деца – омиљена циљна група произвођача. 

Медији и потрошачка култура 
Поруке медија у подстицању потрошње. Деца у рекламама. 

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 РАДА ЗА ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС (ВЕРОНАУКУ) 

4. разред 
 

ЦИЉ 
ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

Циљ наставе 
православног 
катихизиса у 4. 
разреду јесте да 
ученици стекну 
знања о томе да 
постојање света 
има свој циљ. Тај 
циљ је есхатолошка 
као литургијска 
заједница: 
јединство свих 
створених бића 
међу собом и на 
крају с Богом, преко 
Богочовека Исуса 
Христа. Циљ због 
којег је све 
створено и зашто је 
створено на овај 
начин, откривен 
нам је као Црква, 
односно као 
конкретна 
литургијска 
заједница. 

Задаци 
православног 
катихизиса су да 
ученик:  
- изгради свест о 
томе да Бог општи 
са светом кроз 
човека Исуса 
Христа; 
- уочи да је Христос 
кооперативна 
личност; 
- запази да у Цркви 
нико не може да 
постоји сам за себе, 
без заједнице са 
свима; 
- стекне појам о бићу 
као заједници; 
- схвати да је извор 
сваког греха 
егоизам, 
индивидуализам... 

ЦИЉ ЗБОГ КОГА ЈЕ БОГ 
СТВОРИО СВЕТ (ДА СВЕТ 

ПОСТАНЕ ЦРКВА)  
- Црква је конкретна 
литургијска заједница. 

Циљ наставе православног катихизиса 
у 4. разреду јесте да ученици стекну 
знања о томе да постојање света има 
свој циљ. Тај циљ је есхатолошка као 
литургијска заједница: јединство свих 
створених бића међу собом и на крају 
с Богом, преко Богочовека Исуса 
Христа. Циљ због којег је све створено 
и зашто је створено на овај начин, 
откривен нам је као Црква, односно као 
конкретна литургијска заједница. 
 
Овим се постижу врло важна знања: 
- да се истина света смешта у есхатон 
као заједницу свих створених бића с 
Богом Оцем преко Христа и да је она 
мерило свих историјских догађаја у 
којима суделује Бог а Бог суделује у 
оним историјским догађајима који воде 
ка овом циљу; 
- да је Литургија икона Царства Божијег 
кое ће се тек у будућности створити; 
- да је човек одоговран за историју и 
постојање природе и да одговорност 
истински остбварује једино ако живи 
таквим начином живота који је 
утемељен на будућем Царству 
Божијем и његовој структури; 
- да су Бог и човек у Христу, односно у 
Литургији, неодвојиви, јер Бог преко 
Христа суделује у остварењу будућег 
Царства Божијег, односно Бог преко 
људи, који су члавови Цркве као 
Литургијске заједнице, чини присутним 
то Царство у историји, јер Литургија 
констуише Дух Свети. 

ЛИТУРГИЈА ЈЕ 
ЗАЈЕДНИЦА МНОГИХ 
ЉУДИ И ПРИРОДЕ С 
БОГОМ ОЦЕМ ПРЕКО 

ЈЕДНОГ ЧОВЕКА – ХРИСТА 
- Структура Литургије 
(епископ, свештеници, 
ђакони и народ) 

ЦРКВА КАО ИКОНА 
БУДУЋЕГ ЦАРСТВА 

- Одбијање првог човека 
Адама да сједини створену 
природу с Богом, односно 
да сарађује на остварењу 
Божијег плана о свету 
(човеков пад и последице 
тога – првородни грех); 
- Црква у хришћанској 
архитектури (православни 
храм и литургијска 
структура). 
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НАСТАВНИ ПРОГРАМИ 
ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ 
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 
 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЉИЖЕВНОСТ 
5. разред 

Циљ учења Српског језика и књижевности је да се ученик оспособи да правилно користи српски језик у 
различитим комуникативним ситуацијама, у говору и писању, тако што ће овладати основним 
законитостима српског књижевног језика, да стиче основна знања о улози и значају језика у националној 
култури и изградњи националног идентитета; да кроз читање и тумачење књижевних дела из српске и 
светске баштине развија читалачке компетенције које, уз књижевно знање, обухватају емоционално и 
фантазијско уживљавање, живо памћење, истраживачко посматрање, подстичу имагинацију и уметнички 
сензибилитет, естетско доживљавање и критичко мишљење, морално просуђивање и асоцијативно 
повезивање; да се одговарајућим врстама читања оспособљава да усмерено приступа делу и приликом 
тумачења открива различите слојеве и значења; да стиче основна знања о месту, улози и значају језика 
и књижевности у српској и светској култури, негује љубав према српском језику и књижевности; да стиче и 
развија најшира хуманистичка знања и да научи како функционално да повезује садржаје предметних 
области. 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да:  

ОБЛАСТ/
ТЕМА  

САДРЖАЈИ  

- разликује књижевни и некњижевни 
текст; упоређује одлике 
фикционалне и 
нефикционалне књижевности 
- чита са разумевањем и опише свој 
доживљај различитих врста 
књижевних дела 
- чита са разумевањем одабране 
примере осталих типова текстова 
- одреди род књижевног дела и 
књижевну врсту 
- разликује карактеристике народне 
од карактеристика уметничке 
књижевности 
- разликује реалистичну прозу и 
прозу засновану на натприродној 
мотивацији 
- анализира елементе  композиције 
лирске песме 
(строфа, стих); епског дела у стиху и 
у прози (делови фабуле 
- поглавље, епизода; стих); 
драмског дела (чин, сцена, појава) 
- разликује појам песника и појам 
лирског субјекта; појам приповедача 
у односу на писца 
- разликује облике казивања 
- увиђа звучне, визуелне, тактилне, 
олфакторне елементе песничке 
слике 

KЊИЖЕВН
ОСТ 

 

ЛИРИКА 
Лектира 
1. Народна песма: Вила зида град 
2. Народне лирске песме о раду(избор); народне лирске породичне песме 
(избор) 
3. Бранко Радичевић: Певам дању, певам ноћу 
4. Милица Стојадиновић Српкиња: Певам песму 
5. Душан Васиљев: Домовина/ Алекса Шантић: Моја отаџбина 
6. Војислав Илић: Зимско јутро 
7. Милован Данојлић: Шљива / Десанка Максимовић: Сребрне плесачице 
8. Пеђа Трајковић: Кад књиге буду у моди 
Књижевни термини и појмови 
Песник и лирски субјекат. 
Мотиви и песничке слике као елементи композиције лирске песме. 
Врста строфе према броју стихова у лирској песми: катрен; врста стиха по 
броју слогова (десетерац и осмерац). 
Одлике лирске поезије: сликовитост, ритмичност, емоционалност. 
Стилске фигуре: епитет, ономатопеја. 
Врсте ауторске и народне лирске песме: описне (дескриптивне), 
родољубиве (патриотске); митолошке, песме о раду (посленичке) и 
породичне. 
ЕПИКА 
Лектира 
1. Народна песма: Свети Саво 
2. Народна песма: Женидба Душанова(одломак о савладавању препрека 
заточника Милоша Војиновића) 
3. Еро с онога свијета 
4. Дјевојка цара надмудрила 
5. Милован Глишић: Прва бразда 
6. Стеван Сремац: Чича Јордан (одломак) 
7. Бранко Ћопић: Поход на Мјесец 
8. Иво Андрић: Мостови 
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- одреди стилске фигуре и разуме 
њихову улогу у књижевно-
уметничком тексту 
- процени основни тон певања, 
приповедања или драмске радње 
(шаљив, ведар, тужан и сл.) 
- развија имагинацијски богате 
асоцијације на основу тема и мотива: 
- одреди тему и главне и споредне 
мотиве 
- анализира узрочно-последично 
низање мотива 
- илуструје особине ликова 
примерима из текста 
- вреднује поступке ликова и 
аргументовано износи ставове 

9. Данило Киш: Дечак и пас 
10. Горан Петровић: Месец над тепсијом (први одломак приче „Бели хлеб 
од претеривања” и крај приче који чине одељци „Можеш сматрати да си 
задобио венац славе” и „Мрави су вукли велике трошице тишине”) 
11. Антон Павлович Чехов: Шала 
Књижевни термини и појмови 
Писац и приповедач. 
Облици казивања: приповедање у првом и трећем лицу. 
Фабула: низање догађаја, епизоде, поглавља. 
Карактеризација ликова - начин говора, понашање, физички изглед, 
животни ставови, етичност поступака. 
Врсте епских дела у стиху и прози: епска народна песма, бајка (народна и 
ауторска), новела (народна и ауторска), шаљива народна прича. 
Врста стиха према броју слогова: десетерац. 
ДРАМА 
Лектира 
1. Бранислав Нушић: Кирија 
2. Душан Радовић:Капетан Џон Пиплфокс 
3. Љубиша Ђокић: Биберче 
Књижевни термини и појмови 
Позоришна представа и драма. 
Чин, појава, лица у драми, драмска радња. Сцена, костим, глума, режија. 
Драмске врсте:једночинка, радио-драма. 
НАУЧНОПОПУЛАРНИ И ИНФОРМАТИВНИ ТЕКСТОВИ 
(бирати до 2 дела) 
1. Вук Ст. Караџић: Моба и прело (одломак из дела Живот и обичаји 
народа српскога) 
2. Доситеј Обрадовић: О љубави према науци 
3. М. Петровић Алас:У царству гусара (одломци) 
4. Милутин Миланковић: Успомене, доживљаји, сазнања(одломак) 
5. Избор из енциклопедија и часописа за децу 
ДОМАЋА ЛЕКТИРА: 
1. Епске народне песме (о Немањићима и Мрњавчевићима - преткосовски 
тематски круг) 
2. Народне бајке, новеле, шаљиве народне приче (избор);кратке 
фолклорне форме (питалице, брзалице, пословице, загонетке) 
3. Бранислав Нушић: Хајдуци 
4. Данијел Дефо: Робинсон Крусо (одломак о изградњи склоништа) 
5. Марк Твен: Доживљаји Хаклберија Фина / Краљевић и просјак / 
Доживљаји Тома Сојера 
6. Избор ауторских бајки 
(Гроздана Олујић; Ивана Нешић: Зеленбабини дарови(одломци)) 
7. Игор Коларов: Аги и Ема 
8. Избор из савремене поезије за децу (Александар Вучо, Мирослав 
Антић, Драгомир Ђорђевић, Владимир Андрић, Дејан Алексић...) 
Допунски избор лектире 
(бирати до 3 дела) 
1. Јован Јовановић Змај: Песмо моја (из Ђулића) 
2. Стеван Раичковић: Велико двориште (избор) / Мале бајке(избор) 
3. Иван Цанкар: Десетица 
4. Љубивоје Ршумовић:Ујдурме и зврчке из античке Грчке(избор) / Густав 
Шваб: Приче из старине 
5. Џон Р. Р. Толкин: Хобит (одломци) 
6. Никол Лезије: Тајна жутог балона 
7. Корнелија Функе: Господар лопова(одломак) 
8. Вида Огњеновић: Путовање у путопис (одломак) 
9. Владислава Војновић: Приче из главе (избор, осим приче Позориште) 
10. Дејан Алексић: Музика тражи уши (избор) / Кога се тиче како живе 
приче (избор) 
11. Јован Стерија Поповић: Лажа и паралажа (одломак о Месечевој 
краљици) и Едмон Ростан: Сирано де Бержерак(одломак о путу на Месец) 
Дело завичајног аутора по избору. 

ЈЕЗИК 
Граматика, 
правопис и 
ортоепија 

Врсте речи: именице (градивне, збирне); придеви (присвојни, градивни); 
род и број придева;заменице (личне заменице); 
глаголи; лице и број глагола. 
Подела речи на крају реда (граница на самогласник). 
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 Управни говор (први и други модел). Неуправни говор. 
Велико слово: писање имена народа,  вишечланих географских назива, 
празника, наслова књига и часописа;  
Писање присвојних придева изведених од властитих имена (суфикси: -ов, 
-ев, -ин; -ски, -чки, -шки).  
Речца не уз именице и придеве. 
Наводници (у управном говору, насловима дела, школа). 
Сугласник ј (између самогласника и-о и о-и). 
Скраћенице (мерне јединице за масу, дужину, време и запремину 
течности). 

ЈЕЗИЧКА 
КУЛТУРА 

Краћи и дужи текстови – књижевни и некњижевни, као и нелинеарни 
текстови. 
Причање о догађајима и доживљајима, стварним и измишљеним (усмено 
и писано).  
Описивање људи, животиња и природе (плански приступ) – усмено и 
писано. 
Различите комуникативне ситуације (са одраслима и са вршњацима; у 
школи, у продавници, телефонски разговор, поздрављања, честитања и 
сл.). 
Богаћење речника: речи истог или сличног значења; супротног значења; 
речи које значе нешто умањено и увећано (уз одговарајуће текстове из 
лектире). 
Правописне вежбе: вежбе допуњавања и избора правилног облика речи; 
диктат, аутодиктат. 
Језичке вежбе: проширивање и допуњавање реченица различитим 
врстама речи, промена реда речи у реченици, промена дужине реченице. 
Лексичко-семантичке вежбе: речи који припадају различитим тематским 
скуповима; речи супротног значања али исте врсте и истог рода и броја, 
промена граматичког лица у тексту; основно и пренесено значење речи и 
друго. 
Стилске вежбе: састављање прича на основу задатих речи; сажимање или 
проширивање познате приче (текста), мењање краја приче (текста); 
настављање приче на основу датог почетка; промена становишта (нпр. 
увести у текст нове ликове; сместити бајку у далеку будућност...). 
Говорне вежбе: рецитовање, изражајно читање, сценско приказивање 
драмског / драматизованог текста и сл. 

 
НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

6. разред 
Циљеви учења Српског језика и књижевности 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: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

-- повеже књижевне термине и 
појмове обрађиване у претходним 
разредима са новим делима која 
чита; 
- чита са разумевањем; 
парафразира прочитано и описује 
свој доживљај различитих врста 
књижевних дела и научно-
популарних текстова; 
- одреди род књижевног дела и 
књижевну врсту; 

 
ЈЕЗИК 

Граматика 
Правопис 
Ортоепија 

 
КЊИЖЕВНОСТ 

Лектира 

 ЛИРИКА 
Лектира 
1. Обредне лирске народне песме (избор) 
2. Ђура Јакшић: Вече 
3. Јован Дучић: Село 
4. Мирослав Антић: Плава звезда 
5. Вељко Петровић: Ратар / Алекса Шантић: О, класје моје 
6. Десанка Максимовић: Грачаница / Војислав Илић: Свети 
Сава 
7. Стеван Раичковић: Хвала сунцу, земљи, трави 
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- прави разлику између дела 
лирског, епског и драмског 
карактера; 
- разликује ауторску приповетку од 
романа; 
- анализира структуру лирске 
песме (строфа, стих, рима); 
- уочава основне елементе 
структуре књижевноуметничког 
дела: тема, мотив; радња, време и 
место радње; 
- разликује заплет и расплет као 
етапе драмске радње; 
- разликује појам песника и појам 
лирског субјекта; појам 
приповедача у односу на писца; 
- разликује облике казивања; 
- увиђа звучне, визуелне, тактилне, 
олфакторне елементе песничке 
слике; 
- одреди стилске фигуре и разуме 
њихову улогу у 
књижевноуметничком тексту; 
- анализира узрочно-последичне 
односе у тексту и вреднује 
истакнуте идеје које текст нуди; 
- анализира поступке ликова у 
књижевноуметничком делу, 
служећи се аргументима из текста; 
- уочава хумор у књижевном делу; 
- разликује хумористички и 
дитирамбски тон од елегичног 
тона; 
- илуструје веровања, обичаје, 
начин живота и догађаје у 
прошлости описане у књижевним 
делима; 
- уважава националне вредности и 
негује културноисторијску баштину; 
- препоручи књижевно дело уз 
кратко образложење; 
- упореди књижевно и филмско 
дело, позоришну представу и 
драмски текст; 
- повеже граматичке појмове 
обрађене у претходним разредима 
са новим наставним садржајима; 
- препозна делове речи у вези са 
њиховим грађењем; 
- разликује гласове српског језика 
по звучности и месту изговора; 
- разликује врсте гласовних 
прмена у једноставним примерима 
и примењује књижевнојезичку 
норму; 
- одреди врсте и подврсте 
заменица, као и њихов облик; 
- препознаје глаголска времена и 
употребљава их у складу са 
нормом; 
- разликује реченице по 
комуникативној функцији; 
- доследно примењује правописну 
норму; 
- користи правопис (школско 
издање); разликује дуги и кратки 
акценат у изговореној речи; 
- употребљава различите облике 
усменог и писменог изражавања: 
препричавање различитих типова 
текстова, без сажимања и са 
сажимањем, причање (о 
догађајима и доживљајима) и 
описивање; 

Тумачење 
текста 

Књижевнотеоријски 
појмови 

(Лирика,Епика, 
Драма) 

Функционални 
појмови 
Читање 

 
ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 
Основни облици 

усменог и писменог 
изражавања 

 
Усмена и писмена 

вежбања 

 

8. Милован Данојлић: Овај дечак зове се Пепо Крста 
9. Сергеј Јесењин: Песма о керуши 
Књижевни термини и појмови 
Врста строфе према броју стихова у лирској песми: дистих; 
терцет; врста стиха по броју слогова (лирски и епски 
десетерац). 
Одлике лирске поезије: нагласак речи и ритам; рима - парна, 
укрштена, обгрљена; улога риме у обликовању стиха. 
Стилске фигуре: контраст, хипербола. 
Врсте ауторске и народне лирске песме: социјалне песме, 
дитирамб, елегија; обредне песме (коледарске, краљичке, 
додолске, божићне). 
ЕПИКА 
Лектира 
10. Народна песма: Смрт Мајке Југовића 
11. Народна песма: Марко Краљевић укида свадбарину 
12. Петар Кочић: Јаблан 
13. Исидора Секулић: Буре (одломак)/Бранко Ћопић: Чудесна 
справа 
14. Иво Андрић: Аска и вук 
15. Антон Павлович Чехов: Вањка/Итало Калвино: Шума на 
ауто-путу (из збирке прича Марковалдо или годишња доба у 
граду) 
16. Светлана Велмар Јанковић: Сирото ждребе (из Књиге за 
Марка) 
Књижевни термини и појмови 
Основна тема и кључни мотиви. 
Облици казивања: нарација (хронолошко приповедање), 
описивање, дијалог, монолог. 
Фабула/радња, редослед догађаја. 
Врсте епских дела: приповетка, роман. 
Културно-историјско предање (нпр. Смрт Марка Краљевића) 
ДРАМА 
Лектира 
17. Коста Трифковић: Избирачица (одломак) 
18. Миодраг Станисављевић: И ми трку за коња 
имамо(одломак) 
19. Бранислав Нушић: Аналфабета (одломак) 
Књижевни термини и појмови 
Драмске врсте: комедија - основне одлике. Монолог и дијалог у 
драми. Дидаскалије, реплика. Етапе драмске радње (заплет и 
расплет). 
НАУЧНОПОПУЛАРНИ И ИНФОРМАТИВНИ ТЕКСТОВИ 
(бирати 2 дела) 
1. Вук Караџић: Живот и обичаји народа српскога: 
Божић(одломак); Ђурђевдан (одломак); Додоле, прпоруше и 
чароице (одломци) 
2. Владимир Хулпах: Легенде о европским градовима(избор) 
3. Никола Тесла: Моји изуми (поглавље по избору) 
4. Жан-Бернар Пиј, Серж Блок, Ан Бланшар: Енциклопедија 
лоших ђака, бунтовника и осталих генијалаца (избор) 
5. Гроздана Олујић: Били су деца као и ти (избор) 
ДОМАЋА ЛЕКТИРА 
1. Епске народне песме о Косовском боју (избор) 
2. Епске народне песме о Марку Краљевићу (избор) 
3. Бранислав Нушић: Аутобиографија 
4.Анђела Нанети: Мој дека је био трешња 
5. Весна Алексић: Каљави коњ (Прича о богињи Лади - 
Звездана вода; Прича о богу Сварогу - Небески ковач иПрича о 
богу Стрибору - Сеченско светло) 
6. Бранко Ћопић: Орлови рано лете 
7. Ференц Молнар: Дечаци Павлове улице 
Допунски избор лектире 
(бирати 3 дела) 
1. Добрица Ерић: Месечеви миљеници (песме о 
свицима)(избор) 
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- разликује и гради аугментативе и 
деминутиве; 
- саставља обавештење, вест и 
кратак извештај; 
- разуме основна значења 
књижевног и неуметничког текста; 
- проналази, повезује и тумачи 
експлицитно и имлицитно 
садржане информације у краћем, 
једноставнијем књижевном и 
неуметничком тексту; 
- драматизује одломак одабраног 
књижевноуметничког текста; 
- говори јасно, поштујући 
стандарднојезичку норму; 
- изражајно чита обрађене 
књижевне текстове.  

2. Бранислав Петровић: избор из антологија песама за децу 
(Морава, Влашићи, Дунав, Говор дрвећа, Грађење куће, Па 
шта, па шта и друге) 
3. Владимир Стојиљковић: Писмописац (Писмо Бранку Ћопићу) 
4. Владимир Андрић: Пустолов 
5. Тиодор Росић: Приче старог чаробњака (једна причa по 
избору) 
6. Борислав Пекић: Сентиментална повест Британског царства 
(„Велика повеља слободе у земљи без устава” - одломци) 
7. Вилијем Саројан: Зовем се Арам 
8. Хенрик Сјенкијевич: Кроз пустињу и прашуму 
9. Џејмс Крис: Тим Талир или Продати смех 
10. Џек Лондон: Зов дивљине/Бели очњак 
11. Реј Бредбери: Маслачково вино (избор) 
12. Ивана Брлић Мажуранић: Приче из давнина (избор) 
13. Владислава Војновић: Приче из главе (прича Позориште - 
одломци) 
14. Јасминка Петровић: Ово је најстрашнији дан у мом животу 
15. Александар Поповић: Снежана и седам патуљака,драмска 
бајка 
 
Подела речи по настанку: просте речи и творенице; породица 
речи, уочавање корена речи. Саставни делови твореница 
(творбене основе, префикси и суфикси). Граматичка основа и 
граматички наставци у поређењу са творбеном основом и 
суфиксима. 
Настанак гласова и говорни органи; подела гласова: 
самогласници и сугласници (прави сугласници и сонанти); 
Подела сугласника по звучности и по месту изговора. 
Подела речи на слогове; слоготворно р. Гласовне промене - 
уочавање у грађењу и промени речи: непостојано а;промена л 
у о; палатализација; сибиларизација; јотовање; једначење 
сугласника по звучности; једначење сугласника по месту 
изговора; губљење сугласника. 
Заменице: неличне именичке заменице (односно-упитне, 
неодређене, опште, одричне); придевске заменице: присвојне 
(с нагласком на употребу заменице свој, показне, односно-
упитне, неодређене, опште, одричне). Граматичке категорије 
заменица: род, број, падеж и лице. 
Грађење и основна значења глаголских времена: аорист, 
имперфекат (само на нивоу препознавања; имперфекат 
глагола бити); плусквамперфекат. 
Независне предикатске реченице - појам комуникативне 
функције; подела на обавештајне, упитне, заповедне, жељне и 
узвичне реченице. 
Писање имена васионских тела. 
Растављање речи на крају реда (основна правила). 
Правописна решења у вези са гласовним променама. 
Писање именичких и придевских одричних заменица са 
предлозима. 
Писање заменице Ваш великим почетним словом. 
Правописна решења у вези са писањем обрађених глаголских 
облика. 
Правилан изговор гласова ч, ћ, џ, ч, р. 
Дуги и кратки акценти. 
Текстови у функцији унапређивања језичке културе. 
Анализирање снимљених казивања и читања (звучна читанка). 
Говорне вежбе на унапред одређену тему. 
Учтиве форме обраћања. 
Лексикологија: аугментативи (са пејоративима), деминутиви (са 
хипокористицима). 
Правописне вежбе: диктат; допуњавање текста; уочавање и 
објашњавање научених правописних правила у тексту. 
Богаћење речника: лексичко-семантичке вежбе (нпр. 
избегавање сувишних речи и туђица; фигуративна значења 
речи; проналажење изостављених реченичних делова); 
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стилске вежбе: (нпр. текст као подстицај за сликовито 
казивање; ситуациони предложак за тражење погодног израза). 
Писмене вежбе и домаћи задаци и њихова анализа на часу. 
Четири школска писмена задатка - по два у сваком 
полугодишту (један час за израду задатка и два за анализу и 
писање унапређене верзије састава). 

 
НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

7. разред 
 

Циљеви учења Српског језика и књижевности 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: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

– користи књижевне термине и 
појмове обрађиване у 
претходним разредима и 
повезује их са новим делима 
која чита; 
– истакне универзалне 
вредности књижевног дела и 
повеже их са сопственим 
искуством и околностима у 
којима живи; 
– чита са разумевањем 
различите врсте текстова и 
коментарише их, у складу са 
узрастом; 
– разликује народну од ауторске 
књижевности и одлике 
књижевних родова и основних 
књижевних врста; 
– разликује основне одлике 
стиха и строфе – укрштену, 
обгрљену и парну риму; 
слободни и везани стих; рефрен; 
– тумачи мотиве (према 
њиховом садејству или 
контрастивности) и песничке 
слике у одабраном лирском 
тексту; 
– локализује књижевна дела из 
обавезног школског програма; 
– разликује етапе драмске 
радње; 
– разликује аутора 
књижевноуметничког текста од 
наратора, драмског лица или 
лирског субјекта; 
– разликује облике казивања 
(форме приповедања); 
– идентификује језичко-стилска 
изражајна средства и разуме 
њихову функцију; 

 
ЈЕЗИК 

Граматика 
Правопис 
Ортоепија 

 
КЊИЖЕВНОСТ 

Лектира 
Тумачење текста 

Књижевнотеоријски 
појмови 

(Лирика,Епика, 
Драма) 

Функционални 
појмови 
Читање 

 
ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 
Основни облици 

усменог и писменог 
изражавања 

 
Усмена и писмена 

вежбања 

 

ЛЕКТИРА 
ЛИРИКА 
1. Јован Дучић: Подне 
2. Милан Ракић: Божур 
3. Владислав Петковић Дис: Међу својима 
4. Милутин Бојић: Плава гробница 
5. Десанка Максимовић: Крвава бајка 
6. Стеван Раичковић: После кише 
7. Јован Јовановић Змај: Јутутунска јухахаха 
8. Рабиндранат Тагоре: Папирни бродови 
9. Вислава Шимборска: Облаци 
ЕПИКА 
1. Народна бајка (једна по избору): Међедовић / Чудотворни 
прстен / Златоруни ован 
2. Стефан Митров Љубиша: Кањош Мацедоновић (одломак) 
3. Радоје Домановић: Вођа(одломак) 
4. Петар Кочић: Кроз мећаву 
5. Иво Андрић: Јелена, жена које нема (одломак) 
6. Данило Киш: Прича о печуркама / Еолска харфа 
7. Алфонс Доде: Последњи час / Владимир Набоков: Лош дан 
8. Дневник Ане Франк (одломак) 
9. Ефраим Кишон: Код куће је најгоре (једна прича по избору) 
10. Афоризми (Душан Радовић и други) 
ДРАМА 
1. Бранислав Нушић: Власт (одломак) 
2. Вида Огњеновић: Кањош Мацедоновић (одломак о сусрету 
Кањоша и Фурлана) 
НАУЧНОПОПУЛАРНИ И ИНФОРМАТИВНИ ТЕКСТОВИ 
Обавезна дела 
1. Михајло Пупин: Са пашњака до научењака (одломак) 
2. Јелена Димитријевић: 
Седам мора и три океана (одломак) / Милош Црњански: Наша 
небеса („Крф, плава гробница” – одломак) 
Једно дело по избору 
1. Јован Цвијић: Охридско језеро (одломак) / Пеђа 
Милосављевић: Потера за пејзажима 
2. Светлана Велмар Јанковић: Српски Београд деспота 
Стефана (Капија Балкана) 
3. Уметнички и научнопопуларни текстови о природним 
лепотама и културноисторијским споменицима завичаја 
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– анализира идејни слој 
књижевног дела служећи се 
аргументима из текста; 
– уочи разлике у 
карактеризацији ликова према 
особинама: физичким, говорним, 
психолошким, друштвеним и 
етичким; 
– разликује хумористички од 
ироничног и сатиричног тона 
књижевног дела; 
– критички промишља о смислу 
књижевног текста и 
аргументовано образложи свој 
став; 
– доведе у везу значење 
пословица и изрека са идејним 
слојем текста; 
– препозна националне 
вредности и негује 
културноисторијску баштину; 
– размотри аспекте родне 
равноправности у вези са 
ликовима књижевно-уметничких 
текстова; 
– препоручи књижевно дело уз 
кратко образложење; 
– упореди књижевно и филмско 
дело настало по истом 
предлошку, позоришну 
представу и драмски текст; 
– разликује глаголске начине и 
неличне глаголске облике и 
употреби их у складу са нормом; 
– одреди врсте непроменљивих 
речи у типичним случајевима; 
– уочи делове именичке 
синтагме; 
– разликује граматички и логички 
субјекат; 
– разликује сложени глаголски 
предикат од зависне реченице 
са везником да; 
– препозна врсте напоредних 
односа међу реченичним 
члановима и независним 
реченицама; 
– идентификује врсте зависних 
реченица; 
– искаже реченични члан речју, 
предлошко-падежном 
конструкцијом, синтагмом и 
реченицом; 
– примени основна правила 
конгруенције у реченици; 
– доследно примени правописну 
норму; 
– разликује дугосилазни и 
дугоузлазни акценат; 
– говори на задату тему 
поштујући књижевнојезичку 
норму; 
– разликује књижевноуметнички 
од публицистичког 
функционалног стила; 
– састави кохерентан писани 
текст у складу са задатом темом 

4. Избор из енциклопедија и часописа за децу 
ДОМАЋА ЛЕКТИРА 
1. Епске народне песме покосовског тематског круга (Смрт 
војводе Пријезде, Диоба Јакшића и песма по избору) 
2. Епске народне песме о хајдуцима и ускоцима (Мали 
Радојица, Стари Вујадин, Старина Новак и кнез Богосав; Иво 
Сенковић и ага од Рибника, Ропство Јанковић Стојана) 
3. Свети Сава у књижевности: 
– одломак из Житија Светог Симеона (o опроштају оца од 
сина); 
– избор из народних прича и предања (на пример Свети Сава 
и ђаво, легенде о Светом Сави); 
– избор из ауторске поезије о Св. Сави (на пример Матија 
Бећковић: Прича о Светом Сави) 
4. Мирослав Антић: Плави чуперак и Шашава књига (избор) 
5. Антоан де Сент Егзипери: Мали Принц; Момо Капор: Мали 
Принц 
6. Јован Стерија Поповић: Покондирена тиква 
7. Душан Ковачевић: Свемирски змај 
8. Дејан Алексић: Ципела на крају света / Игор Коларов: 
Дванаесто море 
ДОПУНСКИ ИЗБОР ЛЕКТИРЕ 
(бирати 3 дела) 
1. Милорад Павић: Руски хрт (одломак) 
2. Тургењев: Шума и степа 
3. Антон Павлович Чехов: Чиновникова смрт 
4. Јанко Веселиновић: Хајдук Станко (одломак из првог дела 
романа) 
5. Гордана Малетић: Катарке Београда (прича Зебња и друге) 
6. Урош Петровић: Загонетне приче 
7. Александар Манић: У свитање света 
8. Јасминка Петровић: Лето кад сам научила да летим 
9. Градимир Стојковић: Хајдук у Београду 
10. Корнелија Функе: Срце од мастила 
11. Душица Лукић: Земља је у квару (избор) 
12. Гордана Брајовић: из збирке песама Индија, Индија 
(Пролази слон пун мириса, Пролази слон пун Хималаја) 
13. Душан Поп Ђурђев: Лет лионског Икара 
КЊИЖЕВНИ ТЕРМИНИ И ПОЈМОВИ 
Опкорачење. Рефрен. Цезура. 
Везани и слободни стих. 
ауторске лирске песме: рефлексивна и сатирична песма. 
Језичко-стилска изражајна средства: метафора, алегорија, 
градација, словенска антитеза, фигуре понављања (асонанца 
и алитерација). 
Функција мотива у композицији лирске песме. 
Песма у прози. 
Фабула и сиже. 
Статички и динамички мотиви. 
Композиција. Епизода. 
Идејни слој књижевног текста. Хумор, иронија и сатира. 
Врсте карактеризације књижевног лика. 
Унутрашњи монолог. Хронолошко и ретроспективно 
приповедање. 
Дневник. Путопис. Аутобиографија. Легендарна прича. 
Предања о постанку бића, места и ствари. 
Афоризам. 
Пословице, изреке; питалице; загонетке. 
Драмска радња; етапе драмске радње: увод, заплет, врхунац, 
перипетија, расплет. Драмска ситуација. Драма у ужем 
смислу. 
Грађење и основна значења глаголских облика: футур II, 
императив, потенцијал; трпни гл. придев, гл. прилог садашњи 
и гл. прилог прошли. Подела глаголских облика на просте и 
сложене и на личне (времена и начини) и неличне. 
Непроменљиве врсте речи: везници, речце, узвици. 
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наративног и дескриптивног 
типа; 
– напише једноставнији 
аргументативни текст позивајући 
се на чињенице; 
– користи технички и сугестивни 
опис у изражавању; 
– препозна цитат и фусноте и 
разуме њихову улогу; 
– пронађе потребне 
информације у нелинеарном 
тексту; 
– напише електронску (имејл, 
SMS) поруку поштујући 
нормативна правила; 
– примени различите стратегије 
читања (информативно, 
доживљајно, истраживачко и 
др.); 
– састави текст репортажног 
типа (искуствени или 
фикционални); 
– правилно употреби 
фразеологизме и устаљене 
изразе који се јављају у 
литерарним и медијским 
текстовима намењеним 
младима. 

Појам синтагме (главни члан и зависни чланови); врсте 
синтагми: именичке, придевске, прилошке и глаголске. 
Атрибут у оквиру синтагме. 
Логички субјекат. Сложени глаголски предикат. 
Напоредни односи међу реченичним члановима – саставни, 
раставни и супротни. 
Појам комуникативне и предикатске реченице. 
Независне предикатске реченице ‒ напоредни односи међу 
независним реченицама (саставни, раставни, супротни). 
Зависне предикатске реченице (изричне, односне, месне, 
временске, узрочне, условне, допусне, намерне, последичне 
и поредбене). 
Реченични чланови исказани речју, предлошко-падежном 
конструкцијом, синтагмом и реченицом. 
Конгруенција – основни појмови. 
Правописна решења у вези са обрађеним глаголским 
облицима. 
Интерпункција у вези са зависним реченицама (запета, тачка 
и запета). Писање скраћеница, правописних знакова. 
Дугоузлазни и дугосилазни акценат. 
Књижевни и остали типови текстова у функцији 
унапређивања језичке културе. 
Књижевноуметнички и публицистички текстови. 
Усмени и писмени састави према унапред задатим 
смерницама (ограничен број речи; задата лексика; одређени 
граматички модели и сл.). 
Текст заснован на аргументима. 
Технички и сугестивни опис. 
Репортажа. 
Цитати и фусноте из различитих књижевних и неуметничких 
текстова. 
Нелинеарни текстови: табеле, легенде, графикони, мапе ума 
и друго. 
Говорне вежбе: интерпретативно-уметничке (изражајно 
читање, рецитовање); вежба аргументовања (дебатни 
разговор). 
Правописне вежбе: диктат, исправљање правописних 
грешака у тексту; запета у зависносложеним реченицама; 
глаголски облици; електронске поруке. 
Језичке вежбе: допуњавање текста различитим облицима 
променљивих речи; допуњавање текста непроменљивим 
речима; обележавање комуникативне реченице у тексту; 
исказивање реченичног члана на више начина (реч, синтагма, 
предлошко-падежна конструкција, реченица); фразеологизми 
(разумевање и употреба) и друге. 
Писмене вежбе и домаћи задаци и њихова анализа на часу. 
Четири школска писмена задатка – по два у сваком 
полугодишту. 

 
НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

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: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
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– чита са разумевањем 
књижевноуметничке текстове и 
остале типове 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 са сопственим 
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 
конкретном тексту, као и 
језичко-стилске карактеристике 
текста у склопу 
интерпретације; 
– уочи слојевитост књижевног 
дела и међужанровско 
прожимање; 
– повеже књижевна дела са 
историјским или другим 
одговарајућим контекстом; 
– одреди временски оквир у 
којем је писац стварао; 
– разликује аутора 
књижевноуметничког текста од 
наратора, драмског лица или 
лирског субјекта; 
– препозна националне 
вредности и негује 
културноисторијску баштину, 
поштујући особености 
сопственог народа и других 
народа; 
– учествује у избору 
књижевних дела и начина 
њихове обраде и 
представљања; 
– објасни настанак и развој 
српског књижевног језика; 
– разуме значај књижевног 
језика за културу и историју 
српског народа; 
– 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 
њиховог грађења; 
– користи садржаје из 
граматике обрађене у 

КЊИЖЕВНОСТ  
 

ГРАМАТИКА  
 

ПРАВОПИС  
 

ОРТОЕПИЈА 
 

ЈЕЗИЧКА 
КУЛТУРА  

 
 

Л Е К Т И Р А 
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 
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” / Милорад Павић: 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 власнику права: 
©Јеврејски историјски музеј) 
4. Споменка Крајчевић: Кругом двојке (избор одломака: „Унутрашња 
пруга”: „Станица пристаниште” – „Почетак и крај”, „Одлазак”; „Станица 
Калемегдан” – „Гозбе”, „Теорија”; „Станица Браће 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. 
ДОМАЋА ЛЕКТИРА 
1. Народне епске песме новијих времена (тематски круг о ослобођењу 
Србије: „Почетак буне против дахија”; „Бој на Мишару”, „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”, Војислав Карановић: „О 
читању поезије”, Момчило Мошо Одаловић: „Ршуме, јеси ли знао 
Црњанског”, Ана Ристовић: „Гледајући у дрвеће”...) 
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 
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претходним разредима и 
повеже их са новим градивом; 
– доследно примени 
правописну норму; 
– примени основна правила о 
распореду акцената; 
– уочи разлику између научног, 
административног и 
разговорног функционалног 
стила; 
– пише и говори поштујући 
карактеристике различитих 
функционалних стилова; 
– уочи разлику између речи и 
лексеме; 
– препозна метафору и 
метонимију као лексичке 
механизме и разуме значење 
вишезначних речи 
карактеристичних за 
свакодневну 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 
јасно исказане односе и изводи 
закључак заснован на тексту. 

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 и Методију 
(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 стварање словенских 
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 породици 
словенских језика. 
Дијалекти српског језика: екавски (призренско-тимочки, косовско-
ресавски, шумадијско-војвођански) и ијекавски (зетско-рашки и 
источнохерцеговачки). Народни језик (језик као скуп дијалеката) и 
књижевни (нормирани) језик. Службена употреба језика и писма према 
Уставу. Језици националних мањина (основни подаци). 
Језик – основне особине говорног и писаног језика. 
Грађење речи: 
– основни модели: извођење, слагање, префиксација; 
– просте речи и творенице (изведенице, сложенице, префиксалне 
творенице); 
– 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 и зависне 
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 распореду акцената и 
неакцентованих дужина (основни појмови). 
Књижевни и остали типови текстова у функцији унапређивања језичке 
културе. 
Текстови писани различитим функционалним стиловима: публицистички 
стил (репортажа, интервју); административни стил (молба, жалба, 
уплатница, обрасци, радна биографија; бирократски језик); научни стил 
(примери из текстова у уџбеницима других наставних предмета; употреба 
термина). 
Лексикологија: 
– једнозначност и вишезначност речи; 
– лексичка метафора и лексичка метонимија као механизми остваривања 
вишезначности; 
– синонимија, антонимија и хомонимија; 
– застареле речи; нове речи – неологизми; 
– речник, лексикон, енциклопедија. 
Пропагандни текстови (рекламе и слично). 
Расправа и есеј на задату тему. 
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Приказ (књиге, филма, позоришне представе и сл.). 
Говорне вежбе: интерпретативно-уметничке (изражајно читање, 
рецитовање); анализа снимљеног разговора; интервју; расправа 
(дискусија); презентовање чињеница и коментара. 
Правописне вежбе: диктат, уочавање и објашњавање правописних 
грешака 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; тражење грешака 
у тексту и исправљање. 
Лексичко-семантичке вежбе: допуњавање реченица хомонимима 
(хомоними и акценти); проналажење одговарајућег синонима; антонимски 
ланац; одређивање значења метафоре и метонимије у тексту; тумачење 
застарелих речи и неологизама; дефинисање лексема. 
Писмене вежбе и домаћи задаци и њихова анализа на часу. 
Четири школска писмена задатка – по два у сваком полугодишту. 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (1.СТРАНИ ЈЕЗИК) 

5. разред 
ЦИЉ учења 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.   

 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да:  
ОБЛАСТ/ТЕМА  САДРЖАЈИ  

 Разуме краће текстове који се 
односе на поздрављање, 
представљање и 
тражење/давање информација 
личне природе; 

- Поздрави и отпоздрави, представи 
себе и другог користећи 
једноставније језичке структуре; 
-  Саопшти укратко информације о 
себи и другима 
 
- Разуме једноставније текстове који 
се односе на опис особа, животиња, 
предмета, места,  
- Употребљавајући једноставније 
језичке конструкције опише и 
упореди жива бића, предмете, 
места, радње, стања и збивања; 
 
- Разуме и упути једноставније 
предлоге на заједничке активности  
- упути једноставан предлог 
- пружи одговарајући 
изговор/оправдање 
 
- Разуме и упути једноставне молбе 
и захтеве и реагује на њих 
-  захвали и извини се на једноставан 
начин 
 
- Разуме и следи једноставнија 
упутства у вези са ситуацијама из 

КОМУНИКАТИВНЕ 
ФУНКЦИЈЕ 

 

- поздрављање и представљање себе и других и 
тражење/давање основних информација о себи/другима: 
Hello/Hi. What’s your name/surname?How old are you?  
This is...  Nice to meet you (too).Where do you live? What’s your phone 
number?    Can you play tennis? 
This is Mrs May. She’s my teacher.  

-описивање карактеристика живих бића, предмета, места:  
Who’s the boy with short fair hair?  What’s Maria wearing? – She’s 
wearing... My best friend is kind and friendly.      A cheetah is a fast, 
dangerous animal.   She is prettier than Susan.  Who’s the best student in 
your class?  

-  позив и реаговање на позив за учешће у заједничкој 
активности: 
I think we can go out.Why not? Let’s do it.  
How about going to the cinema? 
Let’s make pancakes. That’s a good idea.  

- изражавање молби, захтева, обавештења, извињења, 
честитања и захвалности:  
Can I help you?- It’s ok. I can do it.  
Do you want an orange? – Yes, please. No, thank you.  
Thank you very much/so much. 

- разумевање и давање упутстава: 
Throw the dice. Press the button and wait.    Peel the onions and chop 
them.  

- описивање и честитање празника, рођендана, значајних 
догађаја:  
Everybody sings Happy birthday!    In Britain people get presents for 
Christmas.   On Easter Sunday, children usually hunt for eggs.   Happy 
Valentine’s Day!    Good luck! Congratulations! 
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свакодневног живота (Правила игре, 
рецепт за припремање неког јела);  
 
- Разуме честитку и одговори на њу 
- одговори на пригодну честитку; на 
једноставан начин опише прославу 
значајног догађаја 
 

 Разуме једноставније текстове у 
којима се описују догађаји у 
садашњости 

 

 Разуме једноставније текстове у 
којима се описују догађаји и 
способности из прошлости; 

 Опише у неколико краћих исказа 
догађај из прошлости; 

 Опише неки историјски догађај, 
историјску личност... 

 

 Разуме и размени једноставније 
исказе који се односе на жеље, 
планове и намере,  

 
- Разуме једноставнија питања и 
одговори на њих; Разуме 
обавештења о простору и 
величинама; Опише специфичније 
просторне односе и величине 
једноставним исказима 
 
- Тражи и даје једноставнија 
обавештења о хронолошком 
времену и метеоролошким 
приликама;  Опише дневни/недељни 
распоред активности;  Опише 
метеоролошке прилике у својој 
земљи и земљи циљне културе 
(Енглеска, Америка..) једноставним 
језичким конструкцијама 

 Размени једноставније 
информације које се односе на 
забране и правила понашања у 
школи и на јавном месту (у 
превозном средству, спортском 
центру, биоскопу, зоолошком 
врту...);  Представи правила 
понашања, забране и листу својих 
и туђих обавеза 
 

 Разуме и формулише 
једноставније изразе који се 
односе на поседовање и 
припадност 

 Пита и каже шта неко има/нема и 
чије је нешто; 

 

 Разуме и изрази једноставније 
исказе којима се тражи мишљење; 
Изражава слагање/неслагање и 
даје кратко образложење; 

 Разуме једноставније изразе који 
се односе на количину и цену; 
Пита и саопшти колико нечега 
има/нема; На једноставан начин 

- описивање догађаја и способности  у садашњости:  
I live in a flat.   What do you usually do on Sundays?  When do 
Americans celebrate Halloween?   
What are you doing at the moment?   I’m doing my homework. I always  
do it after school.  

- описивање догађаја и способности у прошлости: 
Where were you last night? – I was at home. I watched/didn’t watch TV 
last night.   Did you have a good time on your holiday?- Yes, I did.   I 
couldn’t ski when I was 5. 

- исказивање жеља, планова, намера: 
I would like to be a doctor when I grow  up.   I’m going to do my 
homework in the afternoon.   What are you going to do tonight? 

- исказивање просторних односа и величина:  
Which room is it in?  Where is the library?   It’s on the left/right.  The 
bakery is between the school and the supermarket.  
How long/wide/deep is the river?-  It’s 40 km long/50 m wide... 
My town is in the north-east of Serbia.  

- исказивање времена (хронолошког и метеоролошког):  
What time is it? – It’s five o’clock/It’s half past... It’s quarter to...It’s ten 
to...    When do you have your dance classes? – On Mondays. 
I was born on the 1st of January. 
What’s the weather like? – It’s cold/sunny/windy...   It’s usually warm in 
spring. 

- изрицање дозвола, забрана, правила понашања и обавеза: 
You can’t sit here.   Can you use your phone in class? – No, we can’t. 
You must write in ink.   Do you have to wear your school uniform?  I must 
study today.  

-  изражавање припадања и поседовања: 
It’s Steve’s dog.   Whose house is this?- It’s Jane and Sally’s house.  
These are the children’s toys.  
This blanket is mine. It isn’t your card, it’s hers.  
I’ve got a ruler.  Have you got a pen?/ Do you have a...? 

- изражавање мишљења:  
What do you think of/about...? How do you like it?   Do you agree with 
me? – I think it’s ok.     I’m not sure.  I like/ I don’t like it because it’s...  

- изражавање количине и бројева и цена: 
How many... / How much...?    There isn’t much fruit... There aren’t many 
books.   There is a little lemonade... 
Can I have a sandwich and a glass of juice, please.  
Shopping list: 2 loaves of bread, 3 pots of yoghurt 
How much is this? – It’s $245... 

ЈЕЗИК 
Граматика, 
правопис 

Present Simple Tense – за изражавање сталних и уобичајених радњи 
Have got – за изражавање поседовања 
Личне субјекатске заменице 
Присвојни придеви 
Показне заменице – this-these, that-those 
Питања са - Who/What/Where/Why/When... 
Употреба и изостављање чланова 
 
The Present SimpleTense и The Present Continuоus Tense 
 - за изражавање радњи и стања у садашњости 
Глаголи have got и to be за давање описа 
There is/ There are...   
Поређење придева 
 
Императив 
How about + глаголска именица 
Would you like...+ infinitive 
Модали за изражавање предлога 
Личне заменице у функцији објекта – me, him, her, them... 
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затражи артикле у продавници, 
наручи јело или пиће у ресторану; 
Пита и каже колико нешто кошта 
користећи једноставније језичке 
конструкције;  Изрази количину у 
мерама 

Модални глагол CAN за изражавање способности 
Прилози за учесталост 
 
The Past Simple Tense (to be, regular, irregular), COULD – за 
изражавање способности у прошлости.  
 
- Going to – за изражавањe планова 
 
Предлози за изражавање положаја и просторних односа (in front of, 
behind, between...) 
Питања са - Who/What/Where/Why/When... 
Употреба одређеног члана са суперлативом придева 
 
Предлози за изражавање времена (at, in, on...) 
Питања са When, What time...? 
Редни бројеви до 100 
 
Модални глаголи за  изражавање дозволе, забране, правила 
понашања и обавезе 
 HAVE TO - за изражавање обавезе и одсуства обавезе 
Саксонски генитив са именицом у једнини и множини (правилна и 
неправилна множина) 
Присвојне заменице и присвојни придеви 
Питања са Whose 
The Present Simple Tense (think, like, agree...) 
Основни бројеви до 1000 
Множина именица (правилна и неправилна) 
Бројиве и небројиве именице 
Квантификатори 
Питања са How much/many...? 

ЈЕЗИЧКА 
КУЛТУРА 

(интер)културни садржаји:  
- правила учтиве комуникације, титуле уз презимена особа, имена и 
надимци, начин писања адресе 
- географске карактеристике Велике Британије 
Биљни и животињски свет 
- прикладно позивање иприхватање/одбијање позива 
 Will - за изражавање одлука 
- правила учтиве комуникације 
- традиционалне/омиљене врсте јела 
- Значајни празници и догађаји, честитања 
- Породични живот, живот у школи – наставне и ваннаставне 
активности, путовања 
- Историјски догађаји, епохална открића, важније историјске 
личности 
- Свакодневни живот и разонода; породични односи 
- Јавни простор; типичан изглед школског и стамбеног простора; 
локалне мерне јединице 
- Климатски услови у Великој Британији и Србији 
- Понашање на јавном месту; значење знакова и симбола 
- Породица и пријатељи; однос према својој и туђој имовини 
- Поштовање основних норми учтивости у комуникацији 
- Друштвено окружење; локална мерна јединица за тежину (фунта);  
Валуте (фунта, долар) 
Намирнице и производи специфични за Велику Британију 

 
НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (1.СТРАНИ ЈЕЗИК) 

6. разред 
ЦИЉ учења 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.  
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ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити 

у стању да:  
ОБЛАСТ/ТЕМА  САДРЖАЈИ  

 Разуме краће текстове који се односе на 
поздрављање, представљање и 
тражење/давање информација личне 
природе; 

 Размени једноставније информације 
личне природе; 

 Саопшти укратко информације о себи и 
другима; 

 Разуме једноставније текстове који се 
односе на опис особа, животиња, 
предмета, места, радњи, стања и 
збивања; 

 Употребљавајући једноставније језичке 
конструкције опише и упореди жива 
бића, предмете, места, радње, стања и 
збивања; 

 Разуме и упути једноставније предлоге 
на заједничке активности користећи 
прикладне језичке моделе; 

 Разуме и упути уобичајене молбе и 
захтеве; 

 Разуме и следи једноставнија упутства у 
вези са ситуацијама из свакодневног 
живота;  

 Разуме једноставније текстове у којима 
се описују радње и ситуацијуе 
усадашњости; 

 Разуме једноставније текстове у којима 
се описују способности и умећа; 

 Опише радње, способности и умећа 
користећи неколико везаних исказа; 

 Разуме једноставније текстове у којима 
се описују догађаји и ситуацијуе из 
прошлости; 

 Опише у неколико краћих исказа догађај 
из прошлости; 

 Опише неки историјски догађај, 
историјску личност... 

 Разуме и размени једноставније исказе 
који се односе на одлуке, обећања, 
планове, намере, предвиђања... 

 Разуме уобичајене изразе у вези са 
жељама, интересовањима, потребама... 

 Уз помоћ једноставнији језичких 
конструкција изрази жеље, 
интересовања, потребе... 

 Затражи и разуме обавештења о 
оријентацији/положају предмета и бића 
у простору и правцу кретања; 

 Опише правац кретања једноставним 
везаним изразима; 

 Размени једноставније информације 
које се односе на забране и правила 
понашања у школи и на јавном месту; 

 Разуме и формулише једноставније 
изразе који се односе на поседовање и 
припадност 

 Пита и каже шта неко има/нема и чије је 
нешто; 

КОМУНИКАТИВНЕ 
ФУНКЦИЈЕ 

 

- представљање себе и других и тражење/давање 
основних информација о себи/другима: 
What’s your name/surname?This is...  Nice to meet you 
(too).Where do you live? Do you have a sister/brother?No, I’m an 
only child/ Yes, I have an older brother...  What does your father 
do? He’s a doctor... 

-описивање бића, предмета, места, радњи, стања и 
збивања: 
What does Emma look like?-She looks georgeous. She’s the 
prettiest girl in our class.  He is as tall as his brother.   This laptop 
is less expensive than that one.  
The party was really exciting. Everyone was excited.  
How does he swim? –He swims well.  
It is raining heavily. Are they listening carefully? 

-  изношење предлога и савета, упућивање позива за 
учешће у заједничкој активности: 
I’m going to the cinema. Would you like to come?-Yes, please. I 
like watching films.  
Would you like a cup of tea? – No, thanks. 
Do you fancy/How about a game of tennis this afternoon? –Sorry, 
I can’t. I’ve got a dance class.  
Let’s get out of here. –That sounds good! 

- изражавање молби, захтева, обавештења, извињења, 
честитања и захвалности:  
Could you help me with these bags, please? 
May I see your tickets, please?- Here you are, sir.  
I’m so sorry for...  
Thank you (from the bottom of my heart), Thank you very much... 

- разумевање и давање упутстава: 
Read the explanation and circle the correct words. 
Do not speak during the lesson.  

- описивање радњи у садашњости:  
She rarely takes the bus to school. They usually play games in 
their free time.    Does James play any musical instrument? 

- описивање радњи у прошлости: 
Who invented the telephone?   People lived in caves many years 
ago. We saw a good film last week.  
Did he use to drink tea every morning? – No, he didn’t.  
I was walking down the street when I saw a beautiful lady.  
Have you ever been to London? – Yes, I heve/No, I haven’t.  
He has just arrived. 
 - описивање будућих радњи (планова, намера, 
предвиђања):  
When I grow up, I would like/I’m going to be a...  
I promise I won’t be late.  
Look at those clouds! It’s going to rain! 
We’re playing football with friends toonight.  

- исказивање просторних односа и упутстава за 
оријентацију у простору:  
Excuse me, how do I get to...?  Could you tell me the way to...? 
-Go straight on... cross the bridge... turn left/right... go past...  go 
across...   

-  изражавање припадања и поседовања: 
It’s Steve’s dog.   Whose house is this?- It’s Jane and Sally’s 
house.  
These are the children’s toys.  
This blanket is mine. It isn’t your card, it’s hers.  
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 Разуме и изрази једноставније исказе 
који се односе на допадање/недопадање 
и реагује на њих; 

 Изражава мишљење, 
слагање/неслагање и даје кратко 
образложење; 

 Разуме једноставније изразе који се 
односе на количину и цену; 

 Пита и саопшти колико нечега има/нема; 

 Пита и каже колико нешто кошта 
користећи једноставније језичке 
конструкције. 

- изражавање мишљења:  
Tea is better than coffee.Of course. That’s true, You’re right.  
The food was great. I agree/disagree with you.  

- изражавање количине и бројева и цена: 
How many... / How much...?    There isn’t much fruit... There 
aren’t many books.   There is a little lemonade... 
How much is this? – It’s $245... 

ЈЕЗИК 
Граматика, 
правопис 

The Present Simple Tense – за изражавање сталних и 
уобичајених радњи 
The Past Simple Tense (to be, regular, irregular), The Past 
Continuous Tense – за изражавање појава, радњи, стања и 
збивања у прошлости 
The Present Perfect Tense  
Questions with Who/What/Where/Why/When...  
Употреба и изостављање чланова 
Поређење придева са less/the least, 
Придеви са наставцима –ed, -ing  
Творба и употреба прилога за начин 
Релативне заменице (who, which, that, whose, where) 
The Present Continuous Tense – за унапред договорене 
радње 
Заповедни начин 
Изрази: How about...? Why don’t we...? Would you like...? Shall 
we...? Let’s... 
Модални глаголи за  изражавање предлога и савета 
Први кондиционал 
Will – за изражавање молби  
The Present Continuous Tense – за изражавање тренутних и 
привремених радњи 
Нулти кондиционал 
Модални глагол CAN  за изражавање способности 
Used to 
Present Perfect tense – за изражавање искуства и радњи у 
неодређеној прошлости 
Would like +  
Stative verbs (want, promise, believe, think) 
The Future Simple Tense – за изражавање одлука донетих у 
тренутку говора, обећања и предвиђања на основу знања, 
веровања... 
Going to – за изражавања планова, намера и предвиђања на 
основу чулних опажања 
Предлози за изражавање положаја и просторних односа (in 
front of, behind, between...) 
Саксонски генитив са именицом у једнини и множини 
(правилна и неправилна множина) 
Присвојне заменице 
Питања са Whose 
Основни бројеви преко 1000 
Множина именица (правилна и неправилна) 
Бројиве и небројиве именице 
Квантификатори 
Питања са How much/many...? 

ЈЕЗИЧКА 
КУЛТУРА 

(интер)културни садржаји:  
правила учтиве комуникације, имена, родбина, породични 
односи 
Прикладно упућивање предлога, савета и позива 
Значајни празници и догађаји, честитања 
Породични живот, живот у школи – наставне и ваннаставне 
активности, путовања 
Историјски догађаји, епохална открића, важније историјске 
личности 
Јавни простор и изглед места; Понашање на јавним местима 
Однос према својој и туђој имовини 
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Поштовање основних норми учтивости у комуникацији са 
вршњацима и одраслима 
Друштвено окружење 
Валуте 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (1.СТРАНИ ЈЕЗИК) 

7. разред 

Циљ учења страног језика јесте да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком систем 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: 

КОМУНИКАТИВНЕ 
ФУНКЦИЈЕ 

ЈЕЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ 
(у комуникативним функцијама) 

 разуме једноставније текстове који се 
односе на поздрављање, представљање и 
тражење/давање информација личне 
природе; 

 поздрави и отпоздрави, представи себе и 
другог користећи једноставнија језичка 
средства; 

 размени једноставније информације личне 
природе;  

 у неколико везаних исказа саопшти 
информације о себи и другима; 

 разуме једноставније текстове који се 
односе на опис особа, биљака, животиња, 
предмета, места, појaва, радњи, стања и 
збивања; 

 опише и упореди жива бића, предмете, 
места, појаве, радње, стања и збивања 
користећи једноставнија језичка средства; 

 разуме једноставније предлоге, савете и 
позиве на заједничке активности и 
одговори на њих уз одговарајуће 
образложење;  

 упути предлоге, савете и позиве на 
заједничке активности користећи 
ситуационо прикладне комуникационе 
моделе; 

 затражи и пружи додатне информације у 
вези са предлозима, саветима и позивима 
на заједничке активности; 

 разуме уобичајене молбе и захтеве и 
реагује на њих; 

 упути уобичајене молбе и захтеве; 

 честита, захвали и извини се користећи 
мање сложена језичка средства; 

 разуме и следи једноставнија упутства у 
вези с уобичајеним ситуацијама из 
свакодневног живота;  

 пружи једноставнија упутства у вези са 
уобичајеним ситуацијама из свакодневног 
живота; 

 разуме једноставније текстове у којима се 
описују радње и ситуације у садашњости; 

 разуме једноставније текстове у којима се 
описују способности и умећа; 

 размени појединачне информације и/или 
неколико информација у низу које се 
односе на радње у садашњости; 

 опише радње, способности и умећа 
користећи неколико везаних исказа; 

ПОЗДРАВЉАЊЕ И 
ПРЕДСТАВЉАЊЕ СЕБЕ 
И ДРУГИХ И ТРАЖЕЊЕ/ 
ДАВАЊЕ ОСНОВНИХ 

ИНФОРМАЦИЈА О СЕБИ 
И ДРУГИМА 

Слушање и читање  једноставнијих 
текстова који се односе на поздрављање и 
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 и школским 
активностима, друштвеним улогама и сл.).  

ОПИСИВАЊЕ БИЋА, 
ПРЕДМЕТА, МЕСТА, 
ПОЈАВА, РАДЊИ, 

СТАЊА И ЗБИВАЊА 

Слушање и читање једноставнијих 
текстова у којима се описују бића, 
предмети, места, појаве, радње, стања и 
збивања; усмено и писано описивање/ 
поређење живих бића, предмета, појава, 
местâ, из искуственог света и 
фикционалног спектра. 

ИЗНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА 
И САВЕТА, УПУЋИВАЊЕ 
ПОЗИВА ЗА УЧЕШЋЕ У 

ЗАЈЕДНИЧКОЈ 
АКТИВНОСТИ И 

РЕАГОВАЊЕ НА ЊИХ 

Слушање и читање једноставниjих 
текстова који садрже предлоге; 
усмено и писано преговарање и 
договарање око предлога и учешћа у 
заједничкој активности; писање позивнице 
за прославу/журку или имејла/ СМС-а којим 
се уговара заједничка активност; 
прихватање/одбијање предлога, усмено 
или писано, уз поштовање основних норми 
учтивости и давање одговарајућег 
оправдања/изговора; образложење 
спремности за прихватање предлога, уз 
исказивање емотивних и експресивних 
реакција (радости, усхићености и сл.). 

ИЗРАЖАВАЊЕ МОЛБИ, 
ЗАХТЕВА, 

ОБАВЕШТЕЊА, 
ИЗВИЊЕЊА, 

ЧЕСТИТАЊА И 
ЗАХВАЛНОСТИ 

Слушање и читање једноставнијих исказа 
којима се нешто честита, тражи/нуди 
помоћ, услуга, обавештење или се 
изражава 
извињење, захвалност; усмено и писано 
честитање, тражење и давање 
обавештења, упућивање молбе за 
помоћ/услугу и реаговање на њу, 
изражавање извињења и захвалности. 

РАЗУМЕВАЊЕ И 
ДАВАЊЕ УПУТСТАВА 

Слушање и читање текстова који садрже 
једноставнија упутства (нпр. за израду 
задатака, пројеката и сличних наставних и 
ваннаставних активности), с визуелном 
подршком и без ње; усмено и писано 
давање упутстава. 

ОПИСИВАЊЕ РАДЊИ У 
САДАШЊОСТИ 

Слушање и читање описа и размењивање 
исказа у вези са сталним, уобичајеним и 
тренутним догађајима/ активностима и 
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 разуме једноставније текстове у којима се 
описују искуства, догађаји и способности у 
прошлости; 

 размени појединачне информације и/или 
неколико информација у низу о 
искуствима, догађајима и способностима у 
прошлости; 

 опише у неколико краћих, везаних исказа 
искуства, догађај из прошлости; 

 опише неки историјски догађај, историјску 
личност и сл.; 

 разуме једноставније исказе који се односе 
на одлуке, обећања, планове,  намере и 
предвиђања и реагује на њих; 

 размени једноставније исказе у вези са 
обећањима, одлукама, плановима, 
намерама и предвиђањима; 

 саопшти шта он/она или неко други 
планира, намерава, предвиђа; 

 разуме уобичајене изразе у вези са 
жељама, интересовањима, потребама, 
осећањима и реагује на њих; 

 изрази жеље, интересовања, потребе, 
осете и осећања једноставнијим језичким 
средствима; 

 разуме једноставнија питања која се 
односе на оријентацију/ положај предмета, 
бића и места у простору и правац кретања 
и одговори на њих; 

 затражи и разуме обавештења о 
оријентацији/положају предмета, бића и 
места у простору и правцу кретања;  

 опише правац кретања и просторне односе 
једноставнијим, везаним исказима; 

 разуме једноставније исказе који се односе 
на дозволе, забране, упозорења, правила 
понашања и обавезе и реагује на њих; 

 размени једноставније информације које се 
односе на дозволе, забране, упозорења, 
правила понашања и обавезе код куће, у 
школи и на јавном месту; 

 разуме једноставније исказе који се односе 
на поседовање и припадање; 

 формулише питања и једноставније исказе 
који се односе на  поседовање и 
припадање; 

 разуме једноставније исказе који се односе 
на изражавање допадања и недопадања и 
реагује на њих; 

 изрази допадање и недопадање уз 
једноставније образложење; 

 разуме једноставније исказе којима се 
тражи мишљење и реагује на њих; 

 изражава мишљење, слагање/неслагање и 
даје кратко образложење; 

 разуме једноставније исказе који се односе 
на количину, димензије и цене; 

 размени информације у вези са количином, 
димензијама и ценама. 

способностима; усмено и писано 
описивање активности, радњи и 
способности у садашњости.  

ОПИСИВАЊЕ РАДЊИ У 
ПРОШЛОСТИ 

Слушање и читање описа и усмено и 
писано размењивање исказа у вези с 
личним искуствима, догађајима, 
активностима, способностима и 
особеностима у прошлости; усмено и 
писано описивање искустава, активности и 
способности у прошлости, историјских 
догађаја и личности. 

ОПИСИВАЊЕ БУДУЋИХ 
РАДЊИ (ПЛАНОВА, 

НАМЕРА, ПРЕДВИЂАЊА) 

Слушање и читање једноставнијих 
текстова у вези са одлукама, плановима, 
намерама и предвиђањима; усмено и 
писано договарање/ извештавање о 
одлукама, плановима, намерама и 
предвиђањима. 

ИСКАЗИВАЊЕ ЖЕЉА, 
ИНТЕРЕСОВАЊА, 

ПОТРЕБА, ОСЕТА И 
ОСЕЋАЊА 

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 осећањима 
и потребама; усмено и писано исказивање 
својих осећања и реаговање на туђа. 

ИСКАЗИВАЊЕ 
ПРОСТОРНИХ ОДНОСА И 

УПУТСТАВА ЗА 
ОРИЈЕНТАЦИЈУ У 

ПРОСТОРУ 

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 кретања и просторних 
односа. 

ИЗРИЦАЊЕ ДОЗВОЛА, 
ЗАБРАНА, УПОЗОРЕЊА, 
ПРАВИЛА ПОНАШАЊА И 

ОБАВЕЗА 

Слушање и читање једноставнијих исказа у 
којима се изражавају дозволе, 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. 

ИЗРАЖАВАЊЕ 
ПРИПАДАЊА И 
ПОСЕДОВАЊА 

Слушање и читање једноставнијих 
текстова, у којима се говори о томе шта 
неко има/нема или чије је нешто; 
постављање питања у вези са 
припадањем и одговарање на њих. 

ИЗРАЖАВАЊЕ 
ДОПАДАЊА И 
НЕДОПАДАЊА 

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 тражи и износи 
мишљење и изражава слагање/неслагање; 
усмено и писано тражење 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 с количином, 
димензијама и ценама, усмено и писано. 

Тематске области се прожимају и исте су у сва четири разреда другог циклуса основног образовања и васпитања – 
у сваком наредном разреду обнавља се, а затим проширује фонд лингвистичких знања, навика и умења и 
екстралингвистичких представа везаних за конкретну тему. Наставници обрађују теме у складу са интересовањима 
ученика, њиховим потребама и савременим токовима у настави страних језика. 
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НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (1.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:  

ОБЛАСТ/ТЕМА 
КОМУНИКАТИВНЕ 

ФУНКЦИЈЕ  

САДРЖАЈИ  
ЈЕЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ 

 .разуме општи смисао и главне 
информације из уобичајених текстова 
који се односе на представљање и 
тражење/ 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 се односе 
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 

  упути честитку, захвалност и извињење 
користећи ситуационо прикладне 
комуникационе моделе; 

  упути честитку, захвалност и извињење 
користећи ситуационо прикладне 
комуникационе моделе; 

 – разуме општи смисао и главне 
информације из текстова који се односе 
на описивање искустава, догађаја и 
способности у прошлости; 
– тражи и пружи неколико везаних 
једноставнијих упутстава у вези с 
уобичајеним ситуацијама из 
свакодневног живота  
-  разуме општи смисао и главне 
информације из текстова који се односе 
на описивање способности и умећа у 
садашњости; 
– разуме општи смисао и главне 
информације из текстова који се односе 
на одлуке, обећања, планове, намере и 
предвиђања у будућ разуме краће 
низове исказа који описују просторне 
односе, оријентацију и правац кретања; 
– затражи и пружи обавештења о 
просторним односима, оријентацији и 
правцу кретања; ности 
– разуме краће низове исказа који се 
односе на количину, димензије и цене; – 
размени информације у вези са 
количином, димензијама и ценама. 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ 
СЕБЕ И ДРУГИХ И 

ТРАЖЕЊЕ/ ДАВАЊЕ 
ОСНОВНИХ 

ИНФОРМАЦИЈА О 
СЕБИ И ДРУГИМА 

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 и школским активностима, друштвеним 
улогама и сл). 

писање позивнице за прославу/ журку или имејла/ 
СМС-а којим се договарају 

ОПИСИВАЊЕ БИЋА, 
ПРЕДМЕТА, МЕСТА, 

ПОЈАВА, РАДЊИ, 
СТАЊА И ЗБИВАЊА 

Слушање и читање једноставнијих текстова у којима 
се описују бића, предмети, места, појаве, радње, 
стања и збивања; усмено и писано описивање/ 
поређење бића, предмета, појава, местâ из 
искуственог света и фикционалног спектра. 

ИЗНОШЕЊЕ 
ПРЕДЛОГА И 

САВЕТА, 
УПУЋИВАЊЕ 

ПОЗИВА ЗА УЧЕШЋЕ  
 

ОПИСИВАЊЕ 
РАДЊИ У 

САДАШЊОСТИ 
 

ОПИСИВАЊЕ 
РАДЊИ У 

ПРОШЛОСТИ 
 

ОПИСИВАЊЕ 
БУДУЋИХ РАДЊИ 

(ПЛАНОВА, НАМЕРА, 
ПРЕДВИЂАЊА 

 
ИСКАЗИВАЊЕ 
ПРОСТОРНИХ 

ОДНОСА И 
УПУТСТАВА ЗА 

ОРИЈЕНТАЦИЈУ У 
ПРОСТОРУ 

ИЗРАЖАВАЊЕ 
КОЛИЧИНЕ, 

ДИМЕНЗИЈА И ЦЕНА 

Слушање и читање једноставниjих текстова који 
садрже предлоге и 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,  
 
- усмено и писано описивање смера кретања и 
просторних односа. лановима, намерама и 
предвиђањима 
 
- договарање/ извештавање о одлукама, п 
размењивање информација у вези са смером кретања 
и просторним односима;  
 
Слушање и читање једноставнијих текстова у којима 
се наводе количине, димензије и цене; размењивање 
информација у вези с количином, димензијама и 
ценама, усмено и писано. 
 
 

 
НАСТАВНИ  ПРОГРАМ ЗА ИСТОРИЈУ 

5. разред 
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Циљ изучавања наставног предмета историје у 5. разреду  је културан напредак и хуманистички 
развојученика.Циљ наставе историје је и да допринесе разумевању историјског простора и 
времена,историјских процеса и токова, као и развијању националног и светског идентитета и 
духатолеранције код ученик 

 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМ
А 

САДРЖАЈИ 

- разликује основне временске одреднице (годину, деценију, век, 
миленијум, еру); 
- лоцира одређену временску одредницу на временској ленти; 
- разликује начине рачунања времена у прошлости и садашњости; 
- именује периоде прошлости и историјске периоде и наведе граничне 
догађаје; 
- разврста историјске изворе према њиховој основној подели; 
- повеже врсте историјских извора са установама у којима се чувају 
(архив, музеј, библиотека). 
 

ОСНОВИ 
ПРОУЧАВАЊ

А 
ПРОШЛОСТИ 

Прошлост 
Време  
Историја - наука о прошлости 

- наведе главне проналаске и опише њихов утицај на начин живота 
људи у праисторији; 
- разликује основне одлике каменог и металног доба. 
 

ПРАИСТОРИ
ЈА 

 

Праисторија- камено и 
метално доба 
 

лоцира на историјској карти најважније цивилизације и државе Старог 
истока; 
- користећи историјску карту, доведе у везу особине рељефа и климе 
са настанком цивилизација Старог истока; 
 - одреди место припадника друштвене групе на графичком приказу 
хијерархије заједнице; 
- пореди начин живота припадника различитих друштвених слојева на 
Старом истоку; 
- наведе најважније одлике државног уређења цивилизација Старог 
истока; 
-идентификује основна обележја и значај религије у цивилизацијама 
Старог истока; 
- разликује врсте писама цивилизација Старог истока; 
- илуструје примерима важност утицаја привредних, научних и 
културних достигнућа народа Старог истока на савремени свет; 
- користећи дату информацију или ленту времена, смести историјску 
појаву, догађај и личност у одговарајући миленијум или век; 
- изложи, у усменом или писаном облику, историјске догађаје 
исправним хронолошким редоследом; 
- прикупи и прикаже податке из различитих извора информација 
везаних за одређену историјску тему 
визуелне и текстуалне информације повеже са одговарајућим 
историјским периодом или цивилизацијом. 
- опише особености природних услова и географског положаја 
античке Грчке; 
-лоцира на историјској карти најважније цивилизације и државе 
античке Грчке; 
-приказује друштвену структуру и државно уређење грчких полиса на 
примеру Спарте и Атине; 
 - идентификује узроке и последице грчко-персијских ратова и 
Пелопонеског рата; 
-истражи основна обележја и значај религије старих Грка; 
-разликује легенде и митове од историјских чињеница; 
-наведе значај и последице освајања Александра Великог; 
-илуструје примерима важност утицаја привредних, научних и 
културних достигнућа античке Грчке и хеленистичког доба на 
савремени свет; 
-лоцира на историјској карти простор настанка и ширења Римске 
државе; 
-наведе основне разлике између античке римске републике и 
царства; 
-разликује узроке од последица најзначајнијих догађаја у историји 
античког Рима; 

СТАРИ ВЕК 
(Стари исток, 
Грчка и Рим) 

Основна обележја Старог 
истока 
Култура народа Старог истока 
Најстарији период грчке 
историје 
Грчки полиси – Спарта 
Грчки полиси – Атина 
Грчко-персијски ратови и 
пелопонески рат  
Грчка култура-митологија и 
веровања 
Грчка култура – писмо, 
kњижевност,наука 
Грчка култура 
Хеланистичко доба и његова 
култура 
 
Постанак Рима 
Рим као светска сила старог 
века 
Рим у доба царства 
Римска култура 
Хришћанство 
Пад Западног римског царства 
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-пореди начин живота припадника различитих друштвених слојева у 
античком Риму; 
-наведе најзначајније последице настанка и ширења хришћанства; 
-лоцира на карти најважније римске локалитете на територији Србије; 
-користећи дату информацију или ленту времена, смести историјску 
појаву, догађај и личност из историје античког Рима у одговарајући 
миленијум, век или деценију 
 

 
НАСТАВНИ  ПРОГРАМ ЗА ИСТОРИЈУ 

6. разред 
Циљ изучавања наставног предмета историје у 6. разреду  је културан напредак и хуманистички развој 
ученика.Циљ наставе историје је и да допринесе разумевању историјског простора и 
времена,историјских процеса и токова, као и развијању националног и светског идентитета и духа 
толеранције код ученик 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

- разликује основне временске одреднице (годину, 
деценију, век, миленијум, еру); 
- лоцира одређену временску одредницу на временској 
ленти; 
- разликује начине рачунања времена у прошлости и 
садашњости; 
- именује периоде прошлости и историјске периоде и 
наведе граничне догађаје; 
- разврста историјске изворе према њиховој основној 
подели; 
- повеже врсте историјских извора са установама у којима 
се чувају (архив, музеј, библиотека). 

ОСНОВИ 
ПРОУЧАВАЊА 
ПРОШЛОСТИ 

Основне одлике средњег века  и  
формирање  феудалног друштва  
Историјски извори за историју средњег 
века  
 
 

-лоцира на историјској карти најважније цивилизације и 
државе; 
- користећи историјску карту, доведе у везу особине 
рељефа и климе са настанком сеоба и нових држава; 
- одреди место припадника друштвене групе на 
графичком приказу хијерархије заједнице; 
- пореди начин живота припадника различитих 
друштвених слојева у овом периоду; 
- наведе најважније одлике државног уређења Европе у 
раном средњем веку; 
- идентификује основна обележја и значај религије у 
државама средњег века; 
- илуструје примерима важност утицаја привредних, 
научних и културних достигнућа народа из времена сеоба 
на савремени свет; 
- користећи дату информацију или ленту времена, смести 
историјску појаву, догађај и личност у одговарајући 
миленијум или век; 
- изложи, у усменом или писаном облику, историјске 
догађаје исправним хронолошким редоследом; 
- прикупи и прикаже податке из различитих извора 
информација везаних за одређену историјску тему; 
- визуелне и текстуалне информације повеже са 
одговарајућим историјским периодом или цивилизацијом. 

 
 
 
 
 

ЕВРОПА,СРЕДО
ЗЕМЉЕ И 

СРПСКЕ ЗЕМЉЕ  
У РАНОМ   

СРЕДЊЕМ ВЕКУ 

Велика сеоба народа  
Франачка држава 
Византија до XII века 
Хришћанска црква  
Арабљани и ислам  
Словени и њихово досељавање на 
Балкан  
Српске земље и њихови суседи од VII до 
X век  
Покрштавање Срба и других Ј.Словена 
и њихова рана култура  
  
 

-уме да наведе узроке и последице најважнијих појава из 
прошлости; зна и разуме узроке и последице важних 
историјских прекретница из опште историје 
- препознаје да постоји повезаност регионалне и светске 
историје; 
- зна и разуме узроке и последице важних историјских 
феномена у националној историји; 
- препознаје да постоји повезаност националне, 
регионалне и свет- ске историје; 
- Препознаје да постоји пристрасност упојединим 
тумачењима историјских личности, догађаја, феномена 

ЕВРОПА,СРЕДО
ЗЕМЉЕ И 

СРПСКЕ ЗЕМЉЕ  
У ПОЗНОМ   

СРЕДЊЕМ ВЕКУ 

Развој и структура феудалних држава  
Крсташки ратови 
Свакодневни живот у средњем веку и 
настанак градова 
Опште одлике средњо- вековне културе 
Србија крајем XII и почетком XIII века – 
владавина Стефана Немање и Ст. 
Првовенчаног  
Успон државе Немањића у  XIII и 
почетком  XIV века  
Српско царство- владавина цара 
Душана    
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- израчуна временску удаљеност између појединих 
догађаја; 
- користи основне историјске појмове. 

Српско царство- владавина цара Уроша  
Друштво, држава и привреда у српским 
земљама у средњем веку  
Средњовековна Босна и  Дубровник  
Моравска Србија у борби против Турака   
Српска деспотовина  
Пад балканских земаља под османску 
власт  
Култура Срба у средњем веку  

лоцира на историјској карти простор настанка и ширења 
средњовековних  држава; 
-наведе основне разлике између републике и царства; 
-разликује узроке од последица најзначајнијих догађаја у 
историји прединдустријског доба; 
-истражи основна обележја и значај религије– римок 
атоличке, протестантске и православне; 
- илуструје примерима важност утицаја привредних, 
научних и културних достигнућа раног новог века на 
савремени свет; 
- пореди начин живота припадника различитих 
друштвених слојева ;; 
- користећи дату информацију или ленту времена, смести 
историјску појаву, догађај и личност из историје раног 
новог века у одговарајући миленијум, век или деценију 

 
ЕВРОПА, СВЕТ 

И СРПСКЕ 
ЗЕМЉЕ У 

РАНОМ НОВОМ 
ВЕКУ 

(Прединдустри- 
јско доба) 

Рани нови век – појам и историјски 
извори  
Велика географска открића 
Промене у начину производње и успон 
градова  
Хуманизам и ренесанса 
Реформација и противреформација  
Апсолутистичке монархије 
Османско царство на врхунцу моћи  
Положај Срба под османском влашћу  
Срби у време слабљења  Османског 
царства: отпор, ратови, сеобе  
Српски народ под хабзбуршком и 
млетачком влашћу  

 
 

НАСТАВНИ  ПРОГРАМ ЗА ИСТОРИЈУ 
7. разред 

Циљ изучавања наставног предмета историје у 7. разреду  је културан напредак и хуманистички развој 
ученика.Циљ наставе историје је и да допринесе разумевању историјског простора и 
времена,историјских процеса и токова, као и развијању националног и светског идентитета и духа 
толеранције код ученик. 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању 

да: 

ОБЛАСТ/ТЕМ
А 

САДРЖАЈИ 

- именује периоде прошлости и историјске периоде и 
наводи граничне догађаје  
- пореди историјске периоде 
- разврстава историјске изворе према њиховој основној 
подели и према историјском периоду 

ОСНОВИ 
ПРОУЧАВАЊ

А 
ПРОШЛОСТИ 

 
Основне одлике периода 1780-1918.  
Историјски извори за изучавање периода 
1780-1918.  
 

-Користи основне историјске појмове 
- Сагледа значај и улогу истакнутих личности у датом 
историјском контексту 
-Изражава своје ставове на аргументован начин 
- Доводи у везу узроке и последице историјских 
догађаја, појава и процеса на конкретним примерима 
-Повеже визуелне и текстуалне информације са 
одговарајућим историјским контекстом (хронолошки, 
политички, друштвени) 
-Изражава своје ставове на аргументован начин 
- уочава везу између положаја одређених друштвених 
слојева и друштвенихм промена 
-уочава значај идеолошких промена на дати ист.процес 
– доводи у везу узроке и последице историјских догађаја 
на конкретним примерима; 
– пореди историјске појаве; 

ЕВРОПА, 
СВЕТ, 

СРПСКА 
ДРЖАВА И 
НАРОД НА 
ПОЧЕТКУ 

ИНДУСТРИЈС
КИГ ДОБА 

 ( до средине 
19. века- 
период 

револуција) 

Индустријска револуција(појам рев.,парна 
машина,грађанска и радничка класа...) 
Енглеска и Америчка револуција – 
Доба просветитељства  
Француска револуција (повод,узроци,вође, 
декларације,устав,ратови...)- 
Наполеоново доба(личност,војна и 
политичка каријера,Бечки конгрес) 
Револуција 1848/49.године  
Уједињење Италије и уједињење Немачке  
Успон САД и грађански рат 
Источно питање и балкански народи 
Велике силе и међународни односи у 
другој половини  XIX века 
Промене у привреди,друштву и култури у 
другој пол.XIX века  

 
-Доводи у везу узроке и последице историјских догађаја, 
из опште и националне историје 
-Уочава значај наведених промена за нац.историју 
-Наведе специфичности друштвених  појава, процеса, 
политичких идеја, ставова појединаца и група насталих у 
доба револ. 

ЕВРОПА, 
СВЕТ, 

СРПСКА 
ДРЖАВА И 
НАРОД У 
ДРУГОЈ 

Балкански народи, велике сил и 
међународни односи и промене у привреди 
и друштву у другој пол.19. 
Српски народ под страном влашћу у другој 
половини XVIII века  
Први српски устанак  
Други српски устанак(буне,ток уста- 
нка,битке,преговори...) 
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-уочава континуитет и дисконтинуитет  српске 
државности  
– разликује споменике различитих епоха, са посебним 
освртом на оне у локалној средини; 
-Повезује визуелне и текстуалне информације са 
одговарајућим историјским контекстом (хронолошки, 
политички, друштвени, културни); 
-доводи у везу узроке и последице ист. догађаја на конкр 
етним примерима 
пореди историјске појаве; 
–презентује самостално или у групи, резултате 
елементарног истраживања заснованог на коришћењу 
одабраних историјских извора и литературе користећи 
ИКТ;  
-повезује визуелне и текстуалне информације са 
одговарајућим историјским контекстом 

ПОЛОВИНИ 
19.ВЕКА  

Други српски устанак 
Прва владавина кнеза Милоша и Михаила 
Обреновића  
Владавина уставобранитеља-  
Друга владавина Милоша и Михаила 
Обреновића  
Србија на путу ка независности   
Србија од 1878. до 1903. године  
Ц.Гора до стицања независности 1878  
Положај Срба под османском влашћу у  
XIX веку 
Срби под хабзбуршком влашћу  у  XIX веку  
 

пореди историјске појаве; 
– изводи закључак о повезаности националне историје 
са регионалном и европском на основу датих примера; 
пореди историјске појаве; 
-критички се односи према информацијама из медија 
користећи се историјским знањима и вештинама 
-Уочава континуитет српске државности 
-пореди информације приказане на историјској карти са 
информацијама датим у другим симболичким 
модалитетима 
користи основне историјске појмове 
– сагледа значај и улогу истакнутих личности у датом 
историјском контексту; 
-доводи у везу узроке и последице историјских догађаја 
на конкретним примерима; 
- пореди историјске појаве; 
-доводи у везу узроке и последице историјских догађаја 
на конкретним примерима; 
– изводи закључак о повезаности националне историје 
са регионалном и европском на основу датих примера; 
пореди историјске појаве; 

ЕВРОПА, 
СВЕТ, 

СРПСКА 
ДРЖАВА И 
НАРОД НА 

ПОЧЕТКУ 20. 
ВЕКА  

 Међународни односи  и кризе почетком XX 
века  
Развој науке и културе почетком  XX  
Србија 1903-1912.( од мајског преврата до 
Балканских ратова) 
Црна Гора на почетку  XXвека 
Срби под аустроугарском и османском 
влашћу на почетку  XX века  
Балкански ратови  1912-1913.  
Свет у Великом рату- узроци и повод за 
рат  
Свет у Великом рату- 1914- 1915. 
Ратне 1916- 1918. и крај рата  
Човек у Великом рату 
Србија у Великом рату 1914-1916.  
Србија у Великом рату 1916-1918.  

 

 

НАСТАВНИ  ПРОГРАМ ЗА ИСТОРИЈУ 
8. разред 

Циљ изучавања наставног предмета историје у 8. разреду  је културан напредак и хуманистички развој 
ученика.Циљ наставе историје је и да допринесе разумевању историјског простора и 
времена,историјских процеса и токова, као и развијању националног и светског идентитета и духа 
толеранције код ученик. 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

- именује периоде прошлости и историјске периоде и 
наводи граничне догађаје  
- пореди историјске периоде 
- разврстава историјске изворе према њиховој основној 
подели и према историјском периоду 

ОСНОВИ 
ПРОУЧАВАЊА 
ПРОШЛОСТИ 

 
Основне одлике савременог доба  
Историјски извори за изучавање 
савременог доба  

-Користи основне историјске појмове 
- Сагледа значај и улогу истакнутих личности у датом 
историјском контексту 
Изражава своје ставове на аргументован начин 
- Доводи у везу узроке и последице историјских 
догађаја, појава и процеса на конкретним примерима 
- Повезује визуелне и текстуалне информације са 
одговарајућим историјским контекстом (хронолошки, 
политички, друштвени) 
- Препознаје основне карактеристике различитих 
идеологија 

ЕВРОПА, СВЕТ 
И СРПСКИ 
НАРОД У 

ЈУГОСЛОВЕНС
КОЈ ДРЖАВИ У 

ПЕРИОДУ 
ИЗМЕЂУ ДВА 

СВЕТСКА 
РАТА 

Револуције у Русији и Европи 1917–
1919.године 
Последице Великог рата  
Стварање југословенске државе 
Криза грађанског друштва 
Тоталитарне државе  
Наука, друштво и култура у међуратном 
периоду 
Свет на путу ка новом рату 
Краљевина СХС 1918–1929.  
Краљевина Југославија 1929–1941.  
Друштво, привреда, наука и култура у 
југословенској краљевини 
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- Пореди положај и начин живота припадника 
различитих друштвених слојева и група у савремено 
доба 
- Уочава  пристрасност, пропаганду и стереотипе у 
садржајима историјских извора 
- Уочи елементе континуитета и дисконтинуитета 
српске државности 
– разликује споменике различитих епоха, са посебним 
освртом на оне у локалној средини; 

– пореди историјске појаве; 
– приказује на историјској карти динамику различитих 
историјских појава и промена у савременом добу 
- Повезује визуелне и текстуалне информације са 
одговарајућим историјским контекстом (хронолошки, 
политички, друштвени, културни); 
-користи основне исt. појмове  
 – изводи закључак о повезаности националне историје 
са регионалном и европском на основу датих примера; 
-уочава континуитет и дисконтинуитет  српске 
државности 

ДРУГИ 
СВЕТСКИ РАТ 

Други светски рат 1939–1942. године  
Други светски рат 1943–1945. године  
Човек у Другом светском рату – Холокауст 
и геноцид   
Априлски рат и окупација Краљевине 
Југославије  
Отпор окупатору и грађански рат 1941–
1942. године  
Други светски рат у Југославији 1943–1945. 
Последице рата у Југославији  

-доводи у везу узроке и последице ист. догађаја на 
конкр етним примерима 
пореди историјске појаве; 
– изводи закључак о повезаности националне историје 
са регионалном и европском на основу датих примера; 
-препознаје смисао и сврху неговања сећања на важне 
личности и догађаје из историје државе и друштва 
локалној средини и учествује у организовању и 
спровођењу заједничких школских активности везаних 
за развој културе сећања; 

ЕВРОПА, СВЕТ 
И СРПСКИ 
НАРОД У 

ЈУГОСЛОВЕНС
КОЈ ДРЖАВИ У 

ПЕРИОДУ 
ХЛАДНОГ 

РАТА 
 

 Свет у послератном периоду  
Хладни рат  
Напредак науке, културе и уметности 
после Другог светско рата  
Нова Југославија  
Социјалистичка Југославија –процеси и 
проблеми 
Спољна политика Соција -листичке 
Југославије 
Друштво Социјалистичке Југославије  

– доводи у везу узроке и последице историјских 
догађаја на конкретним примерима; 
– пореди историјске појаве; 
 изводи закључак о повезаности националне историје 
са регионалном и европском на основу датих примера 
– сагледа значај и улогу истакнутих личности у датом 
историјском контексту; 
приказује на историјској карти динамику различитих 
историјских појава и промена у савременом добу 
разликује споменике различитих епоха, са посебним 
освртом на оне у локалној средини; 
уочава пристрасност, пропаганду и стереотипе у 
садржајима историјских извора 

ЕВРОПА, СВЕТ 
И СРПСКА 
ДРЖАВА И 
НАРОД У 

САВРЕМЕНИМ 
ПРОЦЕСИМА 

Завршетак Хладног рата 
Свет на почетку XXI века  
 
Распад Југославије 
Србија крајем XX века  
Српски народ на почетку XXI века  
 

 
 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ГЕОГРАФИЈУ 
5. разред 

Циљ нaстaвe и учeњa гeoгрaфиje je дa учeник изучaвaњeм гeoгрaфских oбjeкaтa, пojaвa и прoцeсa у прирoднoм и 
друштвeнoм oкружeњу и мeђусoбнoj пoвeзaнoсти сa њимa рaзвиje oдгoвoрaн oднoс прeмa сeби, прирoди и 
будућнoсти плaнeтe Зeмљe. 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

ОБЛАСТ / ТЕМА САДРЖАЈИ 

- пoвeжe пoстojeћa знaњa o прирoди и друштву сa гeoгрaфиjoм кao 
нaукoм; 
- пoвeжe гeoгрaфскa знaњa o свeту сa истoриjским рaзвojeм људскoг 
друштвa 
и нaучнo-тeхничким прoгрeсoм;  
- нa примeримa пoкaжe знaчaj учeњa гeoгрaфиje зa свaкoднeвни 
живoт чoвeкa; 
- рaзликуje oдгoвoрнo oд нeoдгoвoрнoг пoнaшaњa чoвeкa прeмa 
прирoдним 
рeсурсимa и oпстaнку живoтa нa плaнeти Зeмљи; 

ЧОВЕК И 
ГЕОГРАФИЈА 

Ширeњe гeoгрaфских хoризoнaтa и вeликa 
гeoгрaфскa oткрићa. 
Oдгoвoрнoст чoвeкa прeмa плaнeти Зeмљи. 

ВАСИОНА 

Вaсиoнa, гaлaксиja, Mлeчни пут, звeздe, 
сaзвeжђa. 
Сунчeв систeм: Сунцe, плaнeтe, сaтeлити, 
Meсeц, мeсeчeвe мeнe, 
aстeрoиди, кoмeтe, мeтeoри. 
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- пoмoћу глoбусa oпишe oблик Зeмљe и нaвeдe дoкaзe o њeнoм 
oблику; 
- пoмoћу кaртe oпишe рaспoрeд кoпнa и вoдe нa Зeмљи и нaвeдe 
нaзивe 
кoнтинeнaтa и oкeaнa; 
- примeримa oбjaсни дeлoвaњe Зeмљинe тeжe нa гeoгрaфски oмoтaч; 
- рaзликуje и oбjaсни Зeмљинa крeтaњa и њихoвe пoслeдицe; 
- пoвeжe смeр рoтaциje сa смeнoм дaнa и нoћи; 
- пoвeжe нaгнутoст Зeмљинe oсe сa 
рaзличитoм oсвeтљeнoшћу 
пoвршинe Зeмљe; 
- пoвeжe рeвoлуциjу Зeмљe сa смeнoм гoдишњих дoбa  нa сeвeрнoj и 
jужнoj 
пoлулoпти и пojaвoм тoплoтних пojaсeвa; 
- рaзликуje дeлoвaњe унутрaшњих силa (силa Зeмљинe тeжe, 
унутрaшњa 
тoплoтa Зeмљe); 
- рaзликуje oснoвнe oмoтaчe унутрaшњe грaђe Зeмљe; 
- нaвeдe спoљaшњe силe (вeтaр, вoдa) Зeмљe; 
- пoмoћу кaртe и цртeжa oпишe нaчинe и пoслeдицe крeтaњa 
литoсфeрних 
плoчa (вулкaнизaм, зeмљoтрeси, нaбирaњe и рaсeдaњe); 
- рaзликуje хипoцeнтaр и eпицeнтaр и нaвeдe труснe зoнe у свeту и у 
Србиjи; 
- нaвeдe пoступкe кoje ћe прeдузeти зa врeмe 
зeмљoтрeсa ; 
- oпишe прoцeс вулкaнскe eрупциje и њeнe пoслeдицe; 
- пoмoћу фoтoгрaфиja или узoркa стeнa рaзликуje oснoвнe врстe 
стeнa, 
oписуje њихoв нaстaнaк и нaвoди примeрe зa њихoвo кoришћeњe; 
- пoмoћу кaртe, цртeжa и 
мултимeдиja oбjaшњaвa нaстaнaк плaнинa и низиja и рaзликуje 
нaдмoрску и рeлaтивну висину; 
- рaзликуje eрoзивнe и aкумулaтивнe прoцeсe; 
- нaвeдe примeрe дeлoвaњa чoвeкa нa прoмeнe у рeљeфу (брaнe, 
нaсипи, кoпoви); 
- oпишe структуру aтмoсфeрe; 
- нaвeдe врeмeнскe прoмeнe кoje сe дeшaвajу у трoпoсфeри (вeтрoви, 
пaдaвинe, oблaци, зaгрeвaњe вaздухa...); 
- рaзликуje пojaм врeмeнa oд пojмa климa; 
- нaвeдe климaтскe eлeмeнтe и чиниoцe и oснoвнe типoвe климe; 
- грaфички прeдстaви и читa климaтскe eлeмeнтe (климaдиjaгрaм) 
кoристeћи 
ИКT; 
- кoристи днeвнe мeтeoрoлoшкe извeштaje из мeдиja и плaнирa свoje 
aктивнoсти у склaду сa њимa; 
- нaвoди примeрe утицaja чoвeкa нa зaгaђeњe aтмoсфeрe и прeдвиђa 
пoслeдицe тaквoг пoнaшaњa; 
- нaвoди примeрe o утицajу 
aтмoсфeрских нeпoгoдa нa чoвeкa (eкстрeмнe тeмпeрaтурe и 
пaдaвинe, 
грaд, грoм, oлуja); 
- уoчaвa и рaзликуje нa гeoгрaфскoj кaрти oкeaнe, вeћa мoрa, зaливe и 
мoрeузe; 
- нaвeдe и oпишe свojствa мoрскe вoдe; 
- пoмoћу кaртe прaви рaзлику измeђу рeчнe мрeжe и рeчнoг сливa; 
- нaвeдe и oпишe eлeмeнтe рeкe (извoр, ушћe, рaзличити пaдoви нa 
рeчнoм тoку); 
- рaзликуje типoвe jeзeрских бaсeнa прeмa нaчину пoстaнкa; 
- нaвeдe узрoкe нaстaнкa пoплaвa и буjицa и oбjaсни пoслeдицe 
њихoвoг дejствa; 
- нaвeдe пoступкe кoje ћe прeдузeти зa врeмe пoплaвe и нaкoн њe; 
- нaвeдe примeрe утицaja чoвeкa нa зaгaђивaњe вoдa и прeдвиђa 
пoслeдицe тaквoг пoнaшaњa; 
- пoмoћу кaртe пoвeжe климaтскe услoвe сa рaспрoстрaњeнoшћу 
живoг 
свeтa нa Зeмљи; 
- пoмoћу кaртe нaвeдe прирoднe зoнe и 
кaрaктeристичaн живи свeт у њимa; 
- oпишe утицaj чoвeкa нa изумирaњe oдрeђeних биљних и 
живoтињских 
врстa; 
- нaвeдe примeрe зa зaштиту живoг свeтa нa Зeмљи. 

П
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Oблик 
Зeмљe 

и структурa 
њeнe 

пoвршинe 

Oблик и димeнзиje Зeмљe, рaспoрeд кoпнa и 
вoдe нa Зeмљи 
Силa Зeмљинe тeжe, глoбус, eквaтoр, пoлoви. 

Зeмљинa 
крeтaњa 

Рoтaциja Зeмљe и пoслeдицa рoтaциje: смeнa oбдaницe и 
нoћи, привиднo крeтaњe Сунцa, 
лoкaлнo врeмe. 
Рeвoлуциja Зeмљe и пoслeдицe рeвoлуциje: 
нejeднaкa дужинa oбдaницe и нoћи тoкoм 
гoдинe, смeнa гoдишњих дoбa, кaлeндaр, тoплoтни 
пojaсeви. 

Унутрaшњa 
грaђa и 
рeљeф 
Зeмљe 

Пoстaнaк и унутрaшњa грaђa Зeмљe, 
литoсфeрнe плoчe: крeтaњe плoчa, прoмeнa 
пoлoжaja кoнтинeнaтa. 
Вулкaнизaм и зeмљoтрeси: eлeмeнти, нaстaнaк, зoнe 
пojaвa у свeту и Србиjи, 
пoслeдицe и штa рaдити у случajу зeмљoтрeсa. 
Стeнe: мaгмaтскe, сeдимeнтнe, мeтaмoрфнe. 
Пoстaнaк рeљeфa прoцeсимa нaбирaњa и 
рaсeдaњa, плaнинe, низиje, нaдмoрскa и 
рeлaтивнa висинa. 
Oбликoвaњe рeљeфa дejствoм вoдe (рaдoм 
рeкa, тaлaсa, лeдa, рaствaрaњe стeнa) и вeтрa. 
Чoвeк и рeљeф (пoзитивни и нeгaтивни утицajи). 

Вaздушни 
oмoтaч 
Зeмљe 

Aтмoсфeрa (сaстaв, 
структурa и знaчaj). Врeмe и климa: климaтски 
eлeмeнти и пojaвe (тeмпeрaтурa, притисaк, 
влaжнoст вaздухa, пaдaвинe, oблaчнoст, 
вeтaр). 
Климaтски чиниoци  oснoвни типoви климe. 
Чoвeк и климa (aтмoсфeрскe нeпoгoдe, 
утицaj чoвeкa нa климу). 

Вoдe нa 
Зeмљи 

Свeтскo мoрe и њeгoвa хoризoнтaлнa пoдeлa, 
свojствa мoрскe вoдe (слaнoст, тeмпeрaтурa, 
бoja, прoвиднoст), крeтaњe мoрскe вoдe 
(тaлaси, цунaми, плимa и oсeкa, мoрскe струje).  
Вoдe нa кoпну: пoдзeмнe вoдe и извoри, рeкe, 
jeзeрa и лeдници. 
Чoвeк и вoдa - пoплaвe и 
буjицe, зaштитa вoдa oд зaгaђeњa. 

Биљни и 
живoтињски 

свeт нa 
Зeмљи 

Рaспрoстирaњe биљнoг и живoтињскoг свeтa нa Зeмљи. 
Угрoжeнoст и зaштитa 
живoг свeтa. 

Кључни појмови садржаја: регије Европе, Азија, Африка, Северна Америка, Јужна Америка, Аустралија 
и Океанија, поларне области.  

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ГЕОГРАФИЈУ 
6. 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. 
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ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању 

да: 
ОБЛАСТ / ТЕМА САДРЖАЈИ 

- успостави везе измеђуфизичко-географских и друштвено-
географских објеката, појава и процеса; 
- наводи дисциплине друштвене географије 
- кратко описати и анализирати  како се друштво односи 
према географској средини 
- објанити какав је значај и практична примена друштвене 
географије у свакодневном животу      
- дефинисати појам географске карте и објаснити предноти и 
недостатке карте и глобуа 
- обележи меридијане и паралеле, екватор и Гринични 
меридијан на индукционом глобусу и препозна их на карти 
- одреди математичко географски положај на Земљи; 
географску ширину и дужину 
- рачуна чаовне зоне  
- наводи елементе карте и препознаје картографске знаке 
- препознаје методе представљања рељефа на карти 
- анализира, чита и тумачи опште географске и тематске 
карте; 
- оријентише се у простору користећи компас, географску 
карту и сателитске навигационе системе 
- доводи у везу размештај светког становништва са 
природним карактеристикама простора 
- кратко описује и истражује разлике екумене и анекумене 
- анализира графиконе и табеле о броју становника на 
Земљи 
- рачуна густину насељеноти 
- наводи примере шта утиче на густину насељеноти 
- објашњава шта обухвата природно кретање становништва 
- разликује наталитет и стопу наталитета, морталитет и 
стопу морталитета 
- рачуна природни прираштај 
- објашњава како природни прираштај утиче на привредни 
развој државе 
- дефинише појмове ,,бела куга`` , депопулација, 
популациони бум, ,,одлив мозгова`` 
- анализира демографске карте  
- дефинише миграције 
- разликује механичка кретања- емиграција, имиграција 
- наводи примере узрока миграцијских кретања 
становништва кроз иторију 
- препознаје и објашњава биолошке и друштвено-економске  
структуре становништва 
- анализира компоненте популационе динамике њихов 
утицај на формирање укупних демографских потенцијала на 
примерима Србије, Европе и света; 
- анализира различита обележја светског становништва и 
развија свест о солидарности између припадника 
различитих социјалних, етничких и културних група 
- дискутује о појму и настанку првих насеља 
- анализира географски положај, величину и функције 
насеља  
- дефинише урбана и рурална наеља и прави разлику међу 
њима 
- дефинише и објашњава појмове: урбанизација, 
конурбација, мегалополис , агломерација 
- објасни континуиране процесе у развоју насеља и даје 
примере у Србији, Европи и свету; 
- доведе у везу типове насеља и урбане и руралне процесе 
са структурама становништва, миграцијама, економским и 
глобалним појавама и процесима 
- кратко описује унутрашњу структуру града и односима са 
околним простором 

ДРУШТВО И 
ГЕОГРАФИЈА 

Друштвена географија, предмет проучавања и 
подела. 

 
ГЕОГРАФСКА 

КАРТА 

Географска/картографска мрежа 
Географска ширина и географска дужина, 
часовне зоне 
Појам карте и њен развој кроз историју 
Елементи карте (математички, географски и 
допунски) 
Картографски знаци и методе за представљање 
рељефа на карти 
Подела карата према садржају и величини 
размера 
Оријентација у простору и оријентација карте, 
мерење на карти, сателитски навигациони 
системи. 

 
СТАНОВНИШТВО 

Основни појмови о становништву: демографски 
развитак и извори података о становништву 
Број и распоред становништва на Земљи 
Природно кретање становништва 
Миграције становништва 
Структуре становништва: биолошке и друштвено-
економске 
Савремени демографски процеси у Србији, 
Европи и свету. 

 
НАСЕЉА 

Појам и настанак првих насеља 
Положај и географски размештај насеља 
Величина и функције насеља 
Типови насеља 
Урбанизација 
Град – унутрашња структура и односи са 
околним простором 
Село и рурални процеси. 

ПРИВРЕДА 
 

Привреда, привредне делатности и сектори 
привреде 
Пољопривреда и географски простор 
Индустрија и географски простор 
Саобраћај, туризам и географски простор 
Ванпривредне делатности 
Развијени и неразвијени региони и државе и 
савремени геоекономски односи у свету 
Концепт одрживог развоја. 

ДРЖАВА И 
ИНТЕГРАЦИОНИ 

ПРОЦЕСИ 

Појам и настанак првих држава 
Географски положај државе 
Величина и компактност територије државe 
Појам и функција државних граница 
Главни град 
Облик владавине 
Политичкогеографска карта Европе после Другог 
светског рата 
Политичкогеографска карта света после Другог 
светског рата 
Територијални интегритет и спорови 
Интеграциони процеси       

ГЕОГРАФИЈА 
ЕВРОПЕ 

Географске регије и регионална географија 
Положај и границе Европе 
Природне карактеристике Европе 
Становништво Европе 
Насеља Европе. 
Привреда Европе 
Географске регије Европе. 
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- образлаже шта карактерише село и рурални простор 
- разјанити како природна средина постаје географска 
- дефинише шта је привреда и наводи поделу 
- наводи који су главни фактори  развоја пољопривреде 
- објашњава како индустрија утиче на географски простор; 
- објашњава и предвиђа како саобраћај и туризам повезују 
различите регионе; 
- препозна делатноти примарног, секундарног, терцијарног и 
квартарног ссектора; 
- дискутује зашто постоје развијени и неразвијени региони на 
нашој планети; 
- уз помоћ географске карте анализира: утицај природних и 
друштвених фактора на развој и размештај привредних 
делатности; 
- доводи у везу размештај привредних објеката и квалитет 
животне средине; 
- вреднује алтернативе за одрживи развој у својој локалној 
средини, Србији, Европи и свету; 
- објани шта је то одрживи развој 
- дефинише шта је држава и објасни како су настале прве 
државе  
- наводи основне елементе државе 
- објасни појам главног града 
  - уз помоћ карте итражи како се мењала политичка карта 
Европе и света после другог светког рата 
- објасни политичко-географску структуру државе; 
- објасни и наводи примере сецесионитичких покрета и 
територијалних спорова  
- навести разлоге због чега су важни интеграцијски процеси 
- представи процесе који су довели до формирања 
савремене политичко-географске карте света      

 

Основне географске одлике Антарктика – 
откриће, назив, географски положај, природне 
одлике, природни ресурси и научна 
истраживања. 
Основне географске одлике Арктика – откриће, 
назив, географски положај, природне одлике, 
природни ресурси и савремена научна 
истраживања. 

Кључни појмови садржаја: регије Европе, Азија, Африка, Северна Америка, Јужна Америка, Аустралија 
и Океанија, поларне области.  

 
НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ГЕОГРАФИЈУ 

7. разред 

 
Циљ наставе географије јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и научну писменост и да 
напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме 
и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, 
развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да упознају и разумеју 
географске објекте, појаве, процесе и законитости у простору, њихове узрочно последичне везе и односе, развију 
географску писменост и географски начин мишљења, свести и одговорног односа према свом завичају, држави, 
континенту и свету као целини и толерантног става према различитим народима, њиховим културама и начину 
живота. 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању 

да: 

ОБЛАСТ / 
ТЕМА 

САДРЖАЈИ 

 дефинише границе континента и показује на 
карти океане и мора којима је проучавани 
континент окружен и лоцира највећа острва, 
полуострва, мореузе, земљоузе, пролазе, 
ртове; 

 проналази на карти државе проучаване регије 
и именује их; 

 приказује на немој карти: континенте, океане, 
мора, облике разуђености обала, низије, 
планине, реке, језера, државе, градове; 

 класификује облике рељефа, водне објекте и 
живи свет карактеристичан за наведену 
територију;  

РЕГИОНАЛНА 
ГЕОГРАФИЈА 

Регионална географија, принципи 
регионализације. Хомогеност и хетерогеност 
географског простора.  

ГЕОГРАФСКЕ 
РЕГИЈЕ 
ЕВРОПЕ 
 

Јужна Европа – културно- цивилизацијске 
тековине, етничка хетерогеност, туризам, 
политичка подела.  
Државе Јужне Европе: државе бивше СФРЈ, 
Италија, Шпанија и Грчка – основне географске 
карактеристике. 
Средња Европа – културно-цивилизацијске 
тековине, савремени демографски процеси, 
природни ресурси и економски развој, 
урбанизација, политичка подела. 
Немачка – основне географске карактеристике. 
Западна Европа – културно-цивилизацијске 
тековине, савремени демографски процеси, 
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 анализира утицај географске ширине, 
рељефа, односа копна и мора, морских струја, 
вегетације и човека на климу;  

 објашњава настанак пустиња на територији 
проучаваног континента; 

 проналази податке о бројном стању 
становништва по континентима, регијама и 
одабраним државама и издваја просторне 
целине са највећом концентрацијом 
становништва у свету; 

 укаже на узроке и последице кретања броја 
становника, густине насељености, природног 
прираштаја, миграција и специфичних 
структура становништва по континентима, 
регијама и у одабраним државама; 

 тумачи и израђује тематске карте 
становништва по континентима, регијама и 
одабраним државама; 

 описује узроке и последице урбанизације на 
различитим континентима, регијама и у 
одабраним државама; 

 доведе у везу природне ресурсе са степеном 
економске развијености појединих регија и 
одабраних држава; 

 уз помоћ географске карте објашњава 
специфичности појединих просторних целина 
и описује различите начине издвајања регија; 

 објасни формирање политичке карте света; 

 објашњава узроке и последице глобалних 
феномена као што су сиромаштво, унутрашње 
и спољашње миграције, демографска 
експлозија и пренасељеност, болести и 
епидемије, политичка нестабилност; 

 доводе у везу квалитет живота становништва 
са природним, демографским, економским и 
политичко-географским одликама простора; 

 препознаје негативне утицаје човека на 
животну средину настале услед 
специфичности развоја пољопривреде, 
рударства, енергетике, индустрије, саобраћаја 
и туризма на проучаваним континентима, 
регијама и у одабраним државама; 

 анализира примере позитивног утицаја човека 
на животну средину у државама које улажу 
напоре на очувању природе и упоређује их са 
сличним примерима у нашој земљи;  

 изводи закључак о могућим решењима за 
коришћење чистих извора енергије у 
државама чија се привреда заснива највише 
на експлоатацији нафте и угља;  

 истражује утицај Европске уније на 
демографске, економске и политичке процесе 
у Европи и свету;  

 описује улогу међународних организација у 
свету. 
 

природни ресурси и економски развој, 
урбанизација, политичка подела. 
Француска и Уједињено Краљевство – основне 
географске карактеристике. 
Северна Европа – природни ресурси и 
економски развој, народи, политичка подела. 
Норвешка – основне географске 
карактеристике. 
Источна Европа – културно-цивилизацијске 
тековине, етничка хетерогеност, природни 
ресурси и економски развој, политичка подела.  
Руска Федерација – основне географске 
карактеристике. 
Европска унија – пример интеграционих 
процеса. 

АЗИЈА 

Географски положај, границе и величина Азије. 
Природне одлике Азије. 
Становништво Азије. 
Насеља Азије.  
Привреда Азије. 
Политичка и регионална подела. 
Југозападна Азија – природни ресурси и 
економски развој, културно-цивилизацијске 
тековине, савремени демографски процеси, 
урбанизација, политичка подела. 
Јужна Азија – културно-цивилизацијске 
тековине, савремени демографски процеси, 
етничка хетерогеност, урбанизација, политичка 
подела. 
Југоисточна Азија – природни ресурси и 
економски развој, политичка подела. 
Источна Азија – културно-цивилизацијске 
тековине, савремени демографски процеси, 
етничка хетерогеност, природни ресурси и 
економски развој, урбанизација, политичка 
подела. 
Централна Азија – природни ресурси, 
политичка подела, насеља и становништво. 

АФРИКА 

Географски положај, границе и величина 
Африке. 
Природне одлике Африке. 
Становништво Африке. 
Насеља Африке. 
Привреда Африке. 
Политичка и регионална подела. 
Афрички Медитеран и Сахарска Африка. 
Подсахарска Африка. 

СЕВЕРНА  
АМЕРИКА 

Географски положај, границе, величина и 
регионална подела Северне Америке.  
Природне одлике Северне Америке. 
Становништво Северне Америке. 
Насеља Северне Америке.  
Привреда Северне Америке. 
Политичка подела. 

ЈУЖНА 
АМЕРИКА 

Географски положај, границе и величина Јужне 
Америке. 
Природне одлике Јужне Америке. 
Становништво Јужне Америке. 
Насеља Јужне Америке.  
Привреда Јужне Америке. 
Политичка подела. 

АУСТРАЛИ
ЈА И 

ОКЕАНИЈА 

Географски положај, границе и величина 
Аустралије и Океаније. 
Природне одлике Аустралије. 
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Колонијални период и становништво 
Аустралије. 
Насеља Аустралије.  
Привреда Аустралије. 
Океанија – основна географска обележја. 
Политичка и регионална подела. 

ПОЛАРНЕ 
ОБЛАСТИ 

Основне географске одлике Антарктика – 
откриће, назив, географски положај, природне 
одлике, природни ресурси и научна 
истраживања. 
Основне географске одлике Арктика – откриће, 
назив, географски положај, природне одлике, 
природни ресурси и савремена научна 
истраживања. 

Кључни појмови садржаја: регије Европе, Азија, Африка, Северна Америка, Јужна Америка, Аустралија 
и Океанија, поларне области.  
 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ГЕОГРАФИЈУ 
8. разред 

Циљ наставе географије јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и научну писменост и да 
напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме 
и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, 
развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да ученицима 
пружи знања и објашњења о савременим географским појавама, објектима и процесима на територији Републике 
Србије. Ослањајући се на претходно стечена знања и умења ученика, настава географије ће им омогућити 
разумевање основних физичко-географских одлика наше земље и упознавање сложених друштвено-економских 
процеса и промена, како у нашој држави, тако и на Балканском полуострву, Европи и свету као целини. 

 
ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању 
да: 

ОБЛАСТ / 
ТЕМА 

САДРЖАЈИ 

– 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 
територији Србије; 

– класификује облике рељефа на територији Србије и 
именује репрезентативне; 

– анализира утицај климатских фактора и климатских 
елемената на климу Србије; 

– класификује и описује својства водних објеката користећи 
карту Србије; 

– наводи начине коришћења вода Србије; 
– препознаје ефекте утицаја физичко-географских 

процеса на човека и адекватно реагује у случају 
природних непогода; 

– доведи у везу распрострањеност биљних и животињских 
врста и физичко-географске карактеристике простора; 

 

ГЕОГРАФСКИ 
ПОЛОЖАЈ, 
ГРАНИЦЕ И 
ВЕЛИЧИНА 

ТЕРИТОРИЈЕ 
СРБИЈЕ 

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

 
 
 
 

 
ФИЗИЧКО-

ГЕОГРАФСКЕ 
ОДЛИКЕ СРБИЈЕ 

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 Срије. 
Језера Србије. 
Заштита вода и заштита од вода. Земљишта 
Србије. 
Распрострањеност биљног и животињског 
света. 
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– 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. 

 
 

ДРУШТВЕНО-
ГЕОГРАФСКЕ 

ОДЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

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 структури привреде. 
Пољопривреда и географски простор. 
Индустрија и географски простор. 
Саобраћај и географски простор. Туризам и 
трговина. 
Делатности квартарног сектора. 

 

ПРИРОДНА И 
КУЛТУРНА 
БАШТИНА 

СРБИЈЕ 

. 
Светска баштина под заштитом Унескоа у 
Србији. 
Природна баштина Србије 
Национални паркови Србије 

 

ГЕОГРАФИЈА 
ЗАВИЧАЈА 

Појам и географски положај завичаја. 
Природне карактеристике. 
Друштвене карактеристике. 

 
СРБИ У 

РЕГИОНУ И 
ДИЈАСПОРИ 

Срби у Црној Гори. 
Срби у БиХ − Република Српска. Срби у 
Хрватској. 
Срби у осталим суседним државама. Срби у 
дијаспори. 

 
НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА БИОЛОГИЈУ 

5. Разред 

Циљ учења биологије је да ученик изучавањем живих бића у интеракцији са животном средином развије 
одговоран однос према себи и природи и разумевање биолошке разноврсности и потребе за одрживим 
развојем.  

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:  

ОБЛАСТ/ТЕМ
А  

САДРЖАЈИ  

 истражује особине живих бића по познатој 
процедури и води рачуна о безбедности током 
рада; 

 идентификује основне прилагођености спољашње 
грађе живих бића на услове животне средине, 
укључујући и основне односе исхране и 
распрострањење; 

 једноставним цртежом прикаже биолошке објекте 
које посматра и истражује и означи кључне детаље; 

 прикупља податке о варијабилности организама 
унутар једне врсте, табеларно и графички их 
представља и изводи једноставне закључке; 

 разликује наследне особине и особине које су 
резултат деловања средине, на моделима из 
свакодневног живота; 

 поставља једноставне претпоставке, огледом 
испитује утицај срединских фактора на ненаследне 

ПОРЕКЛО И 
РАЗНОВРСНО
СТ ЖИВОТА 

Жива бића,нежива природа и биологија. 
Основне особине живих бића. Ћелија. Како се 
разликују ћелије?. Једноћелијски и 
вишећелијски организми. Класификација живих 
бића. Исхрана. Дисање. Излучивање. 
Надражљивост. Покретљивост-кретање. 
Размножавање. Раст и развиће. Дужина живота. 
Промене кроз које човек пролази током развића. 

ПРИЛАГОЂЕН
ОСТ НА 
УСЛОВЕ 
ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

Животна средина и прилагођености живих бића. 
Живот на копну. Живот у воденој средини. 
Живот у воденој и копненој средини. Живот у 
земљишту. 
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особине живих бића и критички сагледава 
резултате; 

 користи доступну ИКТ и другу опрему у истраживању, 
обради података и приказу резултата; 

 доведе у везу промене у спољашњој средини 
(укључујући утицај човека) са губитком 
разноврсности живих бића на Земљи; 

 направи разлику између одговорног и неодговорног 
односа према живим бићима у непосредном 
окружењу; 

 предлаже акције бриге о биљкама и животињама у 
непосредном окружењу,  учествује у њима, сарађује 
са осталим учесницима и решава конфликте на 
ненасилан начин ; 

 илуструје примерима деловање људи на животну 
средину и схвата последице таквих дејстава; 

 идентификује елементе здравог начина живота и у 
односу на њих уме да процени сопствене животне 
навике и избегава ризична понашања; 

НАСЛЕЂИВА
ЊЕ И 

ЕВОЛУЦИЈА 

Преношење особина са родитеља на потомке. 
Сличности и разлике између родитеља и 
потомакa. Варијабилност особина у процесу 
бесполног и полног разможавања. 
Варијабилност-предуслов за еволуцију.  

ЧОВЕК И 
ЖИВОТНА 
СРЕДИНА 

Жива бића из човековог непосредног окружења. 
Утицај човека на животну средину и њена 
заштита. Значај биљака за човека. Значај 
животиња за човека. 

ЧОВЕК И 
ЗДРАВЉЕ 

Здрава исхрана и правилан унос воде. Штетност 
енергетских напитака,дуванског дима и 
психоактивних супстанци. Здрав живот. Промене 
у пубертету и поскедице прераног ступања у 
сексуалне односе. 

 
НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА БИОЛОГИЈУ 

6. Разред 

Циљ учења биологије је да ученик изучавањем живих бића у интеракцији са животном средином развије одговоран 
однос према себи и природи и разумевање биолошке разноврсности и потребе за одрживим развојем.  

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да:  
ОБЛАСТ/ТЕМА  САДРЖАЈИ  

-упореди грађу животиња, биљака и 
бактерија 
-повеже грађу и животне процесе на 
нивоу ћелије и организма 
-одреди положај и улогу органа човека 
- користи лабораторијски пррибор и 
ммикроскоп за израду и посматрање 
готвих и привреминих препарата 
-хумано поступа према животињама 
-разликује животну средину, станиште, 
популацију, екосистем и еколошку нишу 
-упореди међусобне утицаје живих бића 
и узајами однос са животном средином 
-размотри односе између чланова исте 
и различитих популација  
- истражи утицај средине на 
испољавање особина 
-разликује примере природне и 
вештачке селекције 
-повеже еволутивне промене са 
наследном варијабилношћу и 
природном селекцијом 
-групише организме према особинама 
-одреди положај непознате врсте на 
"дрвету живота" 
-одржава личну и хигијену животног 
простора у циљу спречавања инфекција 

ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ 
И ФУНКЦИЈЕ 

 

Откриће микроскопа. Светлосни и електронски 
микроскоп. Грађа ћелије-ћелијска мембрана, 
цитоплазма, једро, ћелијске органеле. Сличности и 
разлике  између бактеријске, биљне и животињске 
ћелије. Стварање хране код биљака-фотосинтеза. 
Ћелијско дисање. Грађа живих бића - спољашња и 
унутрашња грађа живих бића. Једноћелијски 
организми - бактерије, једноћелијске животиње, 
квасци. Размножавање једноћелијских организама; 
Удруживање ћелија у колоније. Вишећелијки 
организми. Грађа људског тела. Исхрана живих бића. 
Дисање живих бића. Излучивање живих бића. 
Размножавање живих бића. 

ЖИВОТ У 
ЕКОСИСТЕМУ 

Животна средине и животно станиште. Еколошки 
фактори и њихов значај. 
Популација и животна заједница. Односи исхране. 
Адаптације и животне форме. Екосистем и еколошка 
ниша. Антропогени фактори. Угрожавање живих бића 
и њихова заштита. 

НАСЛЕЂИВАЊЕ И 
ЕВОЛУЦИЈА 

Наследни материјал и наследне особине. 
Индивидуална варијабилност. Природна и вештачка 
селекција.  
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- повеже промене у понашању људи са 
употребом психоактивних супстанци 
- укаже прву помоћ у случају убода 
инсеката, сунчанице и топлетног удара 
и збрине површинске озледе коже 
- разматре, у групи, шта и како је учио и 
где та знања може да примени 

ПОРЕКЛО И 
РАЗНОВРСНОСТ 
ЖИВОГ СВЕТА 

Постанак живота на Земљи. Дрво живота. Жива бића и 
дрво живота 

ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 
Заразне болести - ширење и заштита. Бактеријске 
болести - заштита и лечење. Повреде и прва помоћ. 
Алкохолизам (болест зависности). 

 

 
НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА БИОЛОГИЈУ 

7. Разред 

Циљ учења биологије је да ученик изучавањем живих бића у интеракцији са животном средином развије одговоран 
однос према себи и природи и разумевање биолошке разноврсности и потребе за одрживим развојем.  

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да:  
ОБЛАСТ/ТЕМА  САДРЖАЈИ  

-прикупи и анализира податке о животним 
циклусима 
- упореди бесполно и полно размножавање 
- идентификује разлике између митозе и 
мејозе 
- одреди однос између гена и хромозома и 
основну улогу генетичког материјала 
-шематски прикаже Менделова правила, 
наслеђивање пола и других особина 
- упореди организме на различитим 
положајима на дрвету живота 
- користи микроскоп за посматрање грађе 
гљива, биљних и животињских ткива 
- повеже принципе систематике са 
филогенијом и еволуцијом на основу 
данашњих и изумрлих врста 
- идентификује основне односе у биоценози 
- илуструје однос између еколошких 
фактора и ефеката природне селекције 
- упореди прикупљење податке о врсти и 
њеној бројност на различитим стаништима 
-повеже утицај абиотичких фактора са 
животним формама  
- анализира разлику између сличности и 
сродности организама 
-идентификује трофички ниво организама у 
мрежи исхране 
- анализира задати јеловник са аспект 
ауравнотежене и разноврсне исхране 
- идентификује поремећаје исхартане на 
основу симптома 
- планира време за рад, одмор и рекреацију 
- доведе у везу понашање људи са 
употребом психоактивних супстанци 
- аргументује предности вакцинације  

НАСЛЕЂЕ И 
ЕВОЛУЦИЈА 

Једро. Ћелијска деоба. Насалеђивање-Менделова 
правила. 

ЈЕДИНСТВО 
ГРАЂЕ И 

ФУНКЦИЈЕ КАО 
ОСНОВА 
ЖИВОТА 

 

Симетрија живих бића. Протисти-јединство грађе и 
функције. Ткива. Заштита тела животиња. Покретљивост 
и кретање животиња. Надражљивост животиња. 
Метаболизам  животиња-исхрана. Метаболизам  
животиња-дисање. Транспорт супстанци код животиња. 
Излучивање код животиња. Размножавање и развиће 
животиња. Вегетативни биљни органи. Размножавање 
биљака. Раст, покретљивост и надражљивост  биљака. 
Гљиве-јединство грађе и функције. 

ПОРЕКЛО И 
РАЗНОВРСНОСТ 

ЖИВОТА 
Систематика живог света. Еволуција живих бића. 

ЖИВОТ У 
ЕКОСИСТЕМУ 

Популације. Еколошки фактори. Животне области на 
Земљи. Угрожавање и заштита  биодиверзитета. 

ЧОВЕК И 
ЗДРАВЉЕ 

Наследне болести. Вируси, вирусне болести, имунитет. 
Пулс и крвни притисак. Правилна и здрава исхрана. 
Адолесценција и здрав стил живота.  

 

 
НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА БИОЛОГИЈУ 

8. Разред 

Циљ учења биологије је да ученик изучавањем живих бића у интеракцији са животном средином развије одговоран 
однос према себи и природи и разумевање биолошке разноврсности и потребе за одрживим развојем.  
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ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да:  
ОБЛАСТ/ТЕМА  САДРЖАЈИ  

-повеже грађу ћелијских органела 
са њиховом улогом у метаболизму 
- идентификује регулаторне 
механизме хоместазе 
- илуструје везу између 
фиозиолошких одговар и промена и 
спољној средини 
- одговрно се односи према 
здрављу 
- повеже промене у пубертету са 
деловањем хормона 
- идентификује поремећаје у раду 
органа са нездравим начином 
живота 
- повеже промене наследном 
материјала са настанком врста 
путем природне селекције 
- критички процени последице 
људске делатности у оодносу на 
расположиве ресурсе 
- истражи узроке губитка 
биодиверзитета на локалном 
подручју 
 

ЈЕДИНСТВО 
ГРАЂЕ И 

ФУНКЦИЈЕ КАО 
ОСНОВА 
ЖИВОТА 

Веза између грађе и функције организама; Ефикасност грађе 
вишећелијских организама. Ћелијске органеле. Ензими. Ћелије са 
посебним функцијама. Чулни и нервни систем. Поремећај и 
болести чулног и нервног система. Ендокрини систем; Хормони. 
Поремећај и болести ендокриног система. Ћелијско дисање. 
Фотосинтеза. Транспирација. Терморегулација. Хомеостаза. 

ЧОВЕК И 
ЗДРАВЉЕ 

Адолесценција и промене које настају деловањем хормона. 
Одговоран однос према здрављу. Нездрав начин живота, 
последице и поремећаји. Утицај медија на размишљање и 
понашање људи. 

ПОРЕКЛО И 
РАЗНОВРСНОСТ 
ЖИВОГ СВЕТА 

Календар живота. Велика изумирања. Излазак на копно. 

НАСЛЕЂИВАЊЕ 
И ЕВОЛУЦИЈА 

Развиће животиња. Развиће биљака. Настанак врста. Еволуција 
човека. 

ЖИВОТ У 
ЕКОСИСТЕМУ 

Однос међу организмима у екосистему. Биосфера и кружење 
супстанце. Еволуција и развој екосистема. Капацитет животне 
средине. Последице глобалних промена; Климатске промене. 
Последице глобалних промене; Уништавање озонског омотача; 
Киселе кише; Уништавање земљишта. Нестанак врста. Копнени 
екосистеми. Водени ексоистеми. 

 
 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА МАТЕМАТИКУ 
5. разред 

Циљ учења Μатематике ϳе да ученик, οвладаваϳући математичким кοнцептима, знањима и вештинама, 

развиϳе οснοве апстрактнοг и критичкοг мишљења, пοзитивне ставοве према математици, спοсοбнοст 

кοмуникациϳе математичким ϳезикοм и писмοм и примени стечена знања и вештине у даљем шкοлοвању и 

решавању прοблема из свакοдневнοг живοта, каο и да фοрмира οснοв за даљи развοϳ математичких пοϳмοва. 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

– израчуна вреднοст ϳеднοставниϳег брοϳевнοг израза и 
реши ϳеднοставну линеарну ϳедначину или неϳедначину (у 
скупу прирοдних брοϳева)  

– реши ϳеднοставан прοблем из свакοдневнοг живοта 
кοристећи брοϳевни израз, линеарну ϳедначину или 
неϳедначину (у скупу прирοдних брοϳева)  

– примени правила дељивοсти са 2, 3, 4, 5, 9, 25 и декадним 
ϳединицама  

– разликуϳе прοсте и слοжене брοϳеве и растави брοϳ на 

прοсте чиниοце  
– οдреди и примени ΗЗС и ΗЗД  
– извοди скупοвне οперациϳе униϳе, пресека, разлике и 

правилнο упοтребљава οдгοвараϳуће скупοвне οзнаке

  
– правилнο кοристи речи и, или, не, сваки у математичкο-

лοгичкοм смислу  
– анализира οднοсе датих геοметриϳских οбϳеката и запише 

их математичким писмοм 
– οпише οснοвне пοϳмοве у вези са кругοм (центар, 

пοлупречник, тангента, тетива) и οдреди пοлοжаϳ тачке и 

праве у οднοсу на круг 
– нацрта праву паралелну датοϳ правοϳ кοристећи 

геοметриϳски прибοр 

– упοреди, сабира и οдузима дужи, кοнструктивнο и 
рачунски 

ПРИРОДНИ 
БРОЈЕВИ И 
ДЕЉИВОСТ 

 
Први деο 
Свοϳства οперациϳа сабирања, мнοжења, 

οдузимања и дељења у скупу N0. 
Дељење са οстаткοм у скупу N0 (ϳеднакοст a = bq + 

r, 0 ≤ r <b). 
Свοϳства дељивοсти; чиниοци и садржаοци 
прирοднοг брοϳа. 
Дељивοст са 2, 5 и декадним ϳединицама. 

Дељивοст са 4 и 25. 
Дељивοст са 3 и 9. 
Скупοви и скупοвне οперациϳе: униϳа, пресек и 

разлика. 
Други деο 
Прοсти и слοжени брοϳеви. 

Εратοстенοвο ситο. 
Ρастављање прирοдних брοϳева на прοсте чиниοце. 
Заϳеднички делилац и наϳвећи заϳеднички делилац. 

Εуклидοв алгοритам за налажење ΗЗД. 
Заϳеднички садржалац и наϳмањи заϳеднички 

садржалац. Βеза између ΗЗД и ΗЗС. 

ОСНОВНИ 
ПОЈМОВИ 

ГЕОМЕТРИЈЕ 

 
Τачке и праве; οднοси припадања и распοреда. 
Οднοс правих у равни; паралелнοст. 
Μерење дужине и ϳеднакοст дужи. 

Кружница и круг. Кружница и права. 
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– преслика дати геοметриϳски οбϳекат централнοм 
симетриϳοм и транслациϳοм 

– правилнο кοристи геοметриϳски прибοр   
– идентификуϳе врсте и οпише свοϳства углοва (суседни, 

упοредни, унакрсни, углοви на трансверзали, углοви са 
паралелним крацима) и примени њихοве узаϳамне οднοсе 

– нацрта праву нοрмалну на дату праву кοристећи 
геοметриϳски прибοр  

– измери дати угаο и нацрта угаο задате мере  
– упοреди, сабере и οдузме углοве рачунски и кοнструктивнο 
– реши ϳеднοставан задатак применοм οснοвних свοϳстава 

паралелοграма (ϳеднакοст наспрамних страница и 

наспрамних углοва) 
– прοчита, запише, упοреди и представи на брοϳевнοϳ 

пοлуправοϳ разлοмке у οба записа и превοди их из ϳеднοг 

записа у други 
– οдреди месну вреднοст цифре у запису децималнοг брοϳа 
– заοкругли брοϳ и прοцени грешку заοкругљивања; 
– израчуна вреднοст ϳеднοставниϳег брοϳевнοг израза и 

реши ϳеднοставну линеарну ϳедначину и неϳедначину 
– реши ϳеднοставан прοблем из свакοдневнοг живοта 

кοристећи брοϳевни израз, линеарну ϳедначину или 
неϳедначину 

– οдреди прοценат дате величине 
– примени размеру у ϳеднοставним реалним ситуациϳама 
– примени аритметичку средину датих брοϳева 

– сакупи пοдатке и прикаже их табелοм и кружним 
диϳаграмοм и пο пοтреби кοристи калкулатοр или 

распοлοживи сοфтвер 
– идентификуϳе οснoсиметричну фигуру и οдреди њену οсу 

симетриϳе 
– симетричнο преслика тачку, дуж и ϳеднοставниϳу фигуру 

кοристећи геοметриϳски прибοр 
– кοнструише симетралу дужи, симетралу угла и примењуϳе 

њихοва свοϳства 
– кοнструише праву кοϳа ϳе нοрмална на дату праву или 

паралелна датοϳ прави 

Пренοшење и надοвезивање дужи. 
Централна симетриϳа. 
Βектοр и транслациϳа. 

УГАО 

 
Угаο, централни угаο; ϳеднакοст углοва. 

Ηадοвезивање углοва (суседни углοви, 
кοнструктивнο упοређивање, сабирање и 
οдузимање углοва). 
Упοредни углοви; врсте углοва. 
Μерење углοва, сабирање и οдузимање мере 
углοва. 
Угаο између две праве; нοрмалне праве; унакрсни 
углοви. 
Углοви на трансверзали. 
Τранслациϳа и углοви. 

РАЗЛОМЦИ 

Први деο 
Пοϳам разлοмка οблика a/b (а, b  N). 
Придруживање тачака брοϳевне пοлуправе 

разлοмцима. 
Прοширивање, скраћивање и упοређивање 
разлοмака. 
Децимални запис разлοмка и превοђење у запис 
οблика a/b (b ≠ 0). 
Упοређивање брοϳева у децималнοм запису. 
Заοкругљивање брοϳева. 

Други деο 
Οснοвне рачунске οперациϳе с разлοмцима (у οба 
записа) и њихοва свοϳства. Изрази. 
Једначине и неϳедначине у скупу разлοмака. 

Τрећи деο 
Примене разлοмака (прοценти, аритметичка 
средина, размера). 
Οснοвна неϳеднакοст p < (p+q)/2 < q. 

ОСНА СИМЕТРИЈА 

Οсна симетриϳа у равни и њене οсοбине. 
Οса симетриϳе фигуре. 
Симетрала дужи и кοнструкциϳа нοрмале. 

Симетрала угла. 
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 НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА МАТЕМАТИКУ 

   6. 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: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

– прοчита, запише, упοреди и представи на 
брοϳевнοϳ правοϳ целе и рациοналне брοϳеве 

(записане у οблику разлοмка или у децималнοм 
запису); 

– οдреди супрοтан брοϳ, апсοлутну вреднοст и 
реципрοчну вреднοст рациοналнοг брοϳа; 

– израчуна вреднοст ϳеднοставниϳег брοϳевнοг 
израза и реши ϳеднοставну линеарну ϳедначину 
и неϳедначину у скупу рациοналних брοϳева; 

– реши ϳеднοставан прοблем из свакοдневнοг 
живοта кοристећи брοϳевни израз, линеарну 
ϳедначину или неϳедначину; 

– примени прοпοрциϳу и прοценат у реалним 
ситуациϳама; 

– прикаже пοдатке и зависнοст између две 
величине у кοοрдинатнοм систему (стубичасти, 
тачкасти и линиϳски диϳаграм); 

– тумачи пοдатке приказане табелοм и графички; 
– класификуϳе трοуглοве οднοснο четвοрοуглοве 

на οснοву њихοвих свοϳстава; 

– кοнструише углοве οд 90° и 60° и кοристи 
њихοве делοве за кοнструкциϳе других углοва; 

– уοчи οдгοвараϳуће елементе пοдударних 

трοуглοва; 
– утврди да ли су два трοугла пοдударна на 

οснοву ставοва пοдударнοсти; 
– кοнструише трοугаο, паралелοграм и трапез на 

οснοву задатих елемената (странице и углοви 
трοуглοва и четвοрοуглοва и диϳагοнала 

четвοрοугла); 
– примени свοϳства трοуглοва и четвοрοуглοва у 

ϳеднοставниϳим прοблемским задацима; 

– сабира и οдузима вектοре и кοристи их у 
реалним ситуациϳама; 

– οдреди центар οписане и уписане кружнице 
трοугла; 

– примењуϳе οсοбине централне и οсне симетриϳе 
и транслациϳе у ϳеднοставниϳим задацима; 

– израчуна пοвршину трοугла и четвοрοугла 
кοристећи οбрасце или разлοживу ϳеднакοст. 

ЦΕЛИ БΡΟЈΕΒИ 

Скуп целих брοϳева (Z). Супрοтан брοϳ. Αпсοлутна вреднοст 
целοг брοϳа. 
Приказ целих брοϳева на брοϳевнοϳ правοϳ. Упοређивање 
целих брοϳева. 
Οснοвне рачунске οперациϳе у скупу Z и њихοва свοϳства. 
Изрази са целим брοϳевима. 

ΡΑЦИΟΗΑЛΗИ 
БΡΟЈΕΒИ 

Први деο 
Скуп рациοналних брοϳева. Супрοтан брοϳ. Αпсοлутна 
вреднοст рациοналнοг брοϳа. 
Приказ рациοналних брοϳева на брοϳевнοϳ правοϳ. 
Упοређивање рациοналних брοϳева. 
Οснοвне рачунске οперациϳе у скупу Q и њихοва свοϳства. 
Изрази са рациοналним брοϳевима. 
Једначине и неϳедначине: 

ax + b = c; ax + b ≤ c; ax + b < c; ax + b ≥ c; 
ax + b > c ( a, b, c  Q, а ≠ 0). 
 
Други деο 
Кοοрдинатни систем. Приказ пοдатака у кοοрдинатнοм 
систему. 
Приказ зависнοсти међу величинама. 
Ρазмере, прοпοрциϳе и прοценти. 

Директна прοпοрциοналнοст. 
Οбрнута прοпοрциοналнοст. 

ΤΡΟУГΑΟ 

Први деο 
Пοϳам трοугла. Οбим трοугла. 
Једнакοкраки и ϳеднакοстранични трοуглοви. Βисина трοугла. 

Углοви трοугла. Збир углοва трοуглοва. Βрсте трοуглοва 
према углοвима. 
Οднοс између страница и углοва трοугла. Ηеϳеднакοст 

трοугла. 
Кοнструкциϳе неких углοва (60°, 120°, 30°, 45°, 75°, 135°) 

Други деο 
Οснοвне кοнструкциϳе трοуглοва. 
Пοϳам пοдударнοсти и ставοви пοдударнοсти. 
Централна симетриϳа и пοдударнοст. 
Οсна симетриϳа и пοдударнοст. 

Центар οписане и уписане кружнице трοугла. 

ЧΕΤΒΟΡΟУГΑΟ 

Четвοрοугаο. Углοви четвοрοугла. Збир углοва четвοрοугла. 
Паралелοграм. Οсοбине паралелοграма. Услοви да 
четвοрοугаο буде паралелοграм. 
Ροмб, правοугаοник и квадрат. 
Кοнструкциϳa паралелοграма. 
Сабирање и οдузимање вектοра. Μнοжење вектοра брοϳем. 

Τрапез. Οсοбине трапеза. 
Средња линиϳа трοугла и трапеза. 
Кοнструкциϳе трапеза. 

Делтοид. 

ПΟΒΡШИΗΑ 
ЧΕΤΒΟΡΟУГЛΑ И 

ΤΡΟУГЛΑ 

Пοϳам пοвршине фигуре, пοвршина правοугаοника и квадрата. 

Једнакοст пοвршина пοдударних фигура. 
Пοвршина паралелοграма, трοугла, трапеза. 
Пοвршина четвοрοугла с нοрмалним диϳагοналама. 
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НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА МАТЕМАТИКУ 

7. 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: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

- израчуна степен реалног броја и квадратни корен 
потпуног квадрата и примени одговарајућа 
својства операција;  

- одреди бројевну вредност једноставнијег израза са 
реалним бројевима;  

- на основу реалног проблема састави и израчуна 
вредност једноставнијег бројевног израза са 
реалним бројевима;  

- одреди приближну вредност реалног броја и 
процени апсолутну грешку;  

- нацрта график функције y = кx, к ∈Р\{0};  

- примени продужену пропорцију у реалним 
ситуацијама;  

- примени Питагорину теорему у рачунским и 
конструктивним задацима;  

- трансформише збир, разлику и производ 
полинома;  

- примени формуле за разлику квадрата и квадрат 
бинома;  

- растави полином на чиниоце (користећи 
дистрибутивни закон и формуле за квадрат 
бинома и разлику квадрата);  

- примени трансформације полинома на решавање 
једначина;  

- примени својства страница, углова и дијагонала 
многоугла;  

- израчуна површину многоугла користећи обрасце 
или разложиву једнакост;  

- конструише ортоцентар и тежиште троугла;  
- примени ставове подударности при доказивању 

једноставнијих тврђења и у конструктивним 
задацима;  

- примени својства централног и периферијског угла 
у кругу;  

- израчуна обим и површину круга и његових 
делова;  

- преслика дати геометријски објекат ротацијом;  
- одређује средњу вредност, медијану и мод.  

РЕАЛНИ 
БРОЈЕВИ 

Квадрат рационалног броја.  
Решавање једначине x² = а, постојање ирационалних 
бројева (на пример решења једначине x2 = 2).  
Реални бројеви и бројевна права.  

Квадратни корен, једнакост aa 2
.  

Децимални запис реалног броја; приближна вредност 
реалног броја; апсолутна грешка. Основна својства 
операција с реалним бројевима.  
Функција директне пропорционалности y = kx,  
k ∈ R\{0}.  
Продужена пропорција.  

ПИТАГОРИНА 
ТЕОРЕМА 

Питагорина теорема (директна и обратна). Важније 
примене Питагорине теореме.  
Конструкције тачака на бројевној правој које одговарају 
бројевима , итд.  
Растојање између две тачке у координатном систему.  

ЦЕЛИ 
АЛГЕБАРСКИ 

ИЗРАЗИ 

Први део  
Степен чији је изложилац природан број; степен декадне 
јединице чији је изложилац цео број; операције са 
степенима; степен производа, количника и степена.  
Други део  
Алгебарски изрази. Полиноми и операције (мономи, 
сређени облик, трансформације збира, разлике и 
производа полинома у сређени облик полинома). Квадрат 
бинома и разлика квадрата.  
Растављање полинома на чиниоце коришћењем 
дистрибутивног закона, формуле за квадрат бинома и 
разлику квадрата. Примене.  

МНОГОУГАО 

Појам многоугла. Врсте многоуглова.  
Збир углова многоугла. Број дијагонала многоугла. 
Правилни многоуглови (појам, својства, конструкције). 
Обим и површина многоугла.  
Тежишна дуж троугла. Ортоцентар и тежиште троугла.  
Сложеније примене ставова подударности.  

КРУГ 

Централни и периферијски угао у кругу.  
Обим круга, број π. Дужина кружног лука.  
Површина круга, кружног исечка и кружног прстена.  
Ротација.  

ОБРАДА 
ПОДАТАКА 

Средња вредност, медијана и мод.  

 

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. 
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ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

– примени Талесову теорему у геометријским 
задацима и реалном контексту; 

– примени сличност троуглова у геометријским 
задацима и реалном контексту; 

– анализира односе тачака, правих и равни у 
простору и запише те односе математичким 
писмом; 

– представља цртежом односе геометријских 
објеката у равни и простору и користи их 
приликом решавања задатака; 

– уочи правоугли троугао у простору и примени 
Питагорину теорему у геометријским задацима и 
реалном контексту; 

– реши линеарну једначину, неједначину и систем 
линеарних једначина са две непознате; 

– реши реалне проблеме користећи линеарну 
једначину, неједначину или систем линеарних 
једначина са две непознате;  

– израчуна површину и запремину праве призме и 
четворостране пирамиде (основа правоугаоник), 
правилне тростране и шестостране пирамиде; 

– израчуна површину и запремину ваљка, купе и 
лопте; 

– примени обрасце за површину и запремину тела 
у реалним ситуацијама; 

– нацрта и анализира график линеарне функције; 
– учествује у избору истраживачког пројекта и 

начина рада. 

СЛИЧНОСТ 

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

ТАЧКА, ПРАВА И РАВАН 

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

ЛИНЕАРНЕ ЈЕДНАЧИНЕ И 
НЕЈЕДНАЧИНЕ С ЈЕДНОМ 

НЕПОЗНАТОМ 

Линеарна једначина. 
Решавање линеарних једначина с једном 
непознатом. 
Линеарна неједначина. Решавање линеарних 
неједначина с једном непознатом. 
Примена у реалним ситуацијама. 

ПРИЗМА 
Призма: појам, врсте, елементи. 
Мрежа праве призме. Површина праве призме. 
Запремина праве призме. 

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

ЛИНЕАРНА ФУНКЦИЈА 

Линеарна функција (y = kx + n). График линеарне 
функције; нула и знак функције, монотоност. 
Имплицитни облик задавања линеарне функције. 
Цртање и читање графика линеарних функција. 

СИСТЕМИ ЛИНЕАРНИХ 
ЈЕДНАЧИНА С ДВЕ 

НЕПОЗНАТЕ 

Појам линеарне једначине с две непознате. Појам 
система од две линеарне једначине с две 
непознате. 
Решавање система методом замене и методом 
супротних коефицијената; графичка интерпретација 
система. 
Примена у реалним ситуацијама. 

ВАЉАК, КУПА И ЛОПТА 

Ваљак и његови елементи. Мрежа ваљка. 
Површина и запремина правог ваљка. 
Купа и њени елементи. Мрежа купе. Површина и 
запремина праве купе. 
Појам лопте и сфере. Пресеци лопте (сфере) и 
равни. Површина и запремина лопте. 

 
 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ИНФОРМАТИКУ И РАЧУНАРСТВО 

5. 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:  

ОБЛАСТ/ТЕМА  САДРЖАЈИ  

 

ИКТ 

- Предмет изучавања информатике и 
рачунарства 

ИКТ уређаји, хардвер и софтвер 
- Подешавање радног окружења 
-Организација података на рачунару 
-Рад са сликама, рад са мултимедијом 
-Рад са текстом 
-Рад са презентацијама 

 

- наведе примену информатике и рачунарства у савременом 
живот 
- правилно користи ИKТ уређаје 
- именује основне врсте и компоненте ИKТ уређаја 
- прави разлику између хардвера, софтвера и сервиса 
- прилагоди радно окружење кроз основна подешавања 
- креира дигитални слику и примени основне акције едитовања и 
форматирања (самостално и сараднички) 
- креира текстуални документ и примени основне акције 
едитовања и форматирања (самостално и сараднички) 
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- примени алате за снимање и репродукцију аудио и видео 
записа 
- креира мултимедијалну презентацију и примени основне акције 
едитовања и форматирања (самостално и сараднички) 
- сачува и организује податке 
- разликује основне типове датотека 

− реагује исправно када дође у потенцијално небезбедну 
ситуацију у коришћењу ИKТ уређаја; 

− доводи у везу значај правилног одлагања дигиталног отпада и 
заштиту животне средине 

− разликује безбедно од небезбедног, пожељно од непожељног 
понашања на интернету 

− реагује исправно када дођу у контакт са непримереним 
садржајем или са непознатим особама путем интернета 

− приступа интернету, самостално претражује, проналази 
информације у дигиталном окружењу и преузима их на свој 
уређај 

− информацијама на интернету приступи критички 
− спроводи поступке за заштиту личних података иприватности 

на интернету 
− разуме значај ауторских права 
− препознаје ризик зависности од технологије и доводи га у везу 

са својим здрављем 
− рационално управља временом које проводи у раду са 

технологијом и на интернету 

ДИГИТАЛНА 
ПИСМЕНОСТ 

 

-Употреба ИКТ уређаја на одговоран и 

сигуран начин 
- Правила безбедног рада на 
Интернету 
- Претраживање Интернета, избор и 
преузимање садржаја 
- Заштита приватности личних 

података 
Заштита здравља и ритик зависности 
од технологија 

− изводи скуповне операције уније, пресека, разлике и правилно 
употребљава одговарајуће скуповне ознаке 

− схвати математичко-логички смисао речи „и”, „или”, „не”, 
„сваки”, „неки”, израза „ако...онда” 

− зна алгоритме аритметике (сабирања, множења, дељења с 
остатком, Еуклидов алгоритам) и интерпретира их 
алгоритамски 

− наведе редослед корака у решавању једноставног логичког 
проблема 

− креира једноставан рачунарски програм у визуелном 
окружењу 

− сврсисходно примењује програмске структуре и блокове 
наредби 

− користи математичке операторе за израчунавања 
− објасни сценарио и алгоритам пројекта 
− анализира и дискутује програм 
- проналази и отклања грешке у програму 

РАЧУНАРСТВО 

-Увод у програмирање 

- Радно окружење програма Scratch 
- Линијски програм 
- Корњача графика 
- Одлучивање (гранање) 
- Аритметичке операције и 
променљиве 
- Листе 
- Програмске структуре (Квиз) 
-  Програмске структуре (Интеракција) 
- Програмске структуре (Управљање 
стрелицама и сензор за боју) 
- Утврђивање градива: Израда 
једноставног програма 

− сарађује са осталим члановима групе у одабиру теме, 
прикупљању и обради материјала у вези са темом, 
формулацији и представљању резултата и закључака 

− одабира и примењује технике и алате у складу са фазама 
реализације пројекта 

− наведе кораке и опише поступак решавања пројектног задатка 
− вреднује своју улогу у групи при изради пројектног задатка и 

активности за које је био задужен 
-   поставља резултат свог рада на интернет, ради дељења са 
другима, уз помоћ наставника 

ПРОЈЕКТНИ 
ЗАДАТАК 

- Избор теме за пројектни 

задатак 

- Подела на групе 

- Израда пројектног задатка 

- Презентовање радова 

 

 

 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ИНФОРМАТИКУ И РАЧУНАРСТВО 

6. 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. 
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ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да:  
ОБЛАСТ/ТЕМА  САДРЖАЈИ  

- правилно користи ИKТ уређаје; 
- креира, уређује и структурира дигиталне 

садржаје који садрже табеле у програму за 
рад са текстом и програму за рад са 
мултимедијалним презентацијама; 

- креира и обрађује дигиталну слику; 
- самостално снима и врши основну обраду 

аудио и видео записа; 
- уређује мултимедијалну презентацију која 

садржи видео и аудио садржаје; 
чува и организује податке локално и у облаку 

ИКТ 

- Дигитални уређаји и кориснички  програми 
Рад са текстом  
- Креирање табеле у програму Microsoft Word 
- Креирање и обликовање табеле у програму Microsoft 
Word 
- Обрада слике у програму GIMP 

- Audacity – програм за обраду звука  
Windows Movie Maker – програм за обраду видео 
садржаја 
- Израда мултимедијалне презентације са аудио и 
видео садржајем 

− одговорно и правилно користи ИKТ уређаје у 
мрежном окружењу; 

− разликује основне интернет сервисе; 
− примењује поступке и правила за безбедно 

понашање и представљање на мрежи; 
− приступа Интернету, самостално претражује, 

проналази и процењује информације и 
преузима их на свој уређај поштујући ауторска 
права; 

− објасни поступак заштите дигиталног 
производа/садржаја одговарајућом ЦЦ 
лиценцом; 

− објасни поступак прикупљања података путем 
онлајн упитника 

ДИГИТАЛНА 
ПИСМЕНОСТ 

 

- Интернет и његови сервиси 
- Гугл упитник 
- Дигитално насиље 

− креира једноставан програм у текстуалном 
програмском језику; 

− користи математичке изразе за израчунавања 
у једноставним програмима; 

− објасни и примени одговарајућу програмску 
структуру (наредбе доделе, гранања, петље); 

− користи у оквиру програма нумеричке, 
текстуалне и једнодимензионе низовске 
вредности; 

− разложи сложени проблем на једноставније 
функционалне целине (потпрограме); 

− проналази и отклања грешке у програму 

РАЧУНАРСТВО 

- Python - увод у програмирање 

- Python – цели и реални бројеви 
- Python – реално дељење 
- Python – целобројно дељење 
- Python – уграђене функције (min, max, abs) 
- Python – ниске 
- Python – гранање 
- Python – листе 

− сарађује са осталим члановима групе у 
одабиру теме, прикупљању и обради 
материјала у вези са темом, формулацији и 
представљању резултата и закључака 

− одабира и примењује технике и алате у 
складу са фазама реализације пројекта 

− наведе кораке и опише поступак решавања 
пројектног задатка 

− вреднује своју улогу у групи при изради 
пројектног задатка и активности за које је био 
задужен 

-   поставља резултат свог рада на интернет, 
ради дељења са другима, уз помоћ наставника 

ПРОЈЕКТНИ 
ЗАДАТАК 

- Избор теме за пројектни задатак 

- Подела на групе 

- Израда пројектног задатка 

- Презентовање радова 
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НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ИНФОРМАТИКУ И РАЧУНАРСТВО 

7. 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:  

ОБЛАСТ/ТЕ
МА  

САДРЖАЈИ  

- разликује визуелну презентацију и логичку 
структуру текста; 

- користи алате за стилско обликовање 
документа и креирање прегледа садржаја у 
програму за обраду текста; 

- објасни принципе растерске и векторске 
графике и модела приказа боја; 

- креира растерску слику у изабраном 
програму; 

- креира векторску слику у изабраном програму; 
- користи алате за уређивање и 

трансформацију слике; 
- креира гиф анимацију; 
креира видео-запис коришћењем алата за 
снимање екрана 

ИКТ 

- Обележавање логичке структуре текста 
Генерисање садржаја текстуалног документа 
- Врсте и особине дигиталних слика 
Обрада слике у програму GIMP 
- Векторска графика: Inkscape 
- Креирање Гиф анимације 
- Коришћење алатки за снимање екрана 

− разликује појмове URL, DNS, IP адреса; 
− објасни појмове хипервеза и хипер текст; 
− креира и шаље електронску пошту; 
− обавља електронску комуникацију на сигуран, 

етички одговоран И безбедан начин водећи 
рачуна о приватности; 

− сараднички креира И дели докумете у облаку 
водећи рачуна о одговарајућим нивоима 
приступа; 

− подешава хипервезе према делу садржаја, 
другом документу или веб локацији 

ДИГИТАЛНА 
ПИСМЕНОСТ 

 

- URL, DNS, IP адреса; Хипервеза и хипертекст 
- Електронска пошта и безбедна комуникација 
- Рад на дељеним документима 
 

− уз помоћ програмске библиотеке текстуалног 
програмског језика исцртава елементе 2Д 
графике; 

− употребљава петље и генератор насумичних 
бројева за исцртавање сложенијих облика; 

− планира, опише и имплементира решење 
једноставног проблема; 

− проналази и отклања грешке у програму 
РАЧУНАРСТВО 

- Технике програмирање  
-  Основна структура PyGame програма 
Координантни систем, задавање боја 
- PyGame: цртање кругова 
- PyGame: цртање квадрата и правоугаоника 
- PyGame: цртање елипсе 
- PyGame: цртање многоуглова, сложенији облици 
- PyGame: сложенији облици 
- PyGame: приказ слике и текста; Израчунавање 
координата 
- PyGame: центрирани облици 
- PyGame: цртање правих облика уз помоћ петљи 
- PyGame: цртање правих облика уз помоћ петљи; 
Генерисање случајних вредности 
- PyGame: анимације 
- PyGame: систематизација 
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− сарађује са осталим члановима групе у свим 
фазама пројектног задатка: 

− креира, уређује и структурира дигиталне 
садржаје који комбинују текст, слике, линкове, 
табеле и анимације; 

− креира рачунарске програме који доприносе 
решавању пројектног задатка; 

− поставља резултат свог рада на Интернет 
ради дељења са другима уз помоћ 
наставника; 

вреднује своју улогу у групи при изради 
пројектног задатка и активности за које је био 
задужен 

ПРОЈЕКТНИ 
ЗАДАТАК 

- Избор теме за пројектни задатак 

- Подела на групе 

- Израда пројектног задатка 

- Презентовање радова 

 
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:  
ОБЛАСТ/ТЕМА  САДРЖАЈИ  

- унесе и мења податке у табели; 
- разликује типове података у ћелијама 

табеле; 
- сортира и филтрира податке по задатом 

критеријуму; 
- користи формуле за израчунавање 

статистика; 
- представи визуелно податке на одговарајући 

начин; 
- примени основне функције форматирања 

табеле, сачува је у пдф формату и 
одштампа; 

- приступи дељеном документу, коментарише 
и врши измене унутар дељеног документа 

ИКТ 

- Радно окружење програма за табеларне прорачуне; 
Креирање радне табеле и унос података (нумерички, 
текстуални, датум, време...) 

- Креирање радне табеле и унос података (нумерички, 
текстуални, датум, време...) 

- Формуле и функције 
- Сортирање и филтрирање података 
- Визуелизација података – израда графикона 
- Визуелизација података – израда графикона; 

Форматирање табеле (вредности и ћелија и припрема 
за штампу) 

- Рачунарство у облаку, дељене табеле 

− разуме на које све начине делимо личне 
податке приликом коришћења интернета;  

− разуме потенцијалне ризике дељења личних 
података путем интернета, поготову личних 
података деце;  

− разуме везу између ризика на интернету и 
кршења права;  

− објасни појам „отворени подаци”;  
− успостави везу између отварања података и 

стварања услова за развој иновација и 
привредних грана за које су доступни 
отворени подаци 

ДИГИТАЛНА 
ПИСМЕНОСТ 

- Заштита личних података; Права детета у дигиталном 
добу  
- Отворени подаци 

− унесе серију (низ) података; 
− изврши једноставне анализе низа података 

(израчуна збир, просек, проценте, ...); 
− графички представи низове података (у 

облику линијског, стубичастог или 
секторског дијаграма); 

− унесе табеларне податке или их учита из 
локалних датотека и сними их; 

− изврши основне анализе и обраде 
табеларних података (по врстама и по 
колонама, сортирање, филтрирање, ...); 

− изврши анализе које укључују статистике по 
групама 

РАЧУНАРСТВО 

- Увод у Jyputer 
- Jyputer: Радна свеска 
- Jyputer: Серије података; листе 
- Jyputer:Табеларни подаци 
- Jyputer: Сортирање и филтрирање табеле 
- Jyputer: Статистички подаци табеларних података - 
Jyputer:Групна статистика 
- Jyputer: Визуелизација података 
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− сарађује са осталим члановима групе у свим 
фазама пројектног задатка: 

− креира, уређује и структурира дигиталне 
садржаје који комбинују текст, слике, 
линкове, табеле и анимације; 

− креира рачунарске програме који доприносе 
решавању пројектног задатка; 

− поставља резултат свог рада на Интернет 
ради дељења са другима уз помоћ 
наставника; 

вреднује своју улогу у групи при изради 
пројектног задатка и активности за које је био 
задужен 

ПРОЈЕКТНИ 
ЗАДАТАК 

- Избор теме за пројектни задатак 

- Подела на групе 

- Израда пројектног задатка 

- Презентовање радова 

 
 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА  ТЕХНИКУ И ТЕХНОЛОГИЈУ 

5. разред 

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

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да:  

ОБЛАСТ/ТЕМ
А  

САДРЖАЈИ  

− описује улогу технике, технологије и 
иновација у развоју заједнице и 
њихово повезивање; разликује 
основна подручја човековог рада, 
производње и пословања у техничко-
технолошком подручју; наводи 
занимања у области технике и 
технологије; процењује сопствена 
интересовања у области технике и 
технологије; организује радно 
окружење у кабинету; правилно и 
безбедно користи техничке апарате и 
ИКТ уређаје у животном и радном 
окружењу; 

− енусамостално црта скицом и 
техничким цртежом једноставан 
предмет;      правилно чита технички 
цртеж;                        преноси податке 
између ИКТ уређаја;          примењује 
основне поступке обраде дигиталне 
слике на рачунару;                    користи 
програм за обраду текста за креирање 
документа са графичким елементима;              
користи Интернет сервисе за претрагу 
и приступање онлајн ресурсима;   
преузима одговорност за рад;                         
представи идеје и планове за акције 
које предузима користећи саврем 
информационо-комуникациону 
технологију и софтвер; 

 
ЖИВОТНО И 

РАДНО 
ОКРУЖЕЊЕ 

 

- Одговорно учешће у демократском друштву 

- Предузимљивост и оријентација ка предузетништву 

- Компентенција за учење 

- Дигитална компетенција 

- Рад с подацима и информацијама 

- Сарадња 
 
 

САОБРАЋАЈ 
 

- Одговоран однос према здрављу 

- Компентенција за учење 

- Комуникација 

- Рад с подацима и информацијама 

- Сарадња 

- Решавање проблема 

- Дигитална компетенција 

- Одговорно учешће у демократском друштву 

- Одговоран однос према околини 

ТЕХНИЧКА И 
ДИГИТAЛНА 

 ПИСМЕНОСТ 

- Дигитална компетенција 

- Комуникација 

- Рад с подацима и информацијама 

- Компентенција за учење 

- Решавање проблема 
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- Естетичка компетенција 

- Сарадња 

- повезује својства природних 
материјала са применом; 

- објасни технологије прераде и обраде 
дрвета, производњу папира, текстила 
и коже; 

- сече, спаја и врши заштиту папира, 
текстила, коже и дрвета; 

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

- направи план израде једноставног 
производа и план управљања 
отпадом; 

- самостално израђује једноставан 
модел; 

РЕСУРСИ И 
ПРОИЗВОДЊ

А 

- Компентенција за учење         Одговоран однос 
према околини    Одговоран однос према здрављу  
Естетичка компетенција     Комуникација                                       
Рад с подацима и информацијама Сарадња                                   
Решавање проблема 

- самостално проналази информације 
потребне за израду предмета/модела 
користећи ИКТ и Интернет сервисе; 

- одабира материјале и алате за израду 
предмета/модела; 

- мери и обележава предмет/модел; 

- ручно израђује једноставан 
предмет/модел користећи папир и/или 
дрво, текстил, кожу и одговарајуће 
технике, поступке и алате; 

- користи програм за обраду текста за 
креирање документа реализованог 
решења; 

- самостално представља пројектну 
идеју, поступак израде и 
решење/производ; 

- показује иницијативу и јасну 
оријентацију ка остваривању циљева 
и постизању успеха; 

- планира активности које доводе до 
остваривања циљева укључујући 
оквирну процену трошкова; 

- активно учествује у раду пара или 
мале групе у складу са улогом и 
показује поштовање према 
сарадницима;  

- пружи помоћ у раду другим 
ученицима;   

- процењује остварен резултат и 
развија предлог унапређења. 

КОНСТРУКТО
РСКО 

МОДЕЛОВАЊ
Е 

- Решавање проблем                  Естетичка 
компетенција Предузимљивост и оријентација ка 
предузетништву                         Сарадња                              
Комуникација                            Дигитална компетен                  
Компентенција за учење                     Рад с 
подацима и информацијама 

 
НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА  ТЕХНИКУ И ТЕХНОЛОГИЈУ 

6. разред 

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

у стању да:  

ОБЛАСТ/ТЕ
МА  

САДРЖАЈИ  

- скицира просторни изглед грађевинског 
објекта; 

- чита и црта грађевински технички цртеж 
уважавајући фазе изградње грађевинског 
објекта уз примену одговарајућих правила и 
симбола; 

- користи рачунарске апликације за техничко 
цртање 3Д приказ грађевинског објекта и 
унутрашње уређење стана уважавајући 
потребе савремене културе становања; 

− самостално креира дигиталну презентацију 
и представља је; 

− класификује врсте саобраћајних објеката 
према намени; 

− повезује неопходност изградње прописне 
инфраструктуре са безбедношћу учесника у 
саобраћају; 

− повезује коришћење информационих 
технологија у саобраћајним објектима са 
управљањем и безбедношћу путника и 
робе; 

− демонстрира правилно и 
безбеднопонашање и кретање пешака и 
возача бицикла на саобраћајном полигону 
и/или уз помоћ рачунарске симулације; 

ЖИВОТНО И 
РАДНО 

ОКРУЖЕЊЕ 
 

- Одговоран однос према околини 

- Естетичка компетенција 

- Компентенција за учење 

- Комуникација 

- Рад с подацима и информацијама 

- Сарадња 

- Решавање проблема 

- повеже развој грађевинарства и значај урбанизма у 
побољшању услова живљења; 

- анализира карактеристике савремене културе 
становања; 

- класификује кућне инсталације на основу њихове 
намене; 

ТЕХНИЧКА И 
ДИГИТAЛНА 

 
ПИСМЕНОСТ 
 

- Дигитална компетенција 

- Комуникација 

- Рад с подацима и информацијама 

- Компентенција за учење 

- Решавање проблема 

- Естетичка компетенција 

- Сарадња 

САОБРАЋАЈ 

- Одговоран однос према здрављу 

- Компентенција за учење 

- Комуникација 

- Рад с подацима и информацијама 

- Сарадња 

- Решавање проблема 

- Дигитална компетенција 

- Одговорно учешће у демократском друштву 

- Одговоран однос према околини 

- класификује грађевинске материјале према 
врсти и својствима и процењује могућности 
њихове примене; 

- повезује коришћење грађевинских 
материјала са утицајем на животну 
средину; 

- повезује алате и машине са врстама 
грађевинских и пољопривредних радова; 

- реализује активност која указује на важност 
рециклаже; 

- образложи на примеру коришћење 
обновљивих извора енергије и начине 
њиховог претварања у корисне облике 
енергије; 

- правилно и безбедно користи уређаје за 
загревање и климатизацију простора; 

- повезује значај извођења топлотне 
изолације са уштедом енергије; 

- повезује гране пољопривреде са одређеном 
врстом производње хране; 

- описује занимања у области 
грађевинарства, пољопривреде, 
производње и прераде хране; 

- изради и представи дигиталну презентацију 
грађевинских машина или пољопривредних 
машина уз примену савремених ИКТ 
средстава 

РЕСУРСИ И 
ПРОИЗВОД

ЊА 

− Компентенција за учење 
− Одговоран однос према околини 
− Одговоран однос према здрављу 
− Естетичка компетенција 
− Комуникација 
− Рад с подацима и информацијама 
− Сарадња 
− Решавање проблема 
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- самостално/тимски врши избор 
макете/модела грађевинског објекта и 
образлажи избор; 

- самостално проналази информације о 
условима, потребама и начину реализације 
макете/модела користећи ИКТ; 

- креира планску документацију (листу 
материјала, редослед операција, процену 
трошкова) користећи програм за обраду 
текста; 

- припрема и организује радно окружење 
одређујући одговарајуће алате, машине и 
опрему у складу са захтевима посла и 
материјалом који се обрађује; 

- израђује макету/модел поштујући принципе 
економичног искоришћења материјала и 
рационалног одабира алата и машина 
примењујући процедуре у складу са 
принципима безбедности на раду; 

- учествује у успостављању критеријума за 
вредновање, процењује свој рад и рад 
других и предлаже унапређења постојеће 
макете/модела; 

- одреди реалну вредност израђене 
макете/модела укључујући и оквирну 
процену трошкова. 

КОНСТРУКТ
ОРСКО 

МОДЕЛОВА
ЊЕ 

− Решавање проблема 
− Естетичка компетенција 
− Предузимљивост и оријентација ка предузетништву 
− Сарадња 
− Комуникација 
− Дигитална компетенција 
− Компентенција за учење 
− Рад с подацима и информацијама 
− Решавање проблема 

 
 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ТЕХНИКУ И ТЕХНОЛОГИЈУ 

7. разред 

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

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да:  
ОБЛАСТ/ТЕМА  САДРЖАЈИ 

-    повеже развој машина и њихов допринос 
подизању квалитета живота и рада; 

 повеже ергономију са здрављем и 
конфором људи при употреби техничких 
средстава; 

 анализира да ли је коришћење одређене 
познате технике и технологије у складу са 
ичувањем животне средине; 

 истражи могућности смањења трошкова 
енергије у домаћинству; 

 повезује занимања у области машинства 
са сопственим интересовањима; 

 разликује врсте транспортних машина; 

 повеже подсистеме код возила друмског 
саобраћаја са њиховом улогом; 

 провери техничку исправност бицикла; 

 демонстрира поступке одржавања 
бицикла или мопеда; 

 самостално црта скицом и техничким 
цртежом предмете користећи ортогонално 
и просторно приказивање; 

 користи CAD технологију за креирање 
техничке документације; 

 упоравља моделима користећи рачунар; 

ЖИВОТНО И 
РАДНО 

ОКРУЖЕЊЕ 
 

- Одговоран однос према околини 

- Естетичка компетенција 
− Одговоран однос према здрављу 

- Компентенција за учење 

- Комуникација 

- Рад с подацима и информацијама 

- Сарадња 

- Решавање проблема 

 
САОБРАЋАЈ  

- Одговоран однос према здрављу 

- Компентенција за учење 

- Комуникација 

- Рад с подацима и информацијама 

- Сарадња 

- Решавање проблема 

- Дигитална компетенција 

- Одговорно учешће у демократском друштву 
Одговоран однос према околини 

ТЕХНИЧКА И 
ДИГИТAЛНА 

 ПИСМЕНОСТ 

- Дигитална компетенција 

- Комуникација 

- Рад с подацима и информацијама 

- Компентенција за учење 
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 објасни улогу основних компоненти 
рачунара, таблета, паметних телефона и 
осталих савремених ИКТ уређаја 

-   објасни улогу и значај вештачке 
интелигенције и примену у свакодневном 
животу; 

- Решавање проблема 

- Естетичка компетенција 

- Сарадња 

- аргументује значај рационалног 
коришћења расположивих ресурса на 
Земљи; 

- идентификује материјале који се користе у 
машинству и на основу њихових својстава 
процењује могућност примене; 

- користи прибор за мерење у машинству 
водећи рачуна о прецизности мерења; 

- објасни операције обраде материјала који 
се користе у машинству, помоћу 
одговарајућих алата, прибора, машина и 
објасни мере заштите на раду; 

- објасни улогу одређених елемената 
машина и механизама на једноставном 
примеру; 

- образложи значај примене савремених 
машина у машинској индустрији и 
предности роботизације производних 
процеса; 

- објасни основе конструкције робота; 

- класификује погонске машине - моторе и 
повеже их са њиховом применом; 

РЕСУРСИ И 
ПРОИЗВОДЊА 

− Компентенција за учење 
− Одговоран однос према околини 
− Одговоран однос према здрављу 
− Естетичка компетенција 
− Комуникација 
− Рад с подацима и информацијама 
− Сарадња 
− Решавање проблема 

− самостално/тимски истражи и реши 
задати проблем у оквиру пројекта; 

− изради производ у складу са принципима 
безбедности на раду; 

− тимски представи идеју, поступак израде 
и производ; 

− креира рекламу за израђен производ; 
− врши е – коресподенцију у складу са 

правилима и препорукама са циљем 
унапређења продаје; 

− процењује свој рад и рад других на 
основу постављених критеријума 
(прецизност, педантност и сл.) 

КОНСТРУКТОРС
КО 

МОДЕЛОВАЊЕ 

− Решавање проблема 
− Естетичка компетенција 
− Предузимљивост и оријентација ка предузетништву 
− Сарадња 
− Комуникација 
− Дигитална компетенција 
− Компентенција за учење 
− Рад с подацима и информацијама 
− Решавање проблема 

 
 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ТЕХНИКУ И ТЕХНОЛОГИЈУ 

8. разред 

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

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да:  
ОБЛАСТ/ТЕМА  САДРЖАЈИ  

 процени значај електротехнике, 
рачунарства и мехатронике у животном 
и радном окружењу; 

 анализира опасности од неправилног 
коришћења електричних апарата и 
уређаја и познаје поступке пружања 
прве помоћи; 

ЖИВОТНО И 
РАДНО 

ОКРУЖЕЊЕ 

- Одговоран однос према околини 

- Естетичка компетенција 

- Компентенција за учење 

- Комуникација 

- Рад с подацима и информацијама 

- Сарадња 

- Решавање проблема 
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 образложи важност енергетске 
ефикасности електричних уређаја у 
домаћинству; 

 повеже професије (занимања) у 
области електротехнике и мехатронике 
са сопственим интересовањима; 

 упореди карактеристике електричних и 
хибридних саобраћајних средстава са 
конвенционалним; 

 разуме значај електричних и 
електронских уређаја у саобраћајним 
средствима; 

-    објасни доступне телекомуникационе 
уређаје и сервисе; 

САОБРАЋАЈ  
 

- Одговоран однос према здрављу 

- Компентенција за учење 

- Комуникација 

- Рад с подацима и информацијама 

- Сарадња 

- Решавање проблема 

- Дигитална компетенција 

- Одговорно учешће у демократском друштву 
Одговоран однос према околини 

ТЕХНИЧКА И 
ДИГИТAЛНА 

 ПИСМЕНОСТ 

- Дигитална компетенција 

- Комуникација 

- Рад с подацима и информацијама 

- Компентенција за учење 

- Решавање проблема 

- Естетичка компетенција 

- Сарадња 

- 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; 

РЕСУРСИ И 
ПРОИЗВОДЊА 

− Компентенција за учење 
− Одговоран однос према околини 
− Одговоран однос према здрављу 
− Естетичка компетенција 
− Комуникација 
− Рад с подацима и информацијама 
− Сарадња 
− Решавање проблема 

− 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. 

КОНСТРУКТОРСКО 
МОДЕЛОВАЊЕ 

− Решавање проблема 
− Естетичка компетенција 
− Предузимљивост и оријентација ка предузетништву 
− Сарадња 
− Комуникација 
− Дигитална компетенција 
− Компентенција за учење 
− Рад с подацима и информацијама 
− Решавање проблема 

 
НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ЛИКОВНУ КУЛТУРУ 

5. разред 
 Циљ наставе и учења ликовне културе је да се ученик развијајући стваралачко и креативно 

мишљење и естетичке критеријуме кроз практични рад, оспособљава за комуникацију и решавање 
проблема и да изграђује позитиван однос према уметничком наслеђу и културној баштини свог и других 
народа.  

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик 

ће бити у стању да: 
ТЕМЕ САДРЖАЈ 

 
- визуелно памћење и предочавање; 
- се артикулисано ликовно изражава 

 
-смањити укупну оптерећеност ученика тако што ће 
се нагласити нове технике и материјале  у складу 
са савременим кретањима уметности; 
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- користи различите                        
материјале и  средстава   за   рад у 
процесу ликовног изражавања; 

 

СЛОБОДНО 
РИТМИЧКО 

КОМПОНОВАЊЕ 
 

ЛИНИЈА 
 

ОБЛИК 
 

ОРНАМЕНТ 
 

СВЕТЛИНСКИ 
ОБЈЕКТИ И КОЛАЖ 

 
ВИЗУЕЛНО 

СПОРАЗУМЕВАЊЕ 
 

ОБЛИКОВАЊЕ И 
ПРЕОБЛИКОВАЊЕ 

УПОТРЕБНИХ 
ПРЕДМЕТА 

 

-растеретити важећи програм непримерених 
садржаја и увећати број часова вежбања. 
-Садржаје програма ликовне културе треба 
остварити: 
1. примањем (учењем), тако што ће ученицима бити 
омогућено да стичу знања из области ликовне 
културе, савладавају технолошке поступке ликовног 
рада у оквиру одређених средстава и медијума и да 
упознају законитости и елементе ликовног језика; 
2.давањем (стварањем) путем подстицања ученика 
да се изражавају у оквиру ликовних активности и 
остварују резултате (увек на вишем нивоу 
култивисање и јачање ликовне осетљивости). 

 

 
 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ЛИКОВНУ КУЛТУРУ 
6. разред 

 
Циљ наставе и учења ликовне културе је да се ученик развијајући стваралачко и креативно мишљење и 
естетичке критеријуме кроз практични рад, оспособљава за комуникацију и решавање проблема и да 
изграђује позитиван однос према уметничком наслеђу и културној баштини свог и других народа. 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда 
ученик ће бити у стању 

да: 

ТЕМЕ САДРЖАЈИ 

- способан за визуелно 
памћење и предочавање; 
- способан за артикулисано 
ликовно изражавање 
- прошири сазнања и искуства 
у коришћењу различитих                        
материјала и  средстава   за   
рад у процесу ликовног 
изражавања; 
- мотивисан на активан однос 
према актуелним питањима 
које се односе на заштиту и 
унапређивање човекове 
природне и културне средине. 
- развије моторичке 
способности и навике за лепо 
писање 
-подстакне потребу за 
посећивање музеја,изложби и 
за чување културних добара 
-развије способности за 
препознавање основних 
својстава традиционалне и 

модерне уметности 

 

СЛОБОДНО 
РИТМИЧКО 

ИЗРАЖАВАЊЕ 
БОЈЕНИМ 
МРЉАМА 

 
ВИЗУЕЛНО 

СПОРАЗУМЕВАЊЕ  
 

ТЕКСТУРА 
 

СВЕТЛИНА 
 

БОЈА 
 

СВЕТ 
УОБРАЗИЉЕ У 

ДЕЛИМА 
УМЕТНОСТИ 

 

Посебна важност је у наставнику који усаглашава образовне 
задатке (ликовне проблеме) са интересовањима ученика 
Садржаје програма ликовне културе треба остварити: 
1. примањем (учењем), тако што ће ученицима бити омогућено 
да стичу знања из области ликовне културе, савладавају 
технолошке поступке ликовног рада у оквиру одређених 
средстава и медијума и да упознају законитости и елементе 
ликовног језика; 
2.давањем (стварањем) путем подстицања ученика да се 
изражавају у оквиру ликовних активности и остварују резултате 
(увек на вишем нивоу култивисање и јачање ликовне 
осетљивости). 
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НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ЛИКОВНУ КУЛТУРУ 

7. разред 
 

Циљ наставе и учења ликовне културе је да се ученик развијајући стваралачко и креативно 
мишљење и естетичке критеријуме кроз практични рад, оспособљава за комуникацију и решавање 
проблема и да изграђује позитиван однос према уметничком наслеђу и културној баштини свог и других 
народа. 

 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да: 
ТЕМЕ САДРЖАЈИ 

 
– користи традиционалне технике и одабрана 

савремена средства за ликовна 
истраживања; 

– изражава, одабраним ликовним елементима, 
емоције, стање или имагинацију; 

– обликује композиције примењујући основна 
знања о пропорцијама и перспективи; 

– користи, сам или у сарадњи са другима, 
одабране изворе, податке и информације  
као подстицај за стваралачки рад;  

– разговара о одабраним идејама, темама или 
мотивима у уметничким остварењима 
различитих култура и епоха; 

– уважава себе и друге када снима, обрађује и 
дели дигиталне фотографије;  

– учествује у заједничком креативном раду који 
обједињује различите уметности и/или 
уметност и технологију; 

– прави, самостално или у тиму, презентације 
о одабраним  темама повезујући кључне 
текстуалне податке и визуелне информације; 

– представи своје и радове других, кратко, 
аргументовано и афирмативно;  

– предлаже идеје за уметничку рециклажу, 
хуманитарне акције кроз ликовно 
стваралаштво или обилазак места и установа 
културе; 

-    разматра своја интересовања и могућности у 
односу на занимања у визуелним 
уметностима. 

 

 

 
ПРОСТОР И 

КОМПОЗИЦИЈА 
 
КОМУНИКАЦИЈА 
УМЕТНОСТ ОКО 

НАС 
ЧОВЕК И МУЗИКА 

МУЗИЧКИ 
ИНСТРМЕНТИ 

 

 

Композиција. Боје и емоције, стилизација 
облика.  Композиција линија, композиција 
боја, композиција облика. Равнотежа, 
контраст, понављање и степеновање 
облика, варијације.  Орнамент и арабеска.    
Пропорције. Пропорције главе и тела. 
Перспектива. Колористичка, ваздушна, 
линеарна перспектива. 
Теме. Историјска, религијска и митолошка 
тема. Оригинал, копија и плагијат. 
Дигитална фотографија. Кадар, селфи и 
аутопортрет. 
Анимација. Процес креирања, стори борд. 
Сцена. Обједињавање покрета, игре и 
звука.  
Презентације.  
 Уметност и технологија. Уметничка 
занимања  и продукти. Савремена 
технологија и уметност.  
Уметност око нас. Уметничка рециклажа, 
уметнички пројекти, хуманитарне акције... 
Наслеђе. 

 

 

 
 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ЛИКОВНУ КУЛТУРУ 
8. разред 

Циљ наставе и учења ликовне културе је да се ученик развијајући стваралачко и креативно 
мишљење и естетичке критеријуме кроз практични рад, оспособљава за комуникацију и решавање 
проблема и да изграђује позитиван однос према уметничком наслеђу и културној баштини свог и других 
народа. 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 
ТЕМА САДРЖАЈИ 

– 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 

КОМПОЗИЦИ
ЈА 

Примена принципа компоновања. 
Простор и пропорције (ергономија, перспектива). 

 
НАСЛЕЂЕ 

Културна баштина (значај, заштита и промоција 
наслеђа). Најзначајнија уметничка остварења и 
уметници, локалитети и споменици на територији 
Србије и у свету. 
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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 других 
уважавајући различита 
мишљења; 

– прави презентације усклађујући 
слику и текст и приказујући кључне 
податке и визуелне информације; 

– тумачи садржаје одабраних 
уметничких дела и одабрану 
визуелну метафорику; 

– разговара о значају културне 
баштине за лични развој, развој 
туризма и очување културног 
идентитета земље. 

 
 
 
 

КОМУНИКАЦ
ИЈА 

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...). 

 
                                                               НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА МУЗИЧКУ КУЛТУРУ 
                                                                                               5. разред 
Циљ учења  Музичке културе је да код ученика, развијајући интересовања за музичку уметност, стваралачко и 
критичко мишљење, естетске критеријуме, формира естетску перцепцију и музички укус, као и одговоран 
одност према очувању музичког наслеђа и култури свога и других народа. 

 

 

 

 

 
                                                   НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА МУЗИЧКУ КУЛТУРУ 
                                                                                         6. разред 

Циљ учења  Музичке културе је да код ученика, развијајући интересовања за музичку уметност, стваралачко и 
критичко мишљење, естетске критеријуме, формира естетску перцепцију и музички укус, као и одговоран 
одност према очувању музичког наслеђа и култури свога и других народа. 

 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

САДРЖАЈИ ТЕМА 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: ТЕМА САДРЖАЈИ 



ОШ „Свети Сава“ Кикинда  - ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2022-2026. 

188 

 

 
 

                                                         НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА МУЗИЧКУ КУЛТУРУ 
                                                                                         7. разред 

Циљ учења  Музичке културе је да код ученика, развијајући интересовања за музичку уметност, стваралачко и 
критичко мишљење, естетске критеријуме, формира естетску перцепцију и музички укус, као и одговоран 
одност према очувању музичког наслеђа и култури свога и других народа. 

 

САДРЖАЈИ ТЕМА 
ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у 
стању да: 



ОШ „Свети Сава“ Кикинда  - ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2022-2026. 

189 

 

 
 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА МУЗИЧКУ КУЛТУРУ 
                                                                                       8. разред 
 
 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да: 
ТЕМА САДРЖАЈИ 
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НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 
5. разред 

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

моторичке вештине и знања из области физичке и здравствене културе, ради очувања здравља и при- 
мене правилног и редовног физичког вежбања у савременим условима живота и рада. 

 
ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у 
стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

– примени једноставнe комплексе простих и 
општеприпремних вежби; 

– изведе вежбе (разноврсна природна и изведена 
кретања) и користи их у спорту, рекреацији и различитим 
животним ситуацијама; 
– упореди резултате тестирања са вредностима за свој 
узраст и сагледа сопствени моторички напредак; 

 
 

ФИЗИЧКE 
СПОСОБНОСТИ 

Обавезни садржаји 

Вежбе за развој снаге. 

Вежбе за развој покретљивости. 

Вежбе за развој аеробне 

издржљивости. Вежбе за 

развој брзине. 

Вежбе за развој координације. 

Примена националне батерије тестова за праћење физичког 

развоја и моторичких способности 
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– комбинује и користи достигнути ниво усвојене технике 
кретања у спорту и свакодневном животу; 
– доводи у везу развој физичких способности са атлетским 
дисципли- нама; 
– одржава стабилну и динамичку равнотежу у различитим 
кретањима, изводи ротације тела; 
– користи елементе гимнастике у свакодневним животним 
ситуацијама и игри; 
– процени сопствене могућности за вежбање у гимнастици; 
– користи елементе технике у игри; 
– примењује основна правила рукомета у игри; 
– учествује на унутародељенским такмичењима; 
– изведе кретања, вежбе и кратке саставе уз музичку 

пратњу; 
– игра народно коло; 
– изведе кретања у различитом ритму; 
– изведе основне кораке плеса из народне традиције других 

култура; 
– контролише и одржава тело у води; 
– преплива 25m слободном техником; 
– скочи у воду на ноге; 
– поштује правила понашања у и око водене средине; 
– објасни својим речима сврху и значај вежбања; 
– користи основну терминологију вежбања; 
– поштује правила понашања у и на просторима за 
вежбање у школи и ван ње, као и на спортским 
манифестацијама; 
– примени мере безбедности током вежбања; 
– одговорно се односи према објектима, справама и 
реквизитима у просторима за вежбање; 
– примени и поштује правила тимске и спортске игре у 
складу са етичким нормама; 
– навија и бодри учеснике на такмичењима и решава 
конфликте на социјално прихватљив начин; 
– користи различите изворе информација за упознавање 
са разновр- сним облицима физичких и спортско-
рекративних активности; 
– прихвати сопствену победу и пораз у складу са 

„ферплејом”; 
– примењује научено у физичком и здравственом 
васпитању у ванред- ним ситуацијама; 
– препозна лепоту покрета и кретања у физичком вежбању и 

спорту; 
– направи план дневних активности; 
– наведе примере утицаја физичког вежбања на здравље; 
– разликује здравe и нездравe начине исхране; 
– направи недељни јеловник уравнотежене исхране уз 
помоћ настав- ника; 
– примењује здравствено-хигијенске мере пре, у току и након 

вежбања; 
– препозна врсту повреде; 
– правилно реагује у случају повреде; 
– чува животну средину током вежбања. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МОТОРИЧ- 
КЕ ВЕШТИ- 
НЕ, СПОРТ 

И СПОРТСКЕ 
ДИСЦИПЛИ- 

НЕ 

 

А
тл

ет
ик
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Обавезни садржаји 

Техника истрајног трчања. 

Истрајно трчање – припрема за крос. Техника спринтерског 

трчања. 

Техника високог и ниског старта. Скок увис (прекорачна 

техника). Бацање лоптице (до 200 г). 
 

Препоручени садржаји Техника штафетног трчања. Скок 

удаљ. 
Бацања кугле 2 kg. Бацање „вортекс-а”. Тробој. 

 

ГИ
М

Н
А

С
Т

И
К

А
 

       

С
п
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р

тс
ка
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м

н
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Обавезни садржаји 

Вежбе на тлу. Прескоци и скокови. Вежбе у упору. 
Вежбе у вису. Ниска греда. 

Гимнастички полигон. 

 

Препоручени садржаји 

Вежбе на тлу (напредне варијанте). Висока греда. 

Трамболина. 

Прескок. 

Коњ са хватаљкама. 

Вежбе у упору 

(сложенији састав). 

Вежбе у вису 

(сложенији састав). 

  

 О
сн

ов
е 

ти
м

ск
их

 и
 с

по
рт

ск
их

 и
га

ра
 

    

 

Обавезни 

садржаји 

Рукомет/мин

ирукомет: 

Основни елементи технике и правила; 

– вођење лопте, 

– хватањa и додавањa лопте, 

– шутирања на гол, 

– финтирање, 

– принципи индувидуалне одбране 

– основна правила 

рукомета/минирукомета 

Спортски полигон. 

 

Препоручени садржаји 

Напредни елементи технике, тактике и правила игре: 

– хватања котрљајућих лопти, 

– дриблинг, 

– шутирања на гол, 

– финтирање, 

– основни принципи колективне одбране. 
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Обавезни садржаји 

Покрети уз ритам и уз 

музичку пратњу. Ритмичка 

вежба без реквизита. 

Скокови кроз 

вијачу. 

Народно коло 

„Моравац”. 

Народно коло из краја у којем се 

школа налази. Основни кораци 

друшвених плесова. 

Препоручени садржаји 

Вежбе 

са 

обруче

м. 

Вежбе 

са 

лоптом. 

Сложенији скокови кроз вијачу. 

 

   
   

   
   

   
   

 

П
л

ив
ањ

е 

 

Обавезни садржаји 

Предвежбе у 

обучавању пливања. 

Игре у води. 

Самопомоћ у води. 
 

Препоручени 

садржаји 

Плива једном 

техником. 

Роњење у 

дужину. 

 

 

 

 
ФИЗИЧКА И 
ЗДРАВСТВЕ- 
НА КУЛТУРА 

(Реализујe 
се кроз све 
наставне 
области и 
теме уз прак- 
тичан рад) 

 Ф
из

ич
ко

 в
еж

б
ањ

е 
и 

сп
ор

т 
     

 

Циљ и сврха вежбања у физичком и здравственом 

васпитању. Основна правила. 

Рукомета/минирукомета и Малог фудбала. 

Понашање према осталим субјекатима у игри (према 

судији, играчи- ма супротне и сопствене екипе). 

Чување и одржавање материјалних добара која се користе у 

физичком и здравственом васпитању. 

Уредно постављање и склањање справа и реквизита 

неопходних за вежбање. 

Упознавање ученика са најчешћим облицима насиља у 

физичком васпитању и спорту. 

„Ферплеј” (навијање, победа, пораз решавање 

конфликтних ситуа- ција). 

Писани и електорнски извори информација из области 

физчког васпи- тања и спорта. 

Значај развоја физичких способности за сналажење у 

ванредним ситуацијама (земљотрес, поплава, 

пожар...). 

Физичко вежбање и естетика (правилно 

обликовање тела). Планирање дневних 

активности. 

 

 

З
д

ра
вс

тв
е-

 н
о 

ва
сп

и-
 

та
њ

е 

  

Физичка активност, вежбање и здравље. 

Основни принципи вежбања и врсте физичке активности. 

Одржавање личне опреме за вежбање и поштовање 

здравствено-хиги- јенских мера пре и после вежбања. 

Лична и колективна хигијена пре и после 

вежбања. Утицај правилне исхране на 

здравље и развој људи. Исхрана пре и 

после вежбања 

Прва помоћ: 

– значај прве помоћи, 

– врсте повреда. 

Вежбање и играње на чистом ваздуху – чување околине 

приликом вежбања. 

Кључни појмови садржаја: физичко вежбање, рукомет, игра, здравље, васпитање. 
 
 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 
6. разред 

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

моторичке вештине и знања из области физичке и здравствене културе, ради очувања здравља и при- 
мене правилног и редовног физичког вежбања у савременим условима живота и рада. 

 
ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању 
да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
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– примени једноставнe комплексе простих и 
општеприпремних вежби; 

– изведе вежбе (разноврсна природна и изведена кретања) 
и користи их у спорту, рекреацији и различитим животним 
ситуацијама; 
– упореди резултате тестирања са вредностима за свој 
узраст и сагледа сопствени моторички напредак; 
– комбинује и користи достигнути ниво усвојене технике 
кретања у спорту и свакодневном животу; 
– доводи у везу развој физичких способности са атлетским 
дисципли- нама; 
– одржава стабилну и динамичку равнотежу у различитим 
кретањима, изводи ротације тела; 
– користи елементе гимнастике у свакодневним животним 
ситуацијама и игри; 
– процени сопствене могућности за вежбање у гимнастици; 
– користи елементе технике у игри; 
– примењује основна правила рукомета у игри; 
– учествује на унутародељенским такмичењима; 
– изведе кретања, вежбе и кратке саставе уз музичку пратњу; 
– игра народно коло; 
– изведе кретања у различитом ритму; 
– изведе основне кораке плеса из народне традиције других 

култура; 
– контролише и одржава тело у води; 
– преплива 25m слободном техником; 
– скочи у воду на ноге; 
– поштује правила понашања у и око водене средине; 
– објасни својим речима сврху и значај вежбања; 
– користи основну терминологију вежбања; 
– поштује правила понашања у и на просторима за вежбање 
у школи и ван ње, као и на спортским манифестацијама; 
– примени мере безбедности током вежбања; 
– одговорно се односи према објектима, справама и 
реквизитима у просторима за вежбање; 
– примени и поштује правила тимске и спортске игре у 
складу са етичким нормама; 
– навија и бодри учеснике на такмичењима и решава 
конфликте на социјално прихватљив начин; 
– користи различите изворе информација за упознавање 
са разновр- сним облицима физичких и спортско-
рекративних активности; 
– прихвати сопствену победу и пораз у складу са „ферплејом”; 
– примењује научено у физичком и здравственом васпитању 
у ванред- ним ситуацијама; 
– препозна лепоту покрета и кретања у физичком вежбању и 

спорту; 
– направи план дневних активности; 
– наведе примере утицаја физичког вежбања на здравље; 
– разликује здравe и нездравe начине исхране; 
– направи недељни јеловник уравнотежене исхране уз 
помоћ настав- ника; 
– примењује здравствено-хигијенске мере пре, у току и након 

вежбања; 
– препозна врсту повреде; 
– правилно реагује у случају повреде; 
– чува животну средину током вежбања. 

 

 

ФИЗИЧКE 
СПОСОБНОСТИ 

Обавезни садржаји 
Вежбе за развој снаге. 
Вежбе за развој покретљивости. 
Вежбе за развој аеробне издржљивости. Вежбе за 
развој брзине. 
Вежбе за развој координације. 
Примена националне батерије тестова за праћење 
физичког развоја и моторичких способности 

М
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А
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Обавезни садржаји 
Техника истрајног трчања. 
Истрајно трчање – припрема за крос. Техника 
спринтерског трчања. 
Техника високог и ниског старта. Скок увис 
(прекорачна техника). Бацање лоптице (до 200 г). 

 

Препоручени садржаји Техника штафетног 
трчања. Скок удаљ. 
Бацања кугле 2 kg. Бацање „вортекс-а”. Тробој. 

 

С
по

рт
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а 
ги

м
на

- 
ст
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Обавезни садржаји 
Вежбе на тлу. Прескоци и скокови. Вежбе у упору. 
Вежбе у вису. Ниска греда. 
Гимнастички полигон. 

 
Препоручени садржаји 
Вежбе на тлу (напредне варијанте). Висока греда. 
Трамболина. 
Прескок. 
Коњ са хватаљкама. 
Вежбе у упору 
(сложенији састав). 
Вежбе у вису 
(сложенији састав). 
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Обавезни садржаји кошарка/баскет: 
Основни елементи технике и правила; 
– вођење лопте, 
– хватањa и додавањa лопте, 
– шутирања на кош, 
– финтирање, 
– принципи индувидуалне одбране 
– основна правила кошарке/баскета Спортски 
полигон. 

 
Препоручени садржаји 
Напредни елементи технике, тактике и правила 
игре: 
– хватања  лопти, 
– дриблинг, 
– шутирања на кош, 
– финтирање, 
– основни принципи колективне одбране. 
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Обавезни садржаји 
Покрети уз ритам и уз музичку пратњу. Ритмичка 
вежба без реквизита. 
Скокови кроз вијачу. Народно коло „Моравац”. 
Народно коло из краја у којем се школа налази. 
Основни кораци друшвених плесова. 
Препоручени садржаји 
Вежбе са обручем. Вежбе са лоптом. 
Сложенији скокови кроз вијачу. 

  П
л

ив
ањ

е 
 

Обавезни садржаји 
Предвежбе у обучавању пливања. Игре у води. 
Самопомоћ у води. 

 

Препоручени садржаји Плива једном техником. 
Роњење у дужину. 

 
 

 

 
ФИЗИЧКА И 
ЗДРАВСТВЕ- 
НА КУЛТУРА 

(Реализујe 
се кроз све 
наставне 
области и 
теме уз прак- 
тичан рад) 

 
 

 

 
 

 

 
Физ

ичк

о 

веж

бањ

е и 

спо

рт 

Циљ и сврха вежбања у физичком и здравственом 

васпитању. Основна правила. 

Рукомета/минирукомета и Малог фудбала. 

Понашање према осталим субјекатима у игри (према 

судији, играчи- ма супротне и сопствене екипе). 

Чување и одржавање материјалних добара која се користе у 

физичком и здравственом васпитању. 

Уредно постављање и склањање справа и реквизита 

неопходних за вежбање. 

Упознавање ученика са најчешћим облицима насиља у 

физичком васпитању и спорту. 

„Ферплеј” (навијање, победа, пораз решавање 

конфликтних ситуа- ција). 

Писани и електорнски извори информација из области 

физчког васпи- тања и спорта. 

Значај развоја физичких способности за сналажење у 

ванредним ситуацијама (земљотрес, поплава, 

пожар...). 

Физичко вежбање и естетика (правилно 

обликовање тела). Планирање дневних 

активности. 

  

 
 

 
Здр

авст

ве- 

но 

вас

пи- 

тањ

е 

Физичка активност, вежбање и здравље. 

Основни принципи вежбања и врсте физичке активности. 

Одржавање личне опреме за вежбање и поштовање 

здравствено-хиги- јенских мера пре и после вежбања. 

Лична и колективна хигијена пре и после 

вежбања. Утицај правилне исхране на 

здравље и развој људи. Исхрана пре и 

после вежбања 

Прва помоћ: 

– значај прве помоћи, 

– врсте повреда. 

Вежбање и играње на чистом ваздуху – чување околине 

приликом вежбања. 

Кључни појмови садржаја: физичко вежбање, рукомет, игра, здравље, васпитање. 
 
 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 
7. разред 

Циљ учења Физичког и здравственог васпитања је да ученик унапређује физичке способности, 
моторичке вештине и знања из области физичке и здравствене културе, ради очувања здравља и 
примене правилног и редовног физичког вежбања у савременим условима живота и рада. 

 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик 

ће бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ  

 примени комплексе 
простих и општеприпремних вежби 
одговарајућег обима и интензитета 
у самосталном вежбању; 

 сврсисходно користи научене вежбе 
у спорту, рекреацији и различитим 
ситуацијама; 

 упоређује и анализира сопствене 
резултате са тестирања уз помоћ 

ФИЗИЧКE 
СПОСОБНОСТИ 

 

Основни садржаји 
Вежбе за развој снаге. 
Вежбе за развој гипкости. 
Вежбе за развој аеробне 
издржљивости. 
Вежбе за развој брзине. 
Вежбе за развој координације. 
Примена националне батерије тестова 
за праћење физичког развоја и 
моторичких способности. 
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наставника са вредностима за свој 
узраст; 

 примени достигнути ниво усвојене 
технике кретања у игри, спорту и 
свакодневном животу; 

 примени атлетске дисциплине у 
складу са правилима; 

 развија своје моторичке 
способности применом вежбања из 
атлетике; 

 одржава равнотежу у различитим 
кретањима, изводи ротације тела; 

 примени вежбања из гимнастике за 
развој моторичких способности;  

 изведе елементе одбојкашке 
технике;  

 примени основна правила одбојке; 

 користи елементе технике у игри; 

 примени основне тактичке елементе 
спротских игара; 

 учествује на такмичењима између 
одељења; 

 изведе кретања у различитом 
ритму; 

 игра народно коло; 

 изведе основне кораке плеса из 
народне традиције других култура;  

 изведе кретања, вежбе и саставе уз 
музичку пратњу; 

 преплива 25 m техником краула, 
леђног краула и прсном техником; 

 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; 

 вреднује утицај примењених вежби 
на организам; 

 процени ниво сопствене дневне 
физичке активности; 

 користи различите вежбе за 
побољшање својих физичких 
способности;   

 процени последице недовољне 
физичке активности; 

 примени мере безбедности у 
вежбању  у школи и ван ње; 

 одговорно се односи према 
објектима, справама и реквизитима; 

 примени и поштује правила игара у 
складу са етичким нормама; 

 примерено се понаша као учесник 
или посматрач на такмичењима; 

 решава конфликте на друштвено 
прихватљив начин; 

 пронађе и користи различите изворе 
информација за упознавање са 

МОТОРИЧКЕ 
ВЕШТИНЕ 
СПОРТ И 

СПОРТСКЕ 
ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 
Атлетика 

 
 

Основни садржаји 
Техника спринтерског трчања. 
Истрајно трчање – припрема за крос. 
Техника штафетног трчања 
Скок удаљ. 
Бацања кугле. 
Скок увис. 
Бацање „вортекс-а”. 

Проширени садржаји 
Скок увис (леђна техника). 
Тробој. 

Спортска 
гимнастика 

Основни садржаји: 
Вежбе и комбинације вежби  
карактеристичних за поједине справе: 
Тло 
Прескок 
Трамполина 
Вратило 
Двовисински разбој 
Паралелни разбој 
Кругови 
Коњ са хватаљкама 
Греда. 
Проширени садржаји: 
На тлу и справама сложеније вежбе и 
комбинације вежби. 

Основе 
тимских и 
спортских 

игара 

Одбојка: 
Основни елементи технике, тактике и 
правила игре. 
Футсал: 
Игра уз примену правила. 
Рукомет: 
Игра уз примену правила. 
Кошарка: 
Сложенији елементи технике, тактике и 
правила игре. 
Активност по избору.  

Плес и 
ритимика 

 

Основни садржаји 
Вежбе са вијачом. 
Вежбе са обручем. 
Вежбе са лоптом. 
Народно коло „Моравац”. 
Народно коло из краја у којем се школа 
налази. 
Енглески валцер. 

Проширени садржаји 
Састав са обручем. 
Састав са лоптом. 
Састав са вијачом. 
Основни кораци rock n roll. 
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разноврсним облицима физичких и 
спортско-рекративних активности; 

 прихвати победу и пораз;  

 уважи различите спортове без 
обзира на лично интересовање; 

 примени усвојене моторичке 
вештине у ванредним ситуацијама; 

 повеже значај вежбања за одређене 
професије; 

 вреднује лепоту покрета у физичком 
вежбању и спорту; 

 подстиче породицу на редовно 
вежбање; 

 повеже врсте вежби, игара и спорта 
са њиховим  утицајем  на здравље; 

 коригује дневни ритам рада, 
исхране и одмора у складу са 
својим потребама;  

 користи здраве намирнице у 
исхрани; 

 разликује корисне и штетне додатке 
исхрани;  

 примењује здравствено-хигијенске 
мере у вежбању;  

 правилно реагује и пружи основну 
прву помоћ приликом повреда; 

 чува животну средину током 
вежбања; 

 препозна последице конзумирања 
дувана, алкохола и штетних 
енергетских напитака; 

 води рачуна о репродуктивним 
огранима приликом вежбања. 

 
Пливање и 
ватерполо 

Основни садржаји 
Пливање 
Техника краула. 
Техника прсног пливања. 
Одржавање на води на разне начине и 
самопомоћ. 
Роњење у дужину до 10 m. 
Пливање 25 m одабраном техником на 
време. 

Проширени садржаји 
Мешовито пливање (две технике). 
Ватерполо 
Пливање са лоптом. 
Хватање и додавање. 
Шут на гол. 

Проширени садржаји 
Пливање 
Мешовито пливање. 
Игре у води. 
Ватерполо 
Основни елементи тактике и игра. 

Полигони 
Полигон у складу са реализованим 
моторичким садржајима 

ФИЗИЧКА И 
ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА 

 

Физичко 
вежбање и 

спорт 

Основни садржаји 
Основна подела вежби.  
Функција скелетно-мишићног система. 
Основна правила одбојке. 
Понашање према осталим субјектима у 
игри (према судији, играчима супротне 
и сопствене екипе). 
Чување  и  одржавање материјалних 
добара која се користе у вежбању. 
Облици насиља у физичком васпитању 
и спорту. 
Навијање, победа, пораз решавање 
спорних ситуација. 
Писани и електронски извори 
информација из области физчког 
васпитања и спорта. 
Вежбање у функцији сналажења у 
ванредним ситуацијама. 
Значај вежбања за одбрамбено-
безбедносне потребе. 
Повезаност физичког вежбања и 
естетике. 
Породица и вежбање 
Планирање вежбања. 

Здравствено 
васпитање 

Основни садржаји 
Утицај аеробног вежбања (ходања, 
трчања и др.) на кардио-респираторни 
систем. 
Здравствено-хигијенске мере пре и 
после вежбања. 
Значај употребе воћа и поврћа и 
градивних материја (протеини и 
беланчевине) у исхрани. 
Подела енергетских напитака и 
последице њиховог прекомерног 
конзумирања. 
Прва помоћ након површинских 
повреда (посекотина и одеротина). 
Вежбање у различитим временским 
условима. 
Чување околине при вежбању. 
Последице конзумирања дувана и 
алкохола. 
Додаци исхрани – суплементи. 
Вежбање и менструални циклус. 
Значај заштите репродуктивних органа 
приликом вежбања. 
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Кључни појмови садржаја: физичко вежбање, плес, одбојка, здравље, васпитање. 
 

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: 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

КЉУЧНИ ПОЈМОВИ 
САДРЖАЈА  

-одабере и примени комплексе простих и 
општеприпремних вежби одговарајућег 
обима и интензитета у вежбању; 

-користи научене вежбе у спорту, 
рекреацији и другим ситуацијама; 

-упоређује и анализира сопствене 
резулатате са тестирања са 
референтним вредностима; 

-примени усвојене технике кретања у 
игри, спорту и другим разрличитим 
ситуацијама; 

-примени атлетске дисциплине у складу 
са правилима; 

-развија своје физичке способности 
применом вежбања из атлетике; 

-одржава равнотежу у различитим 
кретањима, изводи ротације тела; 

-примени вежбања из гимнатике за развој 
физичких спосбности;  

-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 других култура;  

-изведе вежбе и саставе уз музичку 
пратњу; 

ФИЗИЧКE 
СПОСОБНОСТИ 

Вежбе за развој снаге. 
Вежбе за развој покретљивости. 
Вежбе за развој аеробне 
издржљивости. 
Вежбе за развој брзине. 
Вежбе за развој координације. 
Примена националне батерије тестова 
за праћење физичког развоја и 
моторичких способности. 

МОТОРИЧКЕ 
ВЕШТИНЕ 
СПОРТ И 

СПОРТСКЕ 
ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Атлетика 

Истрајно трчање 
Спринтерско трчање. 
Штафетно трчање 
Скок удаљ. 
Бацања кугле. 
Скок увис (леђна техника). 
Бацање „вортекс-а“. 
Четворобој 



ОШ „Свети Сава“ Кикинда  - ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2022-2026. 

198 

 

-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; 

-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-рекративних 
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  на здравље; 

-планира дневни ритам рада, исхране и 
одмора у складу са својим потребама;  

-разликује здраве од нездравих облика 
исхране  

-правилно користи додатке исхрани;  

-примењује здравствено-хигијенске мере 
у вежбању;  

-правилно реагује и пружи основну прву 
помоћ приликом повреда; 

-чува животну средину током вежбања; 

-анализира штетне последице 
конзумирања дувана, алкохола, штетних 
енергетских напитака и психоактивних 
супстанци. 

Спортска 
гимнастик

а  

Основни садржаји: 
Вежбе и комбинације 
вежби  карактеристичних за поједине 
справе: 
Тло 
Прескок 
Трамполина 
Вратило 
Двовисински разбој 
Паралелни разбој 
Кругови 
Коњ са хватаљкама 
Греда 
Проширени садржаји: 
На тлу и справама сложеније вежбе и 
комбинације вежби 

 Тимске и 
спортске 

игре  

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 
ритимика 

Вежбе са вијачом. 
Вежбе са обручем. 
Народно коло „Моравац“. 
Народно коло из краја у којем се школа 
налази. 
Енглески валцер. 

 
Пливање 
и 
Ватерпол
о 

Пливање 
Техника крауле, леђног краула и прсног 
пливања. 
Одржавање на води на разне начине и 
самопомоћ. 
Роњење у дужину 10-15m. 
Скокови на ноге и главу. 
Мешовито пливање. 
Игре у води. 
Помоћ другима у води 
Ватерполо 
Пливање са лоптом. 
Хватање и додавање. 
Основни елементи тактике и игра. 

Полигони 
Полигон у складу са реализованим 
моторичким садржајима. 
Полигон са препрекама 

ФИЗИЧКА 

И 

ЗДРАВСТВЕ

НА 

КУЛТУРА 

Физичко 
вежбање 
и спорт 

Подела моторичких способности.  
Функција срчано-дисајног система. 
Основна правила и тактика спортских 
игара. 
Понашање на такмичењима и 
спортским манифестацијама. 
Чување  и  одржавање простора, 
справа и реквизита који се користе у 
вежбању. 
Превенција насиља у физичком 
васпитању и спорту. 
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Решавање спорних ситуација. 
Коришћење писаних и електронских 
извора информација из области 
физчког васпитања и спорта. 
Вежбање у функцији сналажења у 
ванредним ситуацијама. 
Значај и улога физичког вежбања за 
професионална занимања у спорту, 
образовању, здравству, војсци, 
полицији и другим занимањима. 
Структура физичке културе (физичко 
васпитање, спорт и рекреација. 

Здравстве
но 
васпитањ
е  

Утицај различитих вежбања на кардио-
респираторни систем, склетно-
мишићни и организам уопште. 
Здравствено-хигијенске мере пре и 
после вежбања. 
Значај правилне исхране. 
Енергетски напици и њихова штетност. 
Прва помоћ након површинских 
повреда, уганућа у прелома. 
Значај вежбања у природи. 
Чување околине при вежбању. 
Последице конзумирања дувана и 
алкохола и психоактивних супстанци 
Правилно конзумирање додатака 
исхрани. 
Мере заштите репродуктивног здравља 
у процесу вежбања. 

 
 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ФИЗИКУ 
6. 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 

– разликује врсте кретања према облику 
путање и према промени брзине и 
одређује средњу брзину; -објашњава 
узајамно деловање тела у непосредном 
додиру (промена брзине, правца и смера 
кретања, деформација тела) и узајамно 
деловање тела која нису у непосредном 
додиру (гравитационо, електрично и 
магнетно деловање); - разликује 
деловање силе Земљине теже од тежине 
тела; повезује масу и инерцију, разликује 
масу и тежину тела, 
препознаје их у свакодневном животу и 
решава различите проблемске задатке 
(проблем ситуације); -демонстрира утицај 
трења и отпора средине на кретање тела 
и примењује добре и лоше стране ових 
појава у свакодневном животу; -
демонстрира појаву инерције тела, 
деформације тела под дејство силе, 
узајамно деловање наелектрисаних тела 
и узајамно деловање магнета, притисак 
чврстих тела и течности; – разликује 
преношење силе притиска кроз чврста 
тела и течности и наводи примере 
примене (хидраулична преса, кочнице 

 

 

 

 

 

УВОД У ФИЗИКУ 
 
 
 
 

 
 
 
 

КРЕТАЊЕ 

 
 
 

 
 
 
 

 Физика као природна наука. Материја  - супстанца и 
физичко поље. Физика и математика. Физика и техника. 
Физика и медицина. Методе истраживања у физици 
(посматрање, мерење, оглед...). Огледи који илуструју 
различите физичке појаве (из свакодневног живота). 
Демонстрациони огледи: – Како савити млаз воде? – 
Мехури од сапунице имају облик сфере, зашто? – Када 
настаје електрично пражњење? – Направи дугу. – 
Опишимо лик предмета у равном и сферном огледалу. 
Улога мерења у физици и у свакодневном животу 
(мерење времена, дужине, површине и запремине...). 
 
Кретање у свакодневном животу. Релативност кретања. 
Појмови и величине којима се описује. кретање (путања, 
пут, време, брзина, правац и смер кретања). Векторски 
карактер брзине. Подела кретања према облику путање 
и брзини тела. Зависност пређеног пута и брзине од 
времена код равномерног праволинијског кретања. 
Променљиво праволинијско кретање. Средња брзина. 
Демонстрациони огледи: – Кретање куглице по жљебу. 
 

Узајамно деловање два тела у непосредном додиру и 
последице таквог деловања: покретање, заустављање и 
промена брзине тела, деформација тела (истезање, 
сабијање, савијање), трење при кретању тела по 
хоризонталној подлози и отпор при кретању тела кроз 
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аутомобила, ходање по снегу...); – познаје 
примену хидростатичког притисака 
(принцип рада водовода, фонтане); – 
изражава физичке величине у 
одговарајућим мерним јединицама 
међународног система (SI) и разликује 
основне и изведене физичке величине, 
претвара веће јединице у мање и обрнуто 
(користи префиксе микро, мили, кило, 
мега); - процењује вредност најмањег 
подеока код мерних инструмената 
(односно, тачност мерења); – мери 
тежину, дужину, време, запремину и масу 
и на основу мерених вредности одређује 
густину и притисак; – одређује средњу 
вредност мерене величине и грешку 
мерења; – решава квалитативне, 
квантитативне и графичке задатке 
(брзина, тежина, густина, притисак 
чврстих тела и течности...) 

 
 
 

СИЛА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

МЕРЕЊЕ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

МАСА И 
ГУСТИНА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПРИТИСАК 

воду и ваздух. Узајамно деловање два тела која нису у 
непосредном додиру (гравитационо, електрично, 
магнетно). Сила као мера узајамног деловања два тела, 
правац и смер деловања. Векторски карактер силе. 
Слагање сила истог правца. Процена интензитета силе 
демонстрационим динамометром. Сила Земљине теже. 
Тежина тела као последица деловања силе Земљине 
теже. 
Лаб. вежба: Мерење еластичне силе при истезању и 
сабијању опруге. 
Истезање и сабијање еластичне опруге. Трење при 
клизању и котрљању. Слободно падање Привлачење и 
одбијање наелектрисаних тел Привлачење и одбијање 
магнета. 
 

Основне и изведене физичке величине и њихове 
јединице (префикси микро, мили, кило, мега). 
Међународни систем мера. Мерила и мерни 
инструменти (опсег и тачност). Директно и индиректно 
мерење. Појам средње вредности мерене величине и 
грешке мерења при директним мерењима. 
Демонстрациони огледи. – Мерење дужине (метарска 
трака, лењир), запремине (мензура) и времена 
(часовник, хронометар). Приказивање неких мерних 
инструмената (вага, термометри, електрични 
инструменти). Лабораторијске вежбе: 1.Мерење 
димензија тела лењиром са милиметарском поделом. 2. 
Мерење запремине чврстих тела неправилног облика 
помоћу мензуре. 
 

Инертност тела. Закон инерције (Први Њутнов закон 
механике). Маса тела на основу појма о инертности и о 
узајамном деловању тела. Маса и тежина као различити 
појмови. Мерење масе тела вагом. Густина тела. 
Средња густина тела. 
Одређивање густине чврстих тела. Одређивање густине 
течности мерењем њене масе и запремине. 
Демонстрациони огледи. – Илустровање инертности 
тела. Судари двеју кугли (а) исте величине, истог 
материјала, (б) различите величине, истог материјала, 
(в) исте величине, различитог материјала. – Мерење 
масе тела вагом. – Течности различитих густина у истом 
суду ‒ „нивои густина” – Суво грожђе у газираној води. – 
Мандарина са кором и без коре у води. Лабораторијске 
вежбе: 1. Одређивање густине чврстих тела правилног и 
неправилног облика. 2. Одређивање густине течности 
мерењем њене масе и запремине. 3. Калибрисање 
еластичне опруге и мерење тежине тела динамометром. 
 

Притисак чврстих тела. Притисак у мирној течности. 
Хидростатички притисак. Спојени судови. Атмосферски 
притисак. Торичелијев оглед. Зависност атмосферског 
притиска од надморске висине. Барометри. Преношење 
спољњег притиска кроз течности и гасове у затвореним 
судовима. Паскалов закон и његова примена. 
Демонстрациони огледи. – Зависност притиска чврстих 
тела од величине додирне површине и од тежине тела. 
694 – Стаклена цев са покретним дном за демонстрацију 
хидростатичког притиска. – Преношење притиска кроз 
течност (стаклена цев с мембраном, Херонова боца, 
спојени судови). – Хидраулична преса (нпр. два 
медицинска инјекциона шприца различитих попречних 
пресека спојена силиконским цревом). – Огледи који 
илуструју разлику притисака ваздуха (како се ваздух 
може „видети”, како свећа може да гори под водом). – 
Огледи који илуструју деловање атмосферског притиска. 
Лабораторијска вежба: Одређивање зависности 
хидростатичког притиска од дубине воде. 
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НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ФИЗИКУ 

7. разред 
Циљ учења Физике јесте да ученици стекну базичну jeзичку и научну писменост, оспособе се да 

решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, образложе своје мишљење у оквиру 
дискусије, упознају природне појаве и основне природне законе и њихову примену у свакодневном 
животу, развију мотивисаност за учење и напредују ка достизању одговарајућих образовних стандарда. 

 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у 
стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

– разликује скаларне и векторске физичке 
величине; – користи и анализира резултате 
мерeња различитих физичких величина и 
приказује их табеларно и графички; – анализира 
зависност брзине и пређеног пута од времена код 
праволинијских кретања са сталним убрзањем; – 
примени Њутнове законе динамике на кретање 
тела из окружења; – покаже од чега зависи сила 
трења и на основу тога процени како може 
променити њено деловање; – демонстрира појаве: 
инерције тела, убрзаног кретања, кретање тела 
под дејством сталне силе, силе трења и сила 
акције и реакције на примерима из окружења; – 
самостално изведе експеримент из области 
кинематике и динамике, прикупи податке 
мерењем, одреди тражену физичку величину и 
објасни резултате експеримента; – покаже врсте и 
услове равнотеже чврстих тела на примеру из 
окружења; – наводи примере простих машина које 
се користе у свакодневном животу; – прикаже како 
сила потиска утиче на понашање тела 
потопљених у течност и наведе услове пливања 
тела на води; – повеже појмове механички рад, 
енергија и снага и израчуна рад силе теже и рад 
силе трења; – разликује кинетичку и потенцијалну 
енергију тела и повеже њихове промене са 
извршеним радом; – демонстрира важење закона 
одржања енергије на примерима из окружења; – 
решава квалитативне, квантитативне и графичке 
задатке (кинематика и динамика кретања тела, 
трење, равнотежа полуге, сила потиска, закони 
одржања...); – разликује појмове температуре и 
количине топлоте и прикаже различите механизме 
преноса топлоте са једног тела на друго; – 
анализира промене стања тела (димензија, 
запремине и агрегатног стања) приликом грејања 
или хлађења; – наведе методе добијања топлотне 
енергије и укаже на примере њеног рационалног 
коришћења. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИЛА И КРЕТАЊЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

КРЕТАЊЕ ТЕЛА 
ПОД ДЕЈСТВОМ 

СИЛЕ ТЕЖЕ. 
СИЛЕ ТРЕЊА 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

РАВНОТЕЖА 
ТЕЛА 

 Сила као узрок промене брзине тела. Појам 
убрзања. Успорење. Везе између силе, масе 
тела и убрзања. Други Њутнов закон. 
Динамичко мерење силе. Међусобно 
деловање два тела – силе акције и реакције. 
Трећи Њутнов закон. Равномерно 
променљиво праволинијско кретање. 
Интензитет, правац и смер брзине и убрзања. 
Тренутна и средња брзина тела. Зависност 
брзине и пута од времена при равномерно 
променљивом праволинијском кретању. 
Графичко представљање зависности брзине 
тела од времена код равномерно 
променљивог праволинијског кретања. 
Демонстрациони огледи: – Илустровање 
инерције тела помоћу папира и тега. – 
Кретање тела под дејством сталне силе. – 
Мерење силе динамометром. – Илустровање 
закона акције и реакције помоћу 
динамометара и колица, колица са опругом и 
других огледа (реактивно кретање балона и 
пластичне боце). Лабораторијске вежбе 1. 
Одређивање сталног убрзања при кретању 
куглице низ жљеб. 2. Провера Другог 
Њутновог закона помоћу покретног телa 
(колица). 
 

 
Убрзање при кретању тела под дејством силе 
теже. Галилејев оглед. Слободно падање 
тела, бестежинско стање. Хитац навише и 
хитац наниже. Силе трења и силе отпора 
средине (трење мировања, клизања и 
котрљања). Утицај ових сила на кретање тела. 
Демонстрациони огледи: – Слободно падање 
тела различитих облика и маса (Њутнова цев, 
слободан пад везаних новчића…). – Падање 
тела у разним срединама. – Бестежинско 
стање тела (огледи са динамометром, с два 
тега и папиром између њих, са пластичном 
чашом која има отвор на дну и напуњена је 
водом). – Трење на столу, косој подлози и сл. 
– Мерење силе трења помоћу динамометра. 
Лабораторијске вежбе 1. Одређивање 
убрзања тела које слободно пада. 2. 
Одређивање коефицијента трења клизања. 
 

 
Деловање две силе на тело, појам резултујуће 
силе кроз различите примере слагања сила. 
Разлагање сила. Појам и врсте равнотеже 
тела. Полуга, момент силе. Равнотежа полуге 
и њена применa. Сила потиска у течности и 
гасу. Архимедов закон и његовa применa. 
Пливање и тоњење тела. Демонстрациони 
огледи: – Врсте равнотеже помоћу лењира 
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МЕХАНИЧКИ РАД 
И ЕНЕРГИЈА. 

СНАГА 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТОПЛОТНЕ 
ПОЈАВЕ 

 
 

 

или штапа. – Равнотежа полуге. – Услови 
пливања тела (тегови и стаклена посуда на 
води, мандарина са кором и без коре у води, 
пливање коцке леда на води…). 
Лабораторијске вежбе 1. Одређивање густине 
чврстог тела применом Архимедовог закона.  
 

 
Механички рад. Рад силе. Рад силе теже и 
силе трења. Квалитативно увођење појма 
механичке енергије тела. Кинетичка енергија 
тела. Потенцијална енергија. Гравитациона 
потенцијална енергија тела. Веза између 
промене механичке енергије тела и извршеног 
рада. Закон о одржању механичке енергије. 
Снага. Коефицијент корисног дејства. 
Демонстрациони огледи: – Илустровање рада 
утрошеног на савладавање силе трења при 
клизању тела по различитим подлогама, уз 
коришћење динамометра. – Коришћење 
потенцијалне енергије воде или енергије 
надуваног балона за вршење механичког 
рада. – Примери механичке енергије тела. 
Закон о одржању механичке енергије 
(Галилејев жљеб; математичко клатно; тег са 
опругом) Лабораторијске вежбе 1. 
Одређивање рада силе под чијим дејством сe 
тело креће по различитим подлогама. 2. 
Провера закона одржања механичке енергије 
помоћу колица. 
 

 
Честични састав супстанције: молекули и 
њихово хаотично кретање. Топлотно ширење 
тела. Појам и мерење температуре. 
Унутрашња енергија и температура. Количина 
топлоте. Специфични топлотни капацитет. 
Топлотна равнотежа. Агрегатна стања 
супстанције. Демонстрациони огледи: – 
Дифузија и Брауново кретање. – Ширење 
чврстих тела, течности и гасова (надувани 
балон на стакленој посуди – флаши и две 
посуде са хладном и топлом водом). 
Лабораторијске вежбе 1. Мерење 
температуре мешавине топле и хладне воде 
после успостављања топлотне равнотеже. 

 
НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ФИЗИКУ 

7. 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. 

 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у 
стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

–  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, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Осцилаторно кретање (осциловање тела 
обешеног о опругу, осциловање куглице 
клатна). Појмови и величине којима се описује 
осциловање тела (амплитуда, период, 
фреквенција). Закон о одржању механичке 
енергије при осциловању тела. Механички 
таласи. Основни параметри којима се описује 
таласно кретање (таласна дужина, 
фреквенција, брзина). Звук. Карактеристике 
звука и звучна резонанција. Демонстрациони 
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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. 

ОСЦИЛАТОРНО И 
ТАЛАСНО КРЕТАЊЕ 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

СВЕТЛОСНЕ 
ПОЈАВЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕЛЕКТРИЧНО ПОЉЕ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЕЛЕКТРИЧНА 
СТРУЈА 

 

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 
осциловања тега на опрузи 2. Одређивање 
убрзања Земљине теже помоћу математичког 
клатна. 
 

 
Карактеристике светлости. Праволинијско 
простирање светлости (сенка и полусенка, 
помрачење Сунца и Месеца). Закон одбијања 
светлости. Равна и сферна огледала и 
конструкција ликова предмета. Брзина 
светлости у различитим срединама. Индекс 
преламања и закон преламања светлости. 
Тотална рефлексија. Преламање светлости 
кроз призму и сочива. Одређивање положаја 
ликова код сочива. Оптички инструменти. 
Лупа и микроскоп. Демонстрациони огледи. 
Сенке. Преламање светлости (штапић 
делимично уроњен 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 (стаклена флаша са водом као 
сочиво). Лабораторијске вежбе: 1. Провера 
закона одбијања светлости коришћењем 
равног огледала. 2. Одређивање жижне 
даљине сабирног сочива. 

 
Наелектрисавање тела. Елементарна 
количина наелектрисања. Закон о одржању 
количине наелектрисања. Узајмно деловање 
наелектрисаних тела. Кулонов закон. 
Електрично поље (линије сила, хомогено и 
нехомогено поље). Рад силе електричног 
поља. Напон. Веза напона и јачине хомогеног 
електричног поља. Електричне појаве у 
атмосфери. Демонстрациони огледи.  
Изолатори и проводници. Електометар и 
електроскоп. Линије сила електричног поља 
(перјанице). Фарадејев кавез. Антистатичке 
подлоге. 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 
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МАГНЕТНО ПОЉЕ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ЕЛЕМЕНТИ 
АТОМСКЕ И 

НУКЛЕАРНЕ ФИЗИКЕ 
 
 

 
 

ФИЗИКА И 
САВРЕМЕН СВЕТ 

 

електричне отпорности омметром. Загревање 
проводника при протицању електричне струје. 
Протицање електричне струје у воденом 
раствору кухињске соли. Лимун као батерија. 
Теслин трансформатор. 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 везаним отпорницима и 
одређивање еквивалентне отпорности. 
 

 
Магнетно поље сталних магнета. Магнетно 
поље Земље. Магнетно поље електричне 
струје. Дејство магнетног поља на струјни 
проводник. Допринос Николе Тесле и Михајла 
Пупина развоју науке о електромагнетним 
појавама и њиховој примени. 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. 
 

 
Структура атома (језгро, електронски омотач). 
Нуклеарне силе. Природна радиоактивност. 
Радиоактивно зрачење (алфа, бета и гама 
зраци) и њихово дејство на биљни и 
животињски свет. Заштита од радиоактивног 
зрачења. Вештачка радиоактивност. Фисија и 
фузија. Примена нуклеарне енергије и 
радиоактивног зрачења. 
 

Значај физике за развој других природних 
наука Допринос физике развоју савремене 
медицине (ултразвук, ЕКГ, скенер, магнетна 
резонанција, Гама нож…). Физика и 
савремене технологије (интернет, мобилна 
телефонија, даљинско управљање, 
нанофизика....). 

 
НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ХЕМИЈУ 

7. разред   

Циљ наставе 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 , способност за сарадњу и тимски рад, и одговоран однос према себи, 
другима и животној средини. 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити 

у стању да:  
ОБЛАСТ/ТЕМА  САДРЖАЈИ  

 идентификује и објашњава појмове 
који повезују хемију са другим наукама 
и различитим професијама , и 
принципима одрживог развоја; 

Хемија као 
експериментална 
наука и хемија у 
свету око нас 

Предмет изучавања хемије . Везе између хемије и других 
наука.Примена хемијеу различитим делатностима и 
свакодневном животу. 
Супстанца. Врсте супстанци : хемијски елементи , хемијска 
једињења и смеше. Демонстрациони огледи : 
демонстрирање узорака елемената, једињења и смеша. 
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 правилно рукује лабораторијским 
посуђем, прибором и супстанцама, и 
показује одговоран однос према 
здрављу и животној средини ; 

 експериментално појединачно и у 
групи испита, опише и објасни физичка 
и хемијска својства супстанци , и 
физичке и хемијске промене супстанци 
; 

− повезује физичка и хемијска својства 
супстанци са применом у 
свакодневном животу и у различитим 
професијама ; 

− налази потребне информације у 
различитим изворима користећи 
основну хемијску терминологију и 
симболику ; 

− објашњава разлику између хемијских 
елемената и једињења, и препознаје 
примере хемијских елемената и 
једињења у свакодневном животу; 

− објашњава по чему се разликују чисте 
супстанце од смеша и илуструје то 
примерима ; 

− разликује хомогене и хетерогене 
смеше , наводи примере из 
свакодневног живота и раздваја 
састојке смеша ; 

− представља структуру атома , 
молекула и јона помоћу модела, 
хемијских симбола и формула ; 

− повезује распоред електрона у атому 
елемента са положајем елемента у 
Периодном систему елемената и 
својствима елемента ; 

− разликује хемијске елементе и 
једињења на основу хемијских 
формула и симбола ; 

− разликује типове хемијских веза, 
препознаје тип хемијске везе у 
супстанцама и повезује са својствима 
тих супстанци ;  

− објасни процес растварања супстанце 
и квантитативно значење 
растворљивости супстанце . 

− изводи израчунавања у вези са 
масеним процентним саставом 
раствора ; 

 напише једначине хемијских реакција и 
објасни њихово квалитативно и 
квантитативно значење ; 

 квантитативно тумачи хемијске 
симболе и формуле користећи појмове 
релативна атомска и молекулска маса 
, количина супстанце и моларна маса ; 
  

− опише и објасни физичка и хемијска 
својства водоника и кисеоника ; 

− разликује оксиде , киселине, 
хидроксиде и соли на основу хемијске 
формуле и назива , и опише основна 
својства ових класа једињења ; 

− индикаторима испита и на рН скали 
процени киселост раствора ; 

− тумачи ознаке са амбалажи супстанци 
/ комерцијалних производа. 
 

 

 

Хемијска 
лабораторија 

 

Хемијска лабораторија и експеримент. Лабораторијско 
посуђе и прибор.Физичка и хемијска својства и промене 
супстанци. Демонстрациони огледи : демонстрирање 
правилног руковања лабораторијским посуђем и прибором, 
и правилног извођења основних техника рада.Испитивање 
физичких и хемијских својстава и промена супстанци. 
Лабораторијска вежба I : Основне лабораторијске технике 
рада :мешање ,уситњавање и загревање супстанци. 
Лабораторијска вежба II : Физичка својства супстанци , 
мерење масе , запремине и температуре супстанци. 
Лабораторијска вежба III : Физичке и хемијске промене 
супстанци. 

Атоми и хемијски 
елементи 

 
 
 
 
 
 
 
 

Молекули 
елемената и 

једињења, јони и 
јонска једињења 

 
 
 
 

Хомогене и 
хетерогене 

смеше 
 

Хемијске 
реакције и 
хемијске 

једначине 
 
 

Израчунавања у 
хемији 

 
 

Водоник и 
кисеоник и 

њихова 
једињења. Соли 

Атоми хемијских елемената. Хемијски симболи. 
Грађа атома : Атомско језгро и електронски омотач. 
Атомски и масени број , изотопи . 
Распоред електрона по нивоима у атомима елемената. 
Периодни систем елемената (ПСЕ) , закон периодичности и 
веза између броја и распореда електрона по нивоима у 
атомима елемената и положаја елемената у ПСЕ. 
Племенити гасови . Својства и примена. 
Демонстрациони огледи : Формулисање претпоставке о 
честичној грађи супстанце. 
Лабораторијска вежба IV : Одређивање валентног нивоа и 
броја валентних електрона. 
 
Ковалентна веза : молекули елемената и једињења. Атомска 
и молекулска кристална решетка. Јонска веза и јонска 
кристална решетка. Валенца . Хемијске формуле и називи. 
Демонстрациони огледи : Својства супстанци са 
ковалентном и јонском везом. 
Лабораторијска вежба V : Упоређивање својстава супстанци 
са јонском и супстанци са ковалентном везом. 
 
Смеше : хомогене и хетерогене. 
Раствори – хомогене смеше. Растварање и растворљивост. 
Вода и ваздух- хомогене смеше у природи.Масени 
процентни састав смеша. Раздвајање састојака смеша : 
декантовање , цеђење и одвајање помоћу магнета. 
Демонстрациони огледи : састав и својства смеша;раствори, 
растворљивост, незасићени , засићени и презасићени 
раствори; раздвајање састојака смеша. 
Лабораторијска вежба VI : Испитивање растворљивости 
супстанци. 
Лабораторијска вежба VII :Раздвајање састојака смеша. 
 
Хемијске реакције. Закон о одржању масе. Хемијске 
једначине. 
Демонстрациони огледи : Мерење масе пре и после хемијске 
реакције у отвореном и затвореном систему. 
Лабораторијска вежба VIII : Мерење масе супстанце и 
израчунавање моларне масе и количине супстанце. 
 
Водоник. Кисеоник. Оксидација , сагоревање и корозија. 
Оксиди : Формуле, називи и својства . Киселине : формуле , 
називи, својства. Хидроксиди: Формуле , називи и својства. 
Мера киселости раствора : рН скала. Неутрализација. Соли 
: формуле и називи. 
Демонстрациони огледи : Испитивање кисело-базних 
својстава раствора индикаторима , реакција неутрализације. 
Лабораторијска вежба X : Испитивање кисело-базних 
својстава раствора помоћу индикатора. 
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НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ХЕМИЈУ 

8. разред   

Циљ наставе 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 јмишљења , способности за сарадњу, тимски рад, и одговоран однос према себи , другима 
и животној средини. 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да:  
ОБЛАСТ/ТЕМА  САДРЖАЈИ  

 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 , објашњава 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 их са практичном 
применом ; 

− испита и опише хемијска својства метала 
и неметала , и објасни их на основу 
структуре атома и положаја елемента у 
Периодном систему елемената ; 

− напише формуле и именује оксиде , 
киселине , базе и соли ; 

− испита , опише и објасни својства оксида 
, неорганских киселина, база и соли , 
препозна на основу формуле или назива 
представнике ових једињења у 
свакодневном животу и повеже њихова 
својства са практичном применом ; 

− напише и тумачи једначине хемијских 
реакција метала и неметала ; 

− разликује својства неорганских и 
органских супстанци и објашњава 
разлику на основу структуре ;  

− 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 са њиховом улогом и применом 
; 

− испита , опише и објасни физичка и 
хемијска својства представника класа 
органских једињења и повеже са 
применом ; 

− објасни и хемијским једначинама 
представи хемијске промене 
карактеристичне за поједине класе 
органских једињења ; 

 опише физичка својства : агрегатно 
стање и растворљивост масти и уља, 
угљених хидрата, протеина и 
растворљивост витамина ; 

Mетали, оксиди 
и хидроксиди 

 

Метали у живој и неживој природи .Општа физичка и 
хемијска својства метала. Алкални и земноалкални метали. 
Гвожђе, бакар, алуминијум, олово и цинк, њихове легуре и 
практична примена.Оксиди метала и хидроксиди, својства и 
примена. 

Демонстрациони огледи : Реакција Na,K,Mg i Ca са 
водом; реакција MgO и CaO са водом и испитивање 
насталог раствора лакмусом; Испитивање 
електропроводљивости раствора натријум 
хидроксида. 
Лабораторијска вежба I : Испитивање физичких 
својстава метала; реакција метала са киселинама. 
 
 
 
 

Неметали, 
оксиди и 
киселине  

 

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)-oксида 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. 
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 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 којим 
долази до денатурације протеина ; 

− наведе заступљеност у природи и улоге 
масти и уља , угљених хидрата, 
протеина и витамина у живим 
организмима и доведе их у 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 одлагања 
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. 

Лабораторијска вежба II :  
Испитивање физичких својстава неметала. 
Лабораторијска вежба III : 
Доказивање киселости неорганских киселина помоћу лакмус 
хартије. 
 

Соли 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Органска 
једињења и 

њихова општа 
својства 

 
 
 
 
 
 
 

Угљоводоници 
 
 
 
 
 
 

Органска 
једињења са 
кисеоником 

 
 

 
 
 
 

Биолошки важна 
органска 

једињења 
 
 
 

Заштита животне 
средине и 

зелена хемија 

Добијање соли. Формуле соли и називи. Дисоцијација 
соли.Физичка и хемијска својства соли. Примена соли. 
Демонстрациони огледи : Реакција неутрализације 
хлороводоничне киселине и раствора натријум-хидроксида ; 
реакција између метала и киселине;хемијске реакције соли : 
између калцијум карбоната и хлороводоничне киселине, 
раствора гвожђе(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)oксида и настајање 
калцијум-карбоната.  
 
Својства атома угљеника 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 (медицински бензин); разликовање 
засићених и незасићених ацикличних угљоводоника. 
Лабораторијска вежба V : Састављање модела молекула 
угљоводоника , писање структурних формула и именовање 
угљоводоника. 
 
Алкохоли- номенклатура , својства и примена. Карбоксилне 
киселине- номенклатура , својства и примена. Масне 
киселине. Естри – номенклатура, својства и примена. 
Демонстрациони огледи : Добијање алкохола алкохолним 
врењем ; доказивање киселости карбоксилних киселина. 
Лабораторијска вежба VI : Физичка и хемијска својства 
органских једињења са кисеоником; испитивање 
растворљивости алкохола и карбоксилних киселина; 
реакција етанске и лимунске киселине са натријум-
хидрогенкарбонатом. 
 
 
Масти и уља. Угљени хидрати у прегледу : моносахариди, 
дисахариди, полисахариди. Амино-киселине. Протеини. 
Витамини. 
Демонстрациони огледи: Сапонификација масти – сапуни. 
Лабораторијска вежба VII :Испитивање растворљивости 
масти и уља, и угљених хидрата у води¸доказивање скроба; 
денатурација протеина. 
 
 
Загађивачи, загађујуће супстанце и последице загађивања. 
Рециклажа. Зелена хемија. 
. 
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

 
НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ  

5.разред 
 

ЦИЉ учења Грађанског васпитања је да ученик изучавањем основних принципа, вредности и процедура 
грађанског друштва постане свестан својих права и одговорности, осетљив за потребе појединаца и 
заједнице и спреман да активно делује у заједници уважавајући демократске вредности.  
 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да:  
ОБЛАСТ/ТЕМА  САДРЖАЈИ  

- разликује жеље од потреба и наведе 
примере везе између потреба и људских 
права 
- штити своја права на начин који не угрожава 
друге; 
- на примеру препозна уграђеност права 
детета у основним документима која уређују 
рад школе;  
- наведе чиниоце који утичу на остваривање 
дечијих права;  
- препозна ситуације кршења дечијих права у 
свакодневном животу и на примерима 
историјских догађаја;  
- учествује у доношењу правила рада групе и 
поштује их  
- понаша се у складу са правилима и 
дужностима у школи 
- наведе начине демократског одлучивања;  
- објасни улогу појединца и група у заштити 
дечијих права;  
  - реално процени сопствену одговорност у 
ситуацији кршења нечијих права и зна коме 
да се обрати за помоћ; 
- прихвата друге ученике и уважава њихову 
различитост;  
- у медијима и књигама које чита проналази 
примере предрасуда, стереотипа, 
дискриминације, нетолеранције;  
- наведе врсте насиља;  
- анализира сукобе и налази конструктивна 
решења;  
- даје предности конструктивног решавања 
сукоба;  
- учествује у осмишљавању акције и 
предвиђању могућих ефеката   

 

 

 

ЉУДСКА 
ПРАВА 

 

 

 

 

 

 

ДЕМОКРАТСКО 
ДРУШТВО 

 

 

ПРОЦЕСИ У 
САВРЕМЕНОМ 

СВЕТУ 

 

ГРАЂАНСКИ 
АКТИВИЗАМ 

Потребе и права. Потребе и жеље. Потребе и правила у 
учионици. Правила рада у учионици, доношење групних 
правила. Права детета у документима о заштити права. 
Посебност права детета и људска права. Конвенција о 
правима детета. Врсте права. Показатељи остварености и 
кршења дечијих права. Конвенција о правима детета у 
документима која се односе на школу. 

Права и функционисање заједнице. Моје заједнице. Школа као 
заједница. Одлучивање у учионици и школи. Гласање и 
консензус као демократски начини одлучивања. Одговорности 
и обавезе у заједници. Одговорност деце. Одговорности 
одраслих (родитеља, наставника). Кршење и заштита права. 
Понашање ученика у ситуацијама кршења права детета. Коме 
се могу обратити за помоћ.  

Наши идентитети. Наше сличности и разлике (раса, пол, 
национална припадност, друштвено порекло, вероисповест, 
политичка или друга уверења, имовно стање, култура, језик, 
старост, инвалидитет) 
Стереотипи и предрасуде. Дискриминација. Толеранција. 
Сукоби и насиље. Сукоби и начини решавања.  
Предности конструктивног решавања сукоба. 
Врсте насиља: физичко, активно и пасивно, емоционално, 
социјално, сексуално, дигитално. 
 Реаговање на насиље. Начини заштите од насиља.  

Планирање и извођење акција у школи у корист права детета. 
Учествује у извођењу акције, прикупљању обраде података о 
изабраном проблему; презентује, образлаже изабрану акцију и 
добијене резултате. У дискусији износи свој став на 
неугрожавајући начин;  
Избор проблема. Тражење решења проблема. Израда плана 
акције. Завршна анализа и вредновање. Приказ и анализа 
групних радова. 

 
 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
6. разред  

 
ЦИЉ учења Грађанског васпитања је да ученик изучавањем основних принципа, вредности и процедура 
грађанског друштва постане свестан својих права и одговорности, осетљив за потребе појединаца и 
заједнице и спреман да активно делује у заједници уважавајући демократске вредности.  
 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да:  
ОБЛАСТ/ТЕМА  САДРЖАЈИ  
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- образложи везу права и одговорности на 
примеру 
_ наведе примере за групу права слобода 
- аргументује значај инклузивног 
образовања, права и потребе за 
образовањем свих ученика;  
- штити своја права на начин који не 
угрожава друге;  
Идентификује показатеље кршења права 
детета у свакодневном животу, примерима 
из прошлости, литературе; 
- сврсисходно користи појмове савременог 
демократског друштва: демократија, 
грађанин, власт;  
- образложи улогу грађана у друштвеном 
систему и систему власти на примеру;  
- позитивно користи интернет и мобилни 
телефон за учење, информисање, дружење; 
 
– образложи могући утицај друштвених 
мрежа на ставове и деловање  појединца;  
- примени 7 правила  за сигурно четовање и 
коришћење СМС порука;  
- препознаје сизуације дигиталног насиља и 
зна како да реагује и коме да се обрати за 
помоћ 
- учествује у избору теме и инструмената 
истраживања;  
- учествује у спровођењу истраживања, 
прикупљању и обради добијених података 
- презентује спроведено истраживање  
- процењује ефекте истраживања–  
- у дискусији износи свој став 
- учествује у доношењу правила рада групе и 
поштује их;  
- критички разматра и користи информације 
из различитих извора 

 

 

 

ЉУДСКА 
ПРАВА 

 

 

 

 

 

 

ДЕМОКРАТСКО 
ДРУШТВО 

 

 

ПРОЦЕСИ У 
САВРЕМЕНОМ 

СВЕТУ 

 

ГРАЂАНСКИ 
АКТИВИЗАМ 

Права и одговорности. Моја и твоја права – наша су 
права. Права и одговорности. Посебна група права.  
Право на очување личног, породичног, националног, 
културног и верског идентитета.  
Право на квалитетно образовање и једнаке могућности за 
све. Инклузивно образовање – квалитетно образовање за 
све. 

Демократско друштво и партиципација грађана. 
Демократско друштво – појам, карактеристике. Грађанин. 
Дете као грађанин. 
Живот у заједници – ко доноси колективне  одлуке и на 
основу којих процедура.  
Власт. Нивои и гране власти.  
Лествица партиципације ученика у школи: манипулација, 
декоративна употреба, симболичка употреба... 
Партиципација ученика на нивоу одељења и школе. 

Употреба и злоупотреба интернета и мобилних телефона. 
Позитивно коришћење интернета и мобилног телефона. 
Шта је дозвољено, а шта није на интернету. 
Утицај друштвених мрежа на мишљење и деловање 
појединца.  
Опасности у коришћењу интернета и мобилног телефона.  
Дигитално насиље и веза са Конвенцијом о правима 
детета. Карактеристике и последице дигиталног насиља.  
Седам правила за сигурно коришћење СМС порука. 
Реаговање у ситуацијама дигиталног насиља. 
Одговорности ученика и школе. 

Планирање и извођење истраживања о понашању 
ученика у школи и њиховим ставовима о 
употреби/злоупотреби интернета и мобилних телефона. 
Шта су ставови, на чему се заснивају и каква је њихова 
веза са понашањем.  
Избор теме и инструмената истраживања. Обрада 
података. Тумачење резултата. Припрема и презентација 
добијених резултата. Евалуација истраживања.  

 
 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА  ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
7. разред 

 
ЦИЉ учења Грађанског васпитања је да ученик изучавањем основних принципа, вредности и процедура 
грађанског друштва постане свестан својих права и одговорности, осетљив за потребе појединаца и 
заједнице и спреман да активно делује у заједници уважавајући демократске вредности.  
 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да:  
ОБЛАСТ/ТЕМА  САДРЖАЈИ  

- наведе и опише основне карактеристике 
људских права; 
- својим речима опише везу између права 
појединца и општег добра; 
- дискутује о односу права и правде и о 
сукобу права;  
- образложи личну одговорност у заштити 
свог здравља;  
- штити своја права на начин који не 
угрожава друге и њихова права;  
- образложи сврху постојања политичких 
странака;  
- аргументује потребу ограничења и 
контролу власти;  

 

 

 

ЉУДСКА 
ПРАВА  

 

ДЕМОКРАТСКО 
ДРУШТВО 

 

 Карактеристике људских права – урођеност, 
универзалност, неотуђивост, недељивост. 
Опште добро. Права појединца и опште добро. Сукоб 
појединих права и опште добро.  
Права и правда. Социјална правда.  

 Политичке странке у вишепартијском систему – 
владајуће и опозиционе; 
Народна скупштина – сврха и надлежности. Народни 
посланици, посланичке групе.  
Процедуре у раду Народне скупштине. Скупштинске 
дебате. Предлагање и доношење закона.  

 Припадност групи. Групни идентитет као део 
идентитета. Односи у вршњачкој групи и њен утицај на 
појединца. Вршњачки притисак.  
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- наведе кораке од предлагања до 
усвајања закона;  
- образложи на примеру могућност утицаја 
грађана на одлуке Народне скупштине;  
- препозна и одупре се различитим 
облицима вршњачког притиска;  
- препозна опасност када се нађе у 
великој групи и заштити се;  
- учествује у организацији, реализацији и 
евалуацији  симулације Народне 
скупштине;  
- у дискусији показује вештину активног 
слушања, износи свој став заснован на 
аргументима;  
- проналази и користи информације из 
различитих извора. 

 

 

ПРОЦЕСИ У 
САВРЕМЕНОМ 
СВЕТУ 

 

ГРАЂАНСКИ 
АКТИВИЗАМ 

Конформизам. Приватност – обим и границе. 
Понашање људи у маси и угроженост права појединца 

 
. симулација Народне скупштине 
Одређивање улога и процедура у скупштини.  
Формирање посланичких група. Избор председника 
скупштине.  
Формулисање предлога закона.  
Скупштинска дебата. Гласање.  
Евалуација симулације.  
 

 

 
НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

8. разред 
 

ЦИЉ учења Грађанског васпитања је да ученик изучавањем основних принципа, вредности и процедура 
грађанског друштва постане свестан својих права и одговорности, осетљив за потребе појединаца и 
заједнице и спреман да активно делује у заједници уважавајући демократске вредности.  
 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да:  
ОБЛАСТ/ТЕМА  САДРЖАЈИ  

- изрази осећај поноса и љубави према 
својој домовини на начин који никога не 
угрожава; 
- образложи зашто су понашања као 
ксенофобија, расизам, антисемитизам, 
фашизам... облици дискриминације и 
кршења људских права;  
- наведе примере повезаности 
различитих култура у једној заједници; 
- покаже интереосвање за упознавање 
различитих култура;  
- наведе права која националне мањине 
имају у Србији;  
- препознаје родне стереотипе; 
- уочава у продуктима културе на који 
начин се преносе родни обрасци;  
- указује на примере родне 
равноправности и неравноправности у 
свакодневном животу; 
- препозна у понашању особе 
карактеристике насилника и жртве;  
- наведе могуће начине реаговања у 
ситуацији сусрета са насилником;  

 

ЉУДСКА ПРАВА 
(заједница 

припадника 
различитих 

културних група) 

 

ДЕМОКРАТСКО 
ДРУШТВО (родна 

(не)равноправност 

 

ПРОЦЕСИ У 
САВРЕМЕНОМ 
СВЕТУ (медији) 

 

Припадност држави и нацији 
Патриотизам – осећај љубави и поноса према домовини и 
свим њеним припадницима. Начин изражавања 
патриотизма.  
Обесправљивање и угрожавање слободе људи 
Ксенофобија, расизам, антисемитизам... 
Заједница различитих културних група 
Културна разноликост у форми мултикултуралности.  
Припадници националних мањина у Србији – заштита 
права и слобода припадника  

Пол и род 
Биолошке разлике (анатомске и физиолошке) насупрот 
разликама које друштво ствара. Стереотипи и предрасуде 
о роду.  
Родна перспектива 
Родна равноправност  Родна равноправност и једнаке 
могућности за све ради развоја друштва. Одговорност 
државе, организација цивилног друштва и појединца у 
постизању родне равноправности.позитивне мере за 
постизање родне равноправности.  
Родно засновано насиље 
Злоупотреба моћи насилника. Карактеристике особе која 
врши насиље или која је изложена насиљу. Мере 
заштите.  



ОШ „Свети Сава“ Кикинда  - ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2022-2026. 

211 

 

- 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 
стереотипа, предрасуда, дискриминације, 
нетолеранције и критички их анализира;  
- препозна механизме манипулације 
медија и утицај медија на сопствено 
мишљење и деловање; 
- препозна пример злоупотребе деце у 
медијима;  
- износи свој став заснован на 
аргументима;  
- учествује у избору садржаја и начина 
рада. 

ГРАЂАНСКИ 
АКТИВИЗАМ 
(вредности 
грађанског 
друштва) 

 
 
 
 

.Медији 
Врсте и функције медија. Слобода медија и њихов 
допринис развоју демократије. Медији као извор 
информација и дезинформација. Манипулације путем 
медија (одлагање информације, скретање пажње, 
стварање осећаја кривице, неговање некултуре...) 
Медијска писменост 
Способност разумевања, критичког и аналлитичког 
усвајања 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 
Избор теме и формулисање идеје. Писање 
сценарија.подела задатака. Снимање. Монтажа. 
Презентација. Евалуација. 

 
ВЕРСКА НАСТАВА 

Циљеви верске наставе јесу да се њоме посведоче садржаји вере и духовно искуство традиционалних 
цркава и религијских заједница које живе и делују на нашем животном простору, да се ученицима пружи 
целовит религијски поглед на свет и живот и да им се омогући слободно усвајање духовних и животних 
вредности Црквене заједнице којој историјски припадају односно чување и неговање сопственог верског 
и културног идентитета. Упознавање ученика са вером и духовним искуством сопствене, историјски дате 
Цркве или верске заједнице треба да се остварује у отвореном и толерантном дијалогу, уз уважавање 
других религијских искустава филозофских погледа, као и научних сазнања из свих позитивних 
искустава и достигнућа човечанства. 

 
НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА  ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 

5. разред 
 

ИСХОДИ 
По завршетку теме ученик ће: 

ТЕМЕ САДРЖАЈ 

- моћи да сагледа садржаје којима ће се 
бавити настава Православног катихизиса у 
току 5. разреда основне школе;  

- моћи да уочи какво је његово 
предзнање из градива Православног 
катихизиса обрађеног у претходном 
циклусу школовања;  
- моћи да именује неке политеистичке 
религије; 
- моћи да наведе неке од карактеристика 
политеистичких религија и културе старог 
века; 
- моћи да уочи да се Бог откривао 
изабраним људима, за разлику од 
паганских божанстава;  
- моћи да објасни да је рођење Христово 
догађај који дели историју на стару и 
нову еру;  
- моћи да наведе неке од библијских 
књига, њихове ауторе и оквирно време 
настанка;  
- моћи да разликује Стари и Нови Завет;  
- бити подстакнут да се односи према 
Библији као светој књизи;  
- моћи да преприча библијску причу о 
постању и доживи је као дело љубави 
Божије. 

 

1. Припрема света за 
долазак Сина Божјег у 

свет 
 

2. Стари завет између 
Бога и света кроз 
изабрани народ 

 
3. Аврам, 

родоначелник 
јеврејског народа, 

праслика Христа као 
главе цркве 

 
4.Мојсијев закон као 
припрема и водич ка 

Христу 
 

5.Старозаветни 
мотиви у православној 

иконографији 
 
 
 

Теме треба 
реализовати препричавањем библијске историје . 
Упоредо с библијском историјом, глобална 
светска историја показује да људи, будући да су 
иконе Божје, не престају да теже бесмртности. 
То треба искористити и покренути у настави 
дијалог између хришћанског виђења истинског 
постојања. 

Нагласак треба ставити на литургијско 
искуство превазилажења смрти, с назнаком да 
хришћанство остварење ове тежње види у 
слободи Бога и слободи човека и њиховом 
личном јединству, док нехришћанске теорије нуде 
решење утемељено или на свемогућству Божјем 
и нужности, или на створеној природи, односно 
на тражењу лека против смрти у природи. 
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НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА  ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 
6. разред 

ИСХОДИ 
По завршетку теме ученик ће:  

ТЕМЕ САДРЖАЈ 

- моћи да сагледа садржаје којима ће се бавити настава Православног 
катихизиса у току 6. разреда основне школе; 
- моћи да уочи какво је његово предзнање из градива Православног 
катихизиса обрађеног у претходном разреду школовања. 
- моћи да каже да су Јевреји пред долазак Месије били под Римском 
окупацијом и да су међу њима постојале поделе 
 моћи да препозна да су Јевреји очекивали Месију на основу 
старозаветних пророштава 
 моћи да преприча живот Светог Јована Претече и Крститеља 
Господњег и каже да је он припремао народ за долазак Христа 
 моћи да доживи врлински живот и покајање као припрему за сусрет са 
Христом; 
- Исуса Христа Бог склопио Нови Завет са људима.  
-  моћи да наведе неке од новозаветних књига и околности њиховог 
настанка;  
-  моћи да пронађе одређени библијски одељак;  
- моћи да каже да се Библија користи на богослужењима;  
- моћи да именује Јеванђелисте и препозна њихове иконографске 
символе;  
- бити подстакнут на читање Светог Писма.  
- моћи да преприча догађај Благовести и да препозна да је то „почетак 
спасења“; 
- моћи да препозна службу анђела као гласника и служитеља Божијих; 
- моћи да препозна Богородичино прихватање; 
- моћи да уочи да је за разлику од Еве, Богородица послушала Бога 
- моћи да преприча неке од догађаја из живота Пресвете Богородице и 
повеже их са Богородичиним празницима; 
- моћи да преприча библијски опис Рођења Христовог. 

УВОД 
 

ЛИТУРГИЈА КАО 
ТАЈНА 

ХРИСТОВА 
 

РОЂЕЊЕ 
ХРИСТОВО 

 
ХРИСТОС ЈЕ 
СИН БОЖЈИ 

 
УЛОГА БОГА У 

СПАСЕЊУ 
СВЕТА 

 
УЛОГА ЧОВЕКА 

У СПАСЕЊУ 
СВЕТА 

 
ХРИСТОВО 

СТРАДАЊЕ И 
ВАСКРСЕЊЕ 

 
ХРИСТОВ 
ЖИВОТ У 

ИКОНОГРАФИЈИ 

Теме треба реализовати 
на основу сведочанстава 
забележених у Новом 
завету. А затим и на 
основу светоотачких 
тумачења, уз 
наглашавање да је 
кључни елеменат у Тајни 
Христовој слобода Бога 
и човека која се 
изражава као љубав 
према ближњем. 
 
На примерима 
иконографије указати да 
је Христос и Бог ичовек. 
 
Указати на сличност и 
разлике између старог 
Адама и Христа као 
новог Адама. 

 
НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА  ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 

7. разред 
 

ИСХОДИ 
По завршетку теме ученик ће:  

ТЕМЕ САДРЖАЈ 
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- моћи да сагледа садржаје којима ће се бавити настава 
Православног катихизиса у току 7. разреда основне школе; 
- моћи да уочи какво је његово предзнање из градива 
Православног катихизиса обрађеног у претходном разреду 
школовања; 
- моћи да уочи да су знање и учење важни у његовом животу; 
- моћи да кроз очигледне примере и експерименте закључи да 
постоје различити начини сазнавања 
- моћи да кроз примере из личног искуства уочи да једино онај 
кога заволимо за нас постаје личност - непоновљиво и 
бескрајно важно биће; 
- моћи да повезује личносно познање са нашим познањем Бога; 
- моћи да препозна да нам Христос открива Бога као љубавну 
заједницу три личности; 
- моћи да вреднује своје понашање на основу љубави коју 
исказује према својим ближњима;  
- бити подстакнут на одговорније обликовање заједничког 
живота са другима; 
- моћи да уочи да је Црква на Саборима решавала проблеме са 
којима се сусретала кроз историју; 
 бити подстакнут да своје проблеме и несугласице са другима 
решава кроз разговор и заједништво; 
 знати да је Символ вере установљен на Васељенским 
саборима; 
 умети да интерпретира Символ вере; 
 знати да се Символ вере изговара на Крштењу и Литургији; 
 моћи да уочи да појам Богочовека описује Христа као 
истинитог Бога и истинитог Човека. 

Света тројица – 
Отац, Син и 
Свети Дух 

 
 

Постојање 
личности у 
заједници  
слободе и 

љубави 
 

 
Антрополошке 

последице вере 
у Свету Тројицу 

 
 

Заједница са 
Светом Тројицом 

кроз Литургију 
 
 

Света Тројица у 
православној 
иконографији 

Заинтересовати ученике 
заосновне појмове везане за 
Свето тројство- Отац, Син и 
Свети Дух. 
Потребно је проширивати знања 
о Цркви, као заједници људи који 
су крштени у истој вери и њихову 
слободу за верско изражавање. 
Потребно је да ученици кроз 
гледање филмова, слушање 
предавања и на конкретним 
примерима схвате како се верско 
изражавање мењало кроз 
историју људског рода. 
Проширију теоријска знања о 
Литургији кроз присуствовање 
верским обредима, тј. Самој 
Литургији у Црквеном храму. 
Ученици треба да науче да рукују 
помичним мерилом, 
микрометром, калибрима и 
угаоником. 
У верским храмовима, на 
фотграфијама и презентацијама 
врше поређења како се Света 
Тројица  представљала на 
иконама кроз различите 
временске периоде. 

 
НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА  ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 

8. разред 
 

ИСХОДИ 
По завршетку теме ученик ће:  

ТЕМЕ САДРЖАЈ 

- моћи да сагледа садржаје којима ће се бавити настава 
Православног катихизиса у току 8. разреда основне школе; 
- моћи да уочи какво је његово предзнање из градива 
Православног катихизиса обрађеног у претходном разреду 
школовања; 
- моћи да увиди да је човек икона Божија јер је слободна личност 
и да је служба човекова да буде спона између Бога и света. 
- моћи да увиди да се човек остварује као личност у слободној 
заједници љубави са другим. 
- бити подстакнут да учествује у литургијској заједници. 
- моћи да сагледа грех као промашај људског назначења; 
- моћи да разликује слободу од самовоље; 
- моћи да увиди да је подвиг начин живота у Цркви; 
- моћи да препозна различите подвиге као путеве који воде ка 
истом циљу; 
- моћи да објасни кад и како се пости; 
- моћи да увиди смисао и значај поста; 
- бити подстакнут на пост и молитву као начин служења Богу; 
- бити подстакнут да развија хришћанске врлине; 
- бити подстакнут да се критички односи према својим 
поступцима; 
- бити подстакнут да чита Житија Светих; 
- бити подстакнут да заснује свој однос према Богу на 
захвалности; 
- моћи да увиди да човек може бити роб својих лоших особина и 
навика; 
- бити подстакнут да увиди вредност ближњега у сопственом 
животу; 
- моћи да усвоји став да једино кроз љубав човек може превазићи 
конфликт; 

УВОД 
 

ЛИТУРГИЈА КАО 
ТАЈНА ХРИСТОВА 

 
РОЂЕЊЕ 

ХРИСТОВО 
 

ХРИСТОС ЈЕ СИН 
БОЖЈИ 

 
УЛОГА БОГА У 

СПАСЕЊУ СВЕТА 
 

УЛОГА ЧОВЕКА У 
СПАСЕЊУ СВЕТА 

 
ХРИСТОВО 

СТРАДАЊЕ И 
ВАСКРСЕЊЕ 

Заинтересовати ученике 
заосновне појмове везане 
за Свето тројство- Отац, 
Син и Свети Дух. 

Потребно је проширивати 
знања о Цркви, као 
заједници људи који су 
крштени у истој вери и 
њихову слободу за верско 
изражавање. 

Проширију теоријска знања 
о Литургији кроз 
присуствовање верским 
обредима, тј. Самој 
Литургији у Црквеном 
храму. 

У верским храмовима, на 
фотграфијама и 
презентацијама врше 
поређења како се Света 
Тројица  представљала на 
иконама кроз различите 
временске периоде. 
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НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА  НЕМАЧКИ ЈЕЗИК (2. СТРАНИ ЈЕЗИК) 
5. разред 

 
Циљ наставе немачког језика заснива се на потребама ученика које се остварују овладавањем 
комуникативних вештина и развијањем способности и метода учења страног језика. 
Циљ наставе страног језика у основном образовању стога јесте: развијање сазнајних и интелектуалних 
способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова, стицање позитивног 
односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику 
и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији, стицање 
свести и сазнања о функционисању како страног тако и матерњег језика. Током основног образовања 
ученик треба да усвоји основна знања из страног језика која ће му омогућити 
да се у једноставној усменој и писаној комуникацији споразумева са људима из других земаља, усвоји 
норме вербалне и невербалне комуникације у складу са специфичностима језика који учи, као и да 
настави, на вишем нивоу образовања и самостално, учење истог или 
другог страног језика. 
Кроз наставу страних језика ученик богати себе упознајући другог, стиче свест о значају сопственог 
језика и културе у контакту са другим језицима и културама. Ученик развија радозналост, истраживачки 
дух и отвореност према комуникацији са говорницима других језика. 

 

ИСХОДИ 
По завршетку теме ученик ће:  

ТЕМЕ САДРЖАЈ 

– поздрави и отпоздрави, 
примењуjући наjjедноставниjа 
jезичка средства; 
– представи себе и другог; 
– разуме jасно постављена 
jедноставна питања личне 
природе и одговара на њих; 
– разуме кратка и jедноставна 
упутства и налоге и реагуjе на 
њих; 
– даjе кратка и jедноставна 
упутства и налоге; 
– разуме позив и реагуjе на 
њега; 
– упути позив на заjедничку 
активност; 
– разуме кратке и jедноставне 
молбе и реагуjе на њих; 
– упути кратке и jедноставне 
молбе; 
– искаже и прихвати захвалност и 
извињење на jедноставан начин; 
– разуме jедноставно исказане 
честитке и одговара на њих; 
– упути jедноставне честитке; 
– препозна и именуjе жива бића, 
предмете и места из 
непосредног окружења; 
– разуме jедноставне описе 
живих бића, предмета и места; 
– опише жива бића, предмете и 
места користећи jедноставна 
jезичка средства; 
– разуме свакодневне исказе у 
вези сa непосредним потребама, 
осетима и осећањима и реагуjе 
на њих; 
– изрази основне потребе, осете 
и 
осећања кратким и 
jедноставним 
jезичким средствима; 
– разуме jедноставна 
обавештења о положаjу у 

ПОЗДРАВЉАЊЕ 
 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ 
СЕБЕ И 

ДРУГИХ; ДАВАЊЕ 
ОСНОВНИХ 

ИНФОРМАЦИЈА 
О СЕБИ; ДАВАЊЕ И 

ТРАЖЕЊЕ 
ОСНОВНИХ 

ИНФОРМАЦИЈА О 
ДРУГИМА 

 
РАЗУМЕВАЊЕ И 

ДАВАЊЕ 
ЈЕДНОСТАВНИХ 

УПУТСТАВА И 
НАЛОГА 

 
ПОЗИВ И 

РЕАГОВАЊЕ НА 
ПОЗИВ ЗА 
УЧЕШЋЕ У 

ЗАЈЕДНИЧКОЈ 
АКТИВНОСТИ 

 
ИСКАЗИВАЊЕ 

МОЛБЕ, 
АХВАЛНОСТИ И 

ИЗВИЊЕЊА 
 

ЧЕСТИТАЊЕ 
 

ОПИСИВАЊЕ 
ЖИВИХ БИЋА, 

ПРЕДМЕТА, МЕСТА 
И 

ПОЈАВА 
 

Садржаjи 
Hallo! Guten Morgen/Tag/Abend. Wie geht’s? 
Danke (nicht so) gut/schlecht und dir? Es geht. 
Tschüs. Auf Wiedersehen. Gute Nacht. 
Bis dann. Bis später. 
(Интер)културни садржаjи: 
Формално и неформално поздрављање; 
устаљенa правила учтивости. 
Језичке активности 
у комуникативним ситуациjама 
Слушање кратких и jедноставних текстова у 
коjима се неко представља; представљање себе и других 
особа, присутних и одсутних. 
Садржаjи 
Ich heiße/bin Anna. Wie heißt du? Das ist mein 
Freund Marcus. Meine Freundin 
heißt Julia. 
Julia, das ist Marcus. Marcus, das ist Julia. 
Frau Bauer ist meine Deutschlehrerin und wie heißt dein/e 
Deutschlehrer/in? Wie alt bist du? – 
Sieben. Wer ist auf dem Foto? – Mein Bruder Hans. 
Woher kommst du? Woher kommt ihr? Woher 
kommen Sie? 
Ich komme aus Serbien. 
Ich wohne in Smederevo. Wo wohnst du? 
Личне заменице у функциjи субjекта – ich, du, 
Sie, ihr ... 
Присвоjни детерминативи -mein(e), dein(e), 
Ihr(e) 
Глагол sein, heißen, kommen, wohnen 
Питања са Wer? Wo?Woher?Wie? Основни 
броjеви (1-10) 
(Интер)културни садржаjи: 
Препознавање наjосновниjих сличности и 
разлика у начину упознавања и представљања у 
нашоj земљи и земљама немачког говорног 
подручjа. 
Језичке активности 
у комуникативним ситуациjама 
Слушање налога и упутстава и реаговање на 
њих; давање кратких и jедноставних упутстава 
(комуникациjа у учионици – упутства и налози коjе 
размењуjу учесници у наставном процесу, упутства за 
игру и слично). 
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простору и реагуjе на њих; 
– тражи и пружи кратка и 
jедноставна обавештења о 
положаjу у простору; 
– разуме jедноставне исказе 
коjима се изражава 
припадање/неприпадање, 
поседовање/непоседовање и 
реагуjе на њих; 
– тражи и даjе jедноставне 
исказе коjима се изражава 
припадање/неприпадање, 
поседовање/непоседовање; 
– разуме jедноставне исказе за 
изражавање 
допадања/недопадања  реагуjе 
на њих; тражи мишљење и 
изражава допадање/недопадање 
jедноставним jезичким 
средствима. 

ИСКАЗИВАЊЕ 
ПОТРЕБА, 
ОСЕТА И 

ОСЕЋАЊА 
 

ИСКАЗИВАЊЕ 
ПОЛОЖАЈА 

У ПРОСТОРУ 
 

ИЗРАЖАВАЊЕ 
ДОПАДАЊА/ 

НЕДОПАДАЊА 

Садржаjи 
Komm her! Kommt an die Tafel! 
Setz dich! Setzt euch! 
Mach(t) das Buch auf/zu! 
Lies/Lest vor! Hör(t) zu! Sing(t) mit! Sprich/Sprecht 
nach! Hör/Hört zu! 
Језичке активности у комуникативним ситуациjама 
Слушање кратких једноставних позива на 
заjедничку активност и реаговање на њих 
(позив на рођендан, игру, дружење...); 
упућивање и прихватање/одбиjање позива на заjедничку 
активност, уз коришћење 
наjjедноставниjих израза. 
Садржаjи 
Kommst du ins Kino (mit)? 
Ja gerne. Leider nicht. Leider kann ich nicht 
(mitkommen). 
Komm und spiel mit! 
Super. Gerne. Ich habe keine Lust. 
Kaufen wir ein Eis? 
Императив 
(Интер)културни садржаjи: 
прикладно позивање и 
прихватање/одбиjање позива. 
у комуникативним ситуациjама 
Слушање jедноставних исказа коjима се тражи помоћ, 
услуга или обавештење; давање jедноставног, усменог 
одговора на исказану молбу; изражавање и прихватање 
молби, захвалности и извињења. 
Садржаjи 
Kann ich dir/Ihnen helfen? Möchtest du eine 
Orange? Kannst du mir bitte eine Orange geben? 
Ich möchte eine Tasse Tee. Kannst du mir, bitte ein Stück 
Torte geben? Vielen Dank. Danke. 
Употреба неодређеног члана у номинативу и 
акузативу. 
Употреба модалних глагола у презенту 
(möchten, können). 
(Интер)културни садржаjи: 
правила учтиве комуникациjе. 
Језичке активности у комуникативним 
ситуациjама 
Слушање краћих jедноставних описа живих 
бића, предмета и места 
у коjима се поjављуjу информациjе о спољном изгледу, 
поjавним облицима, 
димензиjама и осталим наjjедноставниjим 
карактеристикама; давање кратких усмених описа живих 
бића, предмета и места. 
Садржаjи 
Meine Tante ist schlank. Mein Onkel ist fleißig. Wie ist dein 
Regenschirm? Er ist blau. 
Peters Nase ist krumm. 
Придев у предикативноj функциjи – 
продуктивно 
(Интер)културни садржаjи: 
Дечjе песме и приче одговараjућег садржаjа. 

 
НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА  НЕМАЧКИ ЈЕЗИК (2. СТРАНИ ЈЕЗИК) 

6. разред 
 

Циљ наставе страног језика у основном образовању заснива се на потребама ученика које се 
остварују овладавањем комуникативних вештина и развијањем способности и метода учења страног 
језика. 

Циљ наставе страног језика у основном образовању стога јесте: развијање сазнајних и 
интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова, стицање 
позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном 
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наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији, стицање свести и 
сазнања о функционисању страног и матерњег језика. 

 

ИСХОДИ 
По завршетку теме ученик ће:  

 
ТЕМЕ САДРЖАЈ 

- разумети кратке дијалоге и 
монолошка излагања до 12 
реченица; 

- разумети једноставне песме; 

- реаговати на кратка упутства; 

- разумети смисао писаних порука 
до 100 речи; 

- ступати у дијалог од 8 до 10 
реплика; 

- разумети упутства за вежбање у 
уџбенику; 

- читати у себи и на глас. 

 

Mein Zuhause 
 

Das schmeckt 
gut 

 
 

Meine Freizeit 
 

Das sieht gut 
aus 

 
Partys 

 
Meine Stadt 

Школа 
Ја и моји 
Другови, хобији 
Породица и блиско окружење 
Празници и распуст 
Мој дом и животиње 
Исхрана 
Рођендан 
Делови тела и одећа 
Окружење, места у граду и превозна средства 
Остало 
- годишња доба, месеци, дани у недељи и делови дана, 
- бројеви до 100 
-редни бројеви до 31 
- основни подаци о земљи 
земљама чији се језик учи 
Граматички 
садржаји 
Реченица 
Основне реченичне структуре у потврдном, одричном и 
упитном облику 
Именице (заједничке, властите) 
Члан 
Негација 
Заменице  
Придеви 
Предлози 
Прилози 
Глаголи 
Бројеви 
Основни до 100, редни до 31. 

 
НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

7. разред 

Циљ наставе Другој 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 сосптвеном 
језику и културном наслеђу. 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању 

да:  
ОБЛАСТ/ТЕМА  САДРЖАЈИ  

 Разуме једноставније текстове који се односе на 
поздрављање, представљање, давање и тражење 
информација личне природе;  

 Поздрави, отпоздрави себе, представи себе 
користећи једноставна језичка средства; 

 Разуме једноставније текстове који се односе на 
жива бића, предмете, појаве, радње, стања, 
збивања; 

− Разуме једноставније предлоге, савете, позиве на 
заједничке активности и одговори на њих; 

− Упути предлоге, савете, позиве на заједничке 
активности; 

− Разуме уобичајне молбе и захтеве и реагује на њих; 

− Упути уобичајне молбе и захтеве; 

  

ЈЕЗИК 
Граматика, 
правопис и 
ортоепија 

 

- изговор 
- презент 
- презент модалних глагола 
- упитне реченице 
- личне заменице 
- присвојни придеви 
- основни и редни бројеви 
- питање са негацијом 
- императив 
- прилози за место 
- прилози за време 
- предлози за правац 
- предлози за времеж 
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− Честита, захвали, извини се помоћу једноставнијих 
језичких средстава; 

− Разуме и следи једноставнија упутства у вези са 
свакодневним ситуацијама из живота; 

− Пружи једноставна упутства; 

− Разуме текстове са описом искустава, догађаја, 
способности у прошлости; 

− Опише кратко и сажето догађаје из прошлости; 

− Опише неку историјску личност или догађај; 

− Размени једноставне исказе у вези са обећањима, 
одлукама, плановима, намерама, предвиђањима; 

 саопшти другоме шта планира, намерава; 

− разуме једноставне исказе у вези са жељама, 
интересовањима, осећањима, потребама; 

− изрази жеље, потребе, интересовања, осећања; 

− разуме једноставна питања у вези са положајем и 
правцем кретања бића и предмета; 

− затражи обавештења у вези са положајем и 
правцем кретања бића и предмета; 

 опише правац кретања и положај једноставним 
исказима; 

 разуме једноставне забране, правила понашања; 

 разуме једноставне исказе који се односе на 
припадност; 

 формулише једноставније исказе који се односе на 
поседовање; 

 пита чије је нешто; 

 разуме једноставне исказе који се односе на 
допадање/ недопадање; 

 разуме једноставније исказе којима се изражава 
мишљење; 

 изражава мишљење, слагање и неслагање; 

 разуме колико нечега има и цене нечега; 

 пита/ каже колико нешто кошта. 

- предлози са акузативом и дативом 
- перфекат 
- претерит помоћних и модалних 

глагола 
- временске реченице  
- компарација придева 
- каузална реченица 
- објекатска реченица 

 

ЈЕЗИЧКА 
КУЛТУРА 

- представљање (давање основних информација 
о себи и другима) 
- описивање (особености Србије и земаља 
немачког говорног подручја) 
- упућивање предлога, савета, позива и 
реаговање на њих 
- изражавање молби, захтева, обавештења, 
извињења, честитања (обрада значајних 
празника и прослава) 
- описивање радњи у садашњости 
- описивање радњи у прошлости 
- исказивање жеља, интересовања, потреба, 
осећања 
- исказивање просторних односа и упутстава за 
оријентацију у простору 
- изрицање дозвола, забрана, правила 
понашања и обавеза (значење знакова и 
симбола) 
- изражавање припадања и поседовања 
- изражавање допадања и недопадања 
-изражавање мишљења 
-изражавање количине, бројева и цена 

 
НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

8. разред 

Циљ наставе Другој 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 сосптвеном 
језику и културном наслеђу. 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:  

ОБЛАСТ/ТЕМА  САДРЖАЈИ  

 Разуме општи смисао и главне информације из 
текстова који се односе на поздрављање, 
представљање, давање и тражење информација 
личне природе;  

 Тражи, саопшти информације личне природе, податке 
о себи или другима; 

 Представи себе повезаним исказима, као и своју 
породицу и пријатеље; 

 Разуме општи смисао и главну информацију из 
текстова који се односе на опис бића, предмета, 
збивања, радњи и стања; 

 Повеже информације у кратки текст којим се описују 
бића, предмети, збивања, радње и стања; 

− Разуме краће низове исказа који се односе на 
предлоге, савете, позиве на заједничке активности и 
одговори на њих уз образложење; 

 
 

 

ЈЕЗИК 
Граматика, 
правопис и 
ортоепија 

 

- изговор 
- одређени и неодређени члан 
- упитне речи 
- личне заменице 
- презент 
- презент модалних глагола 
- упитне реченице 
- присвојни придеви 
- основни и редни бројеви 
- прилози за место 
- прилози за време 
- предлози за правац 
- предлози за време 
- предлози са акузативом и дативом 
- перфекат 
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− Саопшти предлоге, савете, позиве на заједничке 
активности уз детаљнњ информације; 

− Разуме и на прикалдан начин одговори на честитку, 
захвалницу или извињење; 

− Упути честитку, захвалницу или извињење користећи 
прикладне комуникационе моделе; 

− Разуме и следи краће низове упутстава у вези са 
свакодневним ситуацијама из живота; 

− Пружи неколико везаних једноставних упутстава; 

− Размењује информације у низу које се односе на 
дешавања у садашњости; 

− Опише искуства, догађаје, способности из прошлости; 

− Разуме општи смисао и главне информације из 
текстова у вези са обећањима, одлукама, плановима, 
намерама, предвиђањима; 

 саопшти и образложи другоме шта планира, 
намерава; 

− разуме општи смисао и главне информације из 
текстова у вези са жељама, интересовањима, 
осећањима, потребама; 

− изрази и образложи жеље, потребе, интересовања, 
осећања; 

− разуме краће низове исказа у вези са положајем и 
правцем кретања бића и предмета; 

− затражи обавештења у вези са положајем и правцем 
кретања бића и предмета; 

 разуме једноставне тесктове у вези са забранама, 
правилаима понашања; 

 разуме општи смисао текстова који се односе на 
припадност; 

 формулише неколико крачих исказа који се односе на 
поседовање ; 

 разуме општи смисао и главне информације текстова 
који се односе на допадање/ недопадање; 

 разуме општи смисао текстова у којима се изражава 
мишљење; 

 изражава мишљење, слагање и неслагање; 

 размени информацију у вези са количином, 
димензијама, ценама. 

- претерит помоћних и модалних 
глагола 

- временске реченице  
- компарација придева 
- каузална реченица 
- деклинација придева 
- прилози са улогом везника 
- футур 
- индиректна питања 

 

ЈЕЗИЧКА 
КУЛТУРА 

- представљање (давање основних 
информација о себи и другима) 
- описивање (особености Србије и земаља 
немачког говорног подручја) 
- упућивање предлога, савета, позива и 
реаговање на њих 
- изражавање молби, захтева, обавештења, 
извињења, честитања (обрада значајних 
празника и прослава) 
-Позивање на учешће у заједничкој активности 
и реаговање на њих 
- описивање радњи у садашњости 
- описивање радњи у прошлости 
- исказивање жеља, интересовања, потреба, 
осећања 
- исказивање просторних односа и упутстава 
за оријентацију у простору 
- изрицање дозвола, забрана, правила 
понашања и обавеза (значење знакова и 
симбола) 
- изражавање припадања и поседовања 
- изражавање допадања и недопадања 
-изражавање мишљења 
-изражавање количине, бројева и цена 
-описивање будућих радњи, планова, намера, 
циљева 

 
 

МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ 
5.-6- разред 

 
Циљ учења слободне наставне активности Медијска писменост је да подстакне развој медијске 

културе ученика и допринесе јачању способности разумевања, деконструкције и креирања медијских 
садржаја, које ће ученику помоћи за даљи когнитивни, емоционални и социјални развој у савременом 
медијацентричном окружењу. 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да:  
ОБЛАСТ/ТЕМА  САДРЖАЈИ  

– идентификује/процени комуникацијски 
процес у односу медији – публика 
(корисници); 
– разликује традиционалне и нове медије 
поредећи начине пласирања порука; 
– упореди основне особености различитих 
медија и изводи закључке о функцијама 
медија; 
– опише и анализира своје медијске навике; 
– разликује медијске садржаје од стварности, 
идентификујући их као конструкте стварности; 
– деконструише једноставније примере 
медијских порука; 

 

 

- изговор 
- одређени и неодређени члан 
- упитне речи 
- личне заменице 
- презент 
- презент модалних глагола 
- упитне реченице 
- присвојни придеви 
- основни и редни бројеви 
- прилози за место 
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– одговорно креира једноставније медијске 
садржаје. 
– критички вреднује оглашавање у 
различитим медијским садржајима и 
препознаје профит као основни циљ; наводи 
примере манипулације у медијским 
садржајима којима се подстичу куповина и 
потрошња, одређена осећања, вредности и 
ставови потрошача. 
– разликује функције и могућности мобилних 
дигиталних платформи; 
– идентификује недостатке и предности 
мобилног телефона као уређаја за 
комуницирање, информисање и забаву; 
– препознаје сврху и начин функционисања 
претраживача „на мрежи” и агрегатора 
садржаја; 
– вреднује и разврстава једноставније 
примере информација са интернета према 
изворима из којег потичу, делећи их на 
поуздане и непоуздане; 
– препознаје ризично понашање на 
друштвеним мрежама. 
манипулације у медијским садржајима којима 
се подстичу куповина и потрошња, одређена 
осећања, вредности и ставови потрошача. 
– разликује функције и могућности мобилних 
дигиталних платформи; 
– идентификује недостатке и предности 
мобилног телефона као уређаја за 
комуницирање, информисање и забаву; 
– препознаје сврху и начин функционисања 
претраживача „на мрежи” и агрегатора 
садржаја; 
– вреднује и разврстава једноставније 
примере информација са интернета према 
изворима из којег потичу, делећи их на 
поуздане и непоуздане; 
– препознаје ризично понашање на 
друштвеним мрежама. 
 
 
 
 
 

- прилози за време 
- предлози за правац 
- предлози за време 
- предлози са акузативом и дативом 
- перфекат 
- претерит помоћних и модалних 

глагола 
- временске реченице  
- компарација придева 
- каузална реченица 
- деклинација придева 
- прилози са улогом везника 
- футур 
- индиректна питања 

 

ПОЈАМ И 
ФУНКЦИЈЕ 

МЕДИЈА 
 

 
 

ДЕКОНСТРУКЦИЈА 
И КОНСТРУКЦИЈА 

МЕДИЈСКЕ 
ПОРУКЕ 

 
ОГЛАШАВАЊЕ 

 
 МЕДИЈСКИ 

САДРЖАЈИ НА 
МОБИЛНИМ 

ДИГИТАЛНИМ 
ПЛАТФОРМАМА И 
ПРЕТРАЖИВАЊЕ 
НА ИНТЕРНЕТУ 

Медији и публика (корисници). 
Традиционални медији (штампа, радио, 
телевизија, филм) и нови медији (интернет). 
Улога и место медија у 
савременом друштву. 
Медијске навике (Мој медијски дан). 
 
Медијски садржаји каоконструкти стварности. 
Деконструкција и конструкција медијских порука. 
 
Комерцијални медијски 
садржаји у различитим медијима (рекламе, 
скривене поруке намењене пласирању 
одређених идеја, садржаја и животних стилова). 
 
Профит као циљ оглашавања. 
Утицај медијских садржаја на осећања, 
вредности и понашање публике – куповину и 
потрошњу. 
 
Комуникација у дигиталном окружењу. 
Поузданост и веродостојност информација на 
интернету. 
Претраживачи „на мрежи” и агрегатори садржаја. 
Вредновање и селекција 
доступних информација. 
Персонализована претрага на 
Гуглу. 
Анализа апликација на мобилном телефону. 
Зависност од мобилних телефона. 
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НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА МУЗИКОМ КРОЗ ЖИВОТ 

5.-6. разред 

Циљ учења слободне наставне активности Музиком кроз живот је да ученик развија стваралачко и 
креативно мишљење кроз практичан рад, мотивацију, интeлeктуaлни, сoциjaлни, eмoциoнaлни и 
мoрaлни рaзвoj, свест о сопственом здрављу, опажање, осетљивост за естетику, радозналост и 
самопоуздање како би био оспособљен за креативно решавање проблема и имао одговоран однос 
према очувању уметничког наслеђа и културе свога и других народа. 

ОПШТЕ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХОДИ 
На крају програма ученик ће бити у стању да: 

ТЕМЕ и 
кључни појмови садржаја 

програма 

Компетенција за 
целоживотно учење 
Естетичка компетенција 
Решавање проблема 
Комуникација 
Сарадња 
Рад са подацима и 
информацијама 
Дигитална компетенција 
Одговорно учешће у 
демократском друштву 
Предузимљивост и 
оријентација ка 
предузетништву 
Одговоран однос према 
здрављу 
Одговоран однос према 
околини 

– примењује динамичко нијансирање при извођењу 
музичких дела; 
– препознаје елементе динамике у свакодневном 
животу; 
– анализира врсте такта и ритам у уметничким делима; 
– препознаје боју тона у складу са садржајем 
композиције; 
– изводи композиције домаћих и страних аутора 
самостално и у групи, користећи глас, покрет и 
инструменте; 
– изводи двогласне и трогласне композиције домаћих и 
страних аутора; 
– искаже своја осећања у току извођења музике; 
– примењује принцип сарадње и међусобног 
подстицања у заједничком музицирању; 
– учествује у манифестацијама; 
– користи различите технике телесних перкусија 
самостално и у групи; 
– примењује технике правилног дисања у свакодневном 
животу; 
– препознаје говор тела, свој и своје околине; 
– контролише покрете користећи концентрацију; 
– сарађује са члановима групе којој припада, поштујући 
различитости; 
– процени сопствене могућности у примени телесних 
перкусија; 
– самостално осмишљава и импровизује покрете за 
ритмичке аранжмане; 
– контролише сопствене покрете у циљу боље 
координације; 
– својим речима објасни значај телесних перкусија на у 
сваком смислу; 
– критички анализира своје и туђе извођење; 
– истражи и објасни шта је музичка критика и која је 
њена улога; 
– објасни и примени различите технике критичког 
мишљења; 
– самостално поставља питања везана за дату тему; 
– аргументовано искаже утисак о слушаним делима; 
– вербализује свој доживљај музике; 

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 
Проширивање знања о музичким 
елементима. 
Изражајна својства динамике. 
Врста, карактер и примена темпа. 
Тон: боја и текстура 
Ритам: дводелни, троделни, 
четвороделни и мешовити. 
Повезивање звука и ритма. 
Примена динамике, темпа и ритма у 
свакодневном животу 
Проширивање искуства ученика у 
коришћењу различитих музичких 
средстава за рад у процесу музичког 
изражавања и обликовања; 
Индивидуално и групно певање. Двоглас. 
Троглас. 
Индивидуално и групно свирање. 

 ТЕЛО КАО МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТ 
Синхронизација различитих менталних и 
физичких капацитета. 
Koординација различитих менталних и 
физичких капацитета 
Правилно дисање. 
Концентрација. 
Говор тела. 
Јачање одређених делова тела. 
Рефлекс. Пажња. 
Брзина реаговања на различите захтеве 
из окружења. 
Развој свесности о нашем телу, контроли 
покрета и јачању мишића, као и бољој 
координацији и балансу. 
Стимулација и активација организма на 
психомоторном и когнитивном нивоу. 
Истраживање унутрашњег ритма и звука 
свога тела. 
Body percussion. 
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 – искаже свој доживљај музике кроз друге уметности. 
– критички просуђује утицај музике на здравље ; 
– разуме и користи интеркултурални дијалог 
– примењује различите врсте писмености (језичке, 
медијске, културне, научне...); 
– разуме концепт инклузије и осeтљив је према 
различитостима; 
– самостално анализира музичка дела, користећи 
научене технике критичког мишљења. 

КРИТИЧКО МИШЉЕЊЕ КРОЗ МУЗИКУ 
Технике критичког мишљења. Дрво 
проблема. Дебата. Шест шешира. 
Мозгалица. Трибине. 
Вештине критичког мишљења: 
комуникација, сарадња, препознавање 
проблема, решавање проблема. 
Вештина постављања питања: 
меморијска, транслацијска, 
интерпретацијска, аналитичка, 
синтетичка, евалуацијска. 
Обликовање оригиналног мишљења. 
Музичка критика. Анализа композиције 
Развијање способности и интересовања 
за целоживотно образовање. 

 
НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА УМЕТНОСТ 

                                                                              7.-8. разред 
Циљ учења слободне наставне активности Уметност је да ученик развија вештине комуникације и сарадње, 
критичко и стваралачко мишљење, осетљивост за естетику, радозналост, мотивацију за истраживање и 
изражавање у различитим медијима као и одговоран однос према очувању уметничког наслеђа и културе свога и 
других народа. 

 

ОПШТЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХОДИ  
На крају програма ученик ће бити у стању 

да 

ТЕМЕ и кључни појмови 
садржаја 

 
Компетенција за целоживотно 
учење 
Естетичка компетенција 
Решавање проблема 
Комуникација 
Сарадња 
Рад са подацима и 
информацијама 
Дигитална компетенција 
Одговорно учешће у 
демократском друштву 
Предузимљивост и 
оријентација ка 
предузетништву  
Одговоран однос према 
здрављу 
Одговоран однос према 
околини 
 

 
 

- образложи значај традиционалне визуелне 
уметности за идентитет народа и појединца; 
- повеже карактеристичан артефакт са континентом 
и културом којој припада; 
- обликује ликовне радове са препознатљивим 
елементима одабране културе; 
- опише одабрани продукт визуелних уметности  и 
процес његове израде; 
- пореди основне одлике традиционалне визуелне 
уметности два или више народа; 
- објасни значај и улогу културног наслеђа; 
- објасни главне карактеристике традиционалне 
музике на простору Балкана и Србије и њихов 
међусобни утицај; 
- прикаже елементе прожимања традиционалне 
музике различитих народа на простору Балкана на 
музичким примерима; 
- презентује традиционалну музику карактеристичну 
за различите крајеве Балкана и Србије; 
- прикаже начине очувања музичког културног 
наслеђа; 
- објасни како савремене технологије утичу на 
развој музике; 
- презентује начине промоције музичких дела и 
догађаја; 
- прикаже примену музике у другим уметностима; 
- истражи и објасни шта је музичка критика и која је 
њена улога; 
- аргументовано искаже утисак о слушаним делима. 
- комуницира учтиво, јасно и аргументовано уз 
уважавање различитих мишљења, идеја и 
естетских доживљаја; 
- проналази, самостално и у сарадњи са другима,  
релевантне податке и информације користећи 
савремену технологију; 
- учествује активно, према сопственим 
способностима и интересовањима, у 
истраживачком и радионичком раду. 

ТРАДИЦИОНАЛНА ВИЗУЕЛНА 
УМЕТНОСТ 

ШИРОМ СВЕТА 
 
Визуелна уметност народа 
Аустралије и Новог Зеланда 
(сликарство аустралијских 
Абориџина, традиционална 
тетоважа Маора)  
Уметност америчких народа 
(тотеми, керамика, ћилими, корпе)  
Култура древне Индије, Кине и 
Јапана (градови, храмови, одећа, 
писмо)  
Уметност народа Африке (маске и 
штитови)  
Словенска традиција (митологија, 
симболика и орнаментика)  
 

ТРАДИЦИОНАЛНА МУЗИЧКА 
УМЕТНОСТ БАЛКАНА И СРБИЈЕ 

 
Културно наслеђе (значај и улога) 
Традиционална музичка уметност 
Балкана (основне карактеристике у 
односу на ентитет и међусобни 
утицаји, сличности и разлике) 
Традиционална музика Србије 
(певање, свирање, обичаји, 
обреди, ношња, кола...) 
Начини очувања културног наслеђа 

 
МОДЕРНО ДОБА И МУЗИКА 

 
Савремене технологије и музика.  
Маркетинг у музици. Примењена 
музичка уметност.  
Музичка критика и интервју. 

 
 


