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1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ
НАЗИВ ШКОЛЕ

ОШ „Добросав Радосављевић – Народ“

АДРЕСА

Мачвански кеј 29

МЕСТО

22202 Мачванска Митровица

ТЕЛЕФОН/ФАКС

022/610-321
osdrnmm@hotmail.com;
strucnasluzbamacva@gmail.com
Слађан Папић

E-MAIL АДРЕСА
ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 022/651-307; 064/289-76-26
СЕКРЕТАР ШКОЛЕ

Милена Прерад

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ

022/630-642; 063/877 36-09

БРОЈ ИЗДВОЈЕНИХ ОДЕЉЕЊА

6

АДРЕСЕ ИЗДВОЈЕНИХ ОДЕЉЕЊА

МЕСТО

АДРЕСА

ТЕЛЕФОН

РУКОВОДИЛАЦ

САЛАШ НОЋАЈСКИ

Стојана Чупића 108

022/650-387

-

НОЋАЈ

С. Пандуревића 1

022/657-030

Петар Шарић

РАДЕНКОВИЋ

Борачка 89

022/658-007

Петар Шарић

РАВЊЕ

Краља Петра I 5

022/658-914

-

ЗАСАВИЦА 1

Пеке Дапчевића 95

022/2659-516

-

ЗАСАВИЦА 2

А. Марковића 133

022/2656-092

-
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2. ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ И ДРУГИ ЦИКЛУС
ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА
Исходишта за израду школског програма су:
Школски програм се доноси на основу члана 61. Закон о основама система образовања и васпитања
(„Сл.гл.РС“бр. 88/17, 27/18,-др.закон - 10/19, 6/20 и 129/21), члана 19. Закона о изменама и допунама
Закона о основном образовању и васпитању (Сл.гл.РС бр.55/13,101/17,10/19 и 129/21).
•

„Сл.гл.РС. ПГ“: 10/17, 16/18, 18/18, 3/19, 5/19, 11/19, 12/19, 1/20, 2/20, 3/20, 6/20, 5/21, 17/21
и 18/21).
• Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању („ Сл.гл.РС“ бр.34/19).
• Извештај о раду школе за школску 2020/21.годину.
• Извештаја самовредновања рада школе,извештаја о спољашњем вредновању,као и акционих
планова који су урађени за праћене област вредновања и Развојног план школе 2021-2026.
• Услови рада школе
• Образовне потребе ученика, родитеља, локалне заједнице.
Стручни актив за развој школског програма првог и другог циклуса радио је на изради школског
програма.
Актив је именован на седници Наставничког већа 14.09.2021.год. од стране директора школе.

Стручни актив чине:
Први циклус образовања
• Достанић Сања, професор разредне наставе
• Караклић Снежана, професор разредне наставе – руководиоц актива
• Будечевић Драгица, професор разредне наставе - заменик руководиоца
• Сарка Даница, професор разредне наставе
• Радовановић Светлана, професор разредне наставе
• Данка Беломарковић, професор разредне наставе
• Лукић Милена, наставник разредне наставе
• Светлана Радовановић, професор разредне наставе
• Хрговић Биљана,педагог школе
• Глигорић Јелена,професор енглеског језика
• Сретеновић Александра, вероучитељ
• Николић Слађана, наставница ромског језика - у оба циклуса образовања
Други циклус образовања
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Габошац Љиљана, професор енглеског језика
Дамјановић Бранислав, професор математике
Филиповић Оливера, професор биологије и хемије
Опарушић Бранка, професор шпанског језика
Папишта Јасна, професор српског језика
Будечевић Гордана, професор географије - заменик руководиоца
Марељ Наташа, професор ликовне културе
Дејан Младеновић, професор физике - руководиоц актива
Мехуљић Мирослав, професор информатике
Ордагић Небојша, професор физичког васпитања
Гарчевић Миљан, професор историје
Божић Биљана, психолог школе
5

Основна школа „Добросав Радосављевић – Народ“

Школски програм 2022 -2026

Циљеви Школског програма:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Свеобухватна укљученост ученика у систем образовања и васпитања;
Пун и усклађен интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког
ученика у складу са његовим узрастом, потребама и интересовањима;
Стицање квалитетних знања и вештина и формирање вредносних ставова, језичке,
математичке, научне, уметничке, културне и информатичке писмености неопходне за
наставак школовања и активну укљученост у живот породице и заједнице(уз примену
савремених дидактичких и аудио-визуелних средстава);
Развој стваралачких способности, креативности и естетске перцепције(кроз реализацију
редовне наставе и слободних активности уз коришћење ресурса школе и њене околине);
Оспособљавање за решавање проблема, повезивање и примену знања и вештина у даљем
образовању и свакодневном животу;
Бољи резултати на завршном испиту на нивоу одељења из сва три теста-изнад републичког
просека;
Развој мотивације за учење и оспособљавање за самостално учење и образовање током целог
живота;
Оспособљавање за самовредновање и изражавање свог мишљења;
Оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања;
Развијање свести о важности сопственог здравља и безбедности као и потребе неговања и
развоја физичких способности и здравог начина живота;
Развијање свести о важности очувања природе и животне средине;
Развијање осећања солидарности, разумевања, сарадње са другима и неговање другарства;
Развијање способности за улогу одговорног грађанина, за живот у демократски уређеном и
хуманом друштву заснованом на поштовању људских и грађанских права;
права, као и основних вредности правде, истине, слободе, поштења и личне одговорности;
Развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне
равноправности, толеранције и уважавање различитости;
Употреба свих ресурса школе, како би се основно образовање завршавало у предвиђеном
року и смањење напуштања школовања ученика из осетљивих група;
Развијање кључних компентенција за активно учешће у савременом друштву које се мења.
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2.1 НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС
ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА
2.1.1 ПЛАН И ПРОГРАМ ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ НАСТАВНИХ
ПРЕДМЕТА ЗА I РАЗРЕД
Планирање и програмирање обавезних наставних предмета и изборних предмета је извршен по
следећем моделу: наставна тема/област, циљ, задаци, исходи, међупредметне компетенције, број
часова по теми, време реализације.
ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ РАЗРЕДА
Недељни
број
часова

ГОДИШЊИ ФОНД
ЧАСОВА

Српски језик

5

180 часова

Енглески језик

2

72 часа

Математика

5

180 часова

Свет око нас

2

72 часа

Ликовна култура

1

36 часова

Музичка култура

1

36 часова

Физичко и здравствено васпитање

3

108 часова

Дигитални свет

1

36 часова

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ

ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ
Верска настава

1

36 часова

Грађанско васпитање

1

36 часова

Матерњи језик/говор са елементима
националне културе-Ромски језик

2

72 часа

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
(РЕДОВНА, ДОПУНСКА НАСТАВА)
Редовна настава
Допунска настава

1

20

720 часова

1

36 часова

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА2

1
2

Час одељењског старешине

1

36 часова

Слободне активности

1

36 часова

Екскурзија

1

1 дан годишње

Програм је дат у одељку 3.1 Програм допунске наставе за I разред
Програм је дат у одељку 7. Програм ваннаставних активности ученика

7

Основна школа „Добросав Радосављевић – Народ“

Школски програм 2022 -2026

1.

2.

ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ
И ПИСАЊЕ

КЊИЖЕВНОСТ

• разликује изговорени глас и написано
слово; изговорене и написане речи и
реченице;
• влада основном техником читања и писања
ћириличног текста; разуме оно што
прочита.

• активно слуша и разуме садржај књижевно
уметничког текста који му се чита;
• препозна песму, причу и драмски текст;
• одреди главни догађај, време ( редослед
догађаја) и место дешавања у вези са
прочитаним текстом;
• уочи ликове и прави разлику између
њихових позитивних и негативних особина;
• изрази своје мишљење о понашању ликова
у књижевном делу;
• препозна загонетку и разуме њено значење;
• препозна басну и разуме њено значење.

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

• комуникативна компетенција,
• компетенција за учење,
• компетенција за рад са
подацима,
• дигитална компетенција,
• компетенције за решавање
проблема,
• компетенција за сарадњу,
• предузетничка компетенција,
• естетичка компетенција,
• компетенција за одговоран
однос према здрављу,
• компетенције за одговоран
однос према околини.
• комуникативна компетенција,
• компетенција за учење,
• компетенција за рад са
подацима,
• дигитална компетенција,
• компетенције за решавање
проблема,
• компетенција за сарадњу,
• предузетничка компетенција,
• естетичка компетенција,
• компетенција за одговоран
однос према здрављу,
• компетенције за одговорно
учешће у демократском
друштву,
• компетенције за одговоран
однос према околини.

укупно

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

други
типови часа

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК
РАЗРЕД: ПРВИ (5 часова недељно, 180 часова годишње)

Време
реализације

18

52

70

IX, X, XI, XII, I, II

45

7

52

XI, XII, I, II, III, IV,
V, VI
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ЈЕЗИК
ГРАМАТИКА
ПРАВОПИС
ОРТОЕПИЈА

• разликује слова, реч и реченицу;
• правилно изговари и напише кратку и
потпуну реченицу једноставне структуре са
одговарајућом интонацијом односно
интерпункцијским знаком на крају;
• правилно употреби велико слово

• комуникативна компетенција,
• компетенција за учење,
• компетенција за рад са
подацима,
• дигитална компетенција,
• компетенције за решавање
проблема,
• компетенција за сарадњу,
• предузетничка компетенција,
• естетичка компетенција,
• компетенција за одговоран
однос према здрављу,
• компетенције за одговоран
однос према околини.

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА
СЛУШАЊЕ
ГОВОР
ЧИТАЊЕ

• пажљиво и културно слуша саговорнике,
слуша, разуме и парафразира поруке;
• слуша интерпретативно читање и казивање
књижевних текстова рада разумевања и
доживљавања;
• учтиво учествује у вођеном и слободном
разговору;
• обликује усмену поруку служећи се
одговарајућим речима;
• усмено прича према слици / сликама и о
доживљајима;
• усмено описује ствари из непосредног
окружења;
• бира и користи одговарајуће речи у говору;
• на правилан начин користи нове речи у
свакодневном говору;
• напамет говори краће текстове;
• учествује у сценском извођењу текста
• гласно чита, правилно и са разумевањем;
тихо чита ( у себи) са разумевањем
прочитаног;
• пронађе информације експлицитно изнете у
тексту.

• комуникативна компетенција,
• компетенција за учење,
• компетенција за рад са
подацима,
• дигитална компетенција,
• компетенције за решавање
проблема,
• компетенција за сарадњу,
• предузетничка компетенција,
• естетичка компетенција,
• компетенција за одговоран
однос према здрављу,
• компетенције за одговорно
учешће у демократском
друштву,
• компетенције за одговоран
однос према околини.

УКУПНО ЧАСОВА

3

4

7

XI, II, III, V, VI

9

42

51

IX, X, XI, II, III,
IV, V, VI

75

105

180

IX-VI
9
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ЦИЉ: наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика ради правилног усменог и писаног
изражавања, негујући свет 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.
ЗАДАЦИ :
• развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и унапређује;
• основно описмењавање најмлађих ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда српског књижевног језика;
• поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског језика;
• упознавање језичких појава и појмова, овладавање нормативном граматиком и стилским могућностима српског језика;
• оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима његове усмене и писмене употребе и у различитим
комуникационим ситу-ацијама (улога говорника, слушаоца, саговорника и читаоца);
• развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности;
• развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво усмено и писмено изражавање, богаћење речника, језичког и стилског
израза;
• увежбавање и усавршавање гласног читања (правилног, логичког и изражајног) и читања у себи (доживљајног, усмереног, истраживачког);
• оспособљавање за самостално читање, доживљавање, разумевање, свестрано тумачење и вредновање књижевноуметничких дела разних жанрова;
• упознавање, читање и тумачење популарних и информативних текстова из илустрованих енциклопедија и часописа за децу;
• поступно, систематично и доследно оспособљавање ученика за логичко схватање и критичко процењивање прочитаног текста;
• развијање потребе за књигом, способности да се њоме самостално служе као извором сазнања;
• навикавање на самостално коришћење библиотеке (одељењске, школске, месне);
• поступно овладавање начином вођења дневника о прочитаним књигама;
• поступно и систематично оспособљавање ученика за доживљавање и вредновање сценских остварења (позориште, филм);
• усвајање основних теоријских и функционалних појмова из позоришне и филмске уметности;
• упознавање, развијање, чување и поштовање властитог националног и културног идентитета на делима српске књижевности, позоришне и филмске
уметности, као и других уметничких остварења;
• развијање поштовања према културној баштини и потребе да се она негује и унапређује;
• навикавање на редовно праћење и критичко процењивање емисија за децу на радију и телевизији;
• подстицање ученика на самостално језичко, литерарно и сценско стваралаштво; Завод за унапређивање образовања и васпитања
• подстицање, неговање и вредновање ученичких ваннаставних активности (литерарна, језичка, рецитаторска, драмска, новинарска секција и др.);
• васпитавање ученика за живот и рад у духу хуманизма, истинољубивости, солидарности и других моралних вредности;
• развијање патриотизма и васпитавање у духу мира, културних односа и сарадње међу људима.
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УЏБЕНИК:
• Маша и Раша – Буквар са словарицом, Зоран Б.Гаврић, Мирјана Ковачевић, издавачка кућа Klett, Београд 2021.
• Маша и Раша Различак , читанка за први разред Радмила Жежељ Ралић, издавачка кућа Klett, Београд 2021.
ЛИТЕРАТУРА:
• Пречишћени текст закључно са изменама објављен у „Сл.гласнику РС – Просветни гласник“, бр.2/2020, који ступа на снагу 17. априла 2020. године
а примењује се на ученике који уписују први разред основног образовања и васпитања почев од школске 2020/2021. године.
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СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА – ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА 1. РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
СРПСКИ ЈЕЗИК
Општи стандарди постигнућа – образовни стандарди за 1. разред из Српски језик садржe стандарде постигнућа за области: Говорна култура, Вештина
читања и разумевање прочитаног, Писано изражавање, Граматика и лексикологија и Књижевност. У оквиру сваке области описани су захтеви на
три нивоа, осим у области Говорна култура.
ОБЛАСТ

ГОВОРНА
КУЛТУРА

ВЕШТИНА
ЧИТАЊА И
РАЗУМЕВАЊЕ
ПРОЧИТАНОГ

ПИСАНО
ИЗРАЖАВАЊЕ

ГРАМАТИКА И
ЛЕКСИКОЛОГИЈА
КЊИЖЕВНОСТ

ОСНОВНИ НИВО
1СЈ.0.1.1. познаје основна начела вођења разговора: уме да започне разговор,учествује у
њему и оконча га; пажљиво слуша своје саговорнике
1СЈ.0.1.2. користи форме учтивог обраћања
1СЈ.0.1.3. казује текст природно, поштујући интонацију реченице/стиха, без
тзв.„певушења“ или „скандирања“
1СЈ.0.1.4. уме да преприча изабрани наративни или краћи информативни текст на основу
претходне израде плана текста и издваја-ња значајних делова или занимљивих детаља
1СЈ.0.1.7. уме у кратким цртама да образложи неку своју идеју
1СЈ.1.2.1. влада основном техником читања ћириличког текста
1СЈ.1.2.2. одговара на једноставна питања у вези са текстом, проналазећи информације
експлицитно исказане у једној речени-ци, пасусу, или у једноставној табели (ко, шта, где,
када, колико и сл.)
1СЈ.1.2.6. разуме дословно значење текста
1СЈ.1.2.8. процењује садржај текста на основу задатог критеријума: да ли му се допада, да
ли му је занимљив; да ли постоји сличност између ликова и ситуација из текста и особа и
ситуација које су му познате; издваја речи које су му непознате
1СЈ.1.3.1. пише писаним словима ћирилице
1СЈ.1.3.2. уме да се потпише
1СЈ.1.3.3. почиње реченицу великим словом, завршава је одговарајућим
интерпункцијским знаком
1СЈ.1.3.5. пише кратким потпуним реченицама једноставне структуре
1СЈ.1.3.8. користи скроман фонд речи (у односу на узраст); правилно их употребљава
1СЈ.1.4.4. препознаје антонимију
1СЈ.1.4.5. познаје значења речи и фразеологизама који се употребљавају у свакодневној
комуникацији (у кући, школи и сл.)
1СЈ.1.5.3. одређује главни догађај и ликове (који су носиоци радње) у
књижевноуметничком тексту
1СЈ.1.5.4. одређује време и место дешавања радње у књижевноуметничком тексту

СРЕДЊИ НИВО

НАПРЕДНИ НИВО

1СЈ.3.3.5. користи богат фонд речи (у
односу на узраст)
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МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Време реализације

4

3

7

IX

3

5

8

X, XI

3

4

7

XI

укупно

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

други
типови часа

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
РАЗРЕД: ПРВИ (2 часа недељно, 72 часа годишње)

1. Hello
Здраво
1.

▪ Поздрављање и
представљање
▪ изражавање упутстава
и налога
▪ извињавање и
захваљивање.

2. School
Школа
2.

▪ Описивање окружења;
▪ изражавање упутстава
и налога.

3. Pets
Животиње
3.

▪ Описивање живих
бића;
▪ изражавање

• Разумеју једноставне поздраве и реагују на њих;
• поздраве и отпоздраве користећи најједноставнија
језичка средства;
• питају и кажу како се зову.

• Разумеју и именују предмете који се односе на
тему;
• разумеју једноставне исказе који се односе на
поздрављање и представљање;
• поздрављају, отпоздрављају;
• разумеју једноставан опис места;
• разумеју једноставна упутства и налоге и реагују на
њих;
• разумеју изразе за тражење и нуђење помоћи и
упућују захвалност;
• уочавају сличности и разлике у школском животу у
циљној култури и код нас.
• Разумеју и именују бића и предмете који се односе
на тему;
• размењују информације личне природе;
• разумеју једноставне исказе којима се изражава
припадање и неприпадање;
• разумеју позив и реагују на њега;

•
•
•
•
•

српски језик,
грађанско васпитање,
физичко васпитање,
математика,
ликовна култура

•
•
•
•
•

•

грађанско васпитање,
музичка култура,
драмска уметност,
српски језик,
ликовна култура,
свет око нас

•
•
•
•
•
•

грађанско васпитање,
музичка култура,
драмска уметност,
српски језик,
свет око нас,
математика
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припадања;
▪ позив и реаговање на
позив у заједничкој
активности.

4. Toys
Играчке

4.

▪ Описивање предмета;
▪ препознавање и
описивање осећања
▪ изражавање
захваљивања и нуђења;
▪ изражавање честитке;
▪ позив и реаговање на
позив у заједничкој
активности.

5. Party
Забава
5.

6.

▪ Описивање покрета,
простора;
▪ исказивање положаја у
простору,
▪ изражавање честитки.

6. Weather
Време
▪ Описивање временских
прилика.

Школски програм 2022 -2026

• упућују позив на заједничку активност;
• разумеју једноставна упутства и налоге и реагују на
њих;
• поштују правила учтиве комуникације.
• Препознају и именују играчке;
• свакодневне исказе у вези са непосредним
потребама, осетима и осећањима и јасно
постављена питања личне природе;
• разумеју кратке описе бића и предмета, и
једноставна питања и о простору и положају;
• описују жива бића користећи једноставна језичка
средства, формулишу изразе захваљивања и
нуђења;
• разумеју исказе којима се изражава припадање и
неприпадање;
• разумеју једноставна упутства, позиве и налоге и
реагују на њих;
• упућују позив на заједничку активност;
• поштују правила учтиве комуникације.
• Препознају и именују делове одеће и обуће и
годишња доба;
• разумеју једноставне честитке, позиве, налоге и
наредбе и разумеју питања личне природе;
• разумеју једноставна објашњења о положају и
простору, препознају и именују називе костима и
боја;
• упућују једноставне честитке;
• уочавају сличности и разлике у начину прославе
Божића и Нове године у циљној култури и код нас;
• разумеју свакодневне исказе у вези са описивањем
покрета;
• разумеју једноставна упутства и налоге и реагују на
њих;
• поштују правила учтиве комуникације
• Разумеју исказе који се односе на временске
прилике и одевање;
• разумеју сличности и разлике у начину одевања у
својој и циљној култури;
• описују бића, места и предмете користећи

•
•
•
•
•
•

грађанско васпитање,
свет око нас,
музичка култура,
драмска уметност,
српски језик,
математика

3

4

7

XII, I

•
•
•
•
•
•

грађанско васпитање,
ликовна култура,
драмска уметност,
српски језик,
математика,
свет око нас

3

4

7

II

•
•
•
•
•

грађанско васпитање,
музичка култура,
ликовна култура,
драмска уметност,
српски језик,

2

6

8

III

14

Основна школа „Добросав Радосављевић – Народ“
▪ Изражавање количине.

7. Home
Kућа
7.

▪ Описивање места.
▪ Изражавање
захвалности и тражење
информација.

8. Health
Здравље
8.

9.

▪ Описивањe дневних
активности;
▪ описивање
непосредних осећаја и
потреба.

9. Food
Храна
▪ Изражавање допадања/
недопадања

10. Animals
Животиње
10.
▪ Описивање животиња.
▪ Изражавање

једноставна језичка средства;
• разумеју исказе који се односе на изражавање
количине;
• разумеју једноставна упутства и налоге и реагују на
њих;
• разумеју једноставне описе људи и свакодневне
исказе о осећањима;
• реагују на кратка упутства и налоге;поштују
правила учтиве комуникације
• Препознају и именују просторије у кући иделове
намештаја;
• разумеју једноставна обавештења о положају у
простору и реагују на њих;
• разумеју једноставна питања о положају у простору
и реагују на њих;
• размењују информације о месту становања;
• уоче сличности и разлике у изгледу животног
простора у циљној култури и код нас.
• Препознају и именују делове тела;
• препознају изразе који исказују непосредне
осећаје;
• препознају описе свакодневних активности;
• разумеју једноставне налоге и упуте и реагују на
њих;
• поштују правила учтиве комуникације.
• Препознају и именују врсте хране;
• разумеју једноставне описе хране и исказе који се
односе на допадање и недопадање;
• размењују информације које се односе на описе
хране;
• разумеју изразе за количину поштују правила
учтиве комуникације.
• Препознају и именују животиње, разумеју
једноставне описе животиња;
• описују животиње користећи једноставна језичка
средства;
• разумеју и користе изразе за изражавање
способности и неспособности;

Школски програм 2022 -2026
• математика

•
•
•
•
•
•
•

грађанско васпитање,
свет око нас,
физичко васпитање,
ликовна култура,
музичка култура,
драмска уметност,
српски језик.

4

3

7

IV

•
•
•
•
•

грађанско васпитање,
музичка култура,
ликовна култура,
драмска уметност,
свет око нас

3

4

7

IV, V

•
•
•
•
•
•

грађанско васпитање,
музичка култура,
ликовна култура,
драмска уметност,
српски језик,
свет око нас

2

4

6

V

•
•
•
•
•
•

грађанско васпитање,
музичка култура,
ликовна култура,
драмска уметност,
свет око нас,
српски језик,

3

5

8

VI
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способности/
неспособности.

УКУПНО ЧАСОВА

• препознају и именују животиње;
• разумеју јасно постављена питања личне природе и
одговарају на њих;
• поштују правила учтиве комуникације.

Школски програм 2022 -2026
• математика

30

42

72

IX-VI

ЦИЉ И ЗАДАЦИ:
• препознавање и именовање ликова из уџбеника;
• изразе који се користе за поздрављање, представљање, и основну друштвену комуникацију са вршњацима – Hello. What’s your name?
• I’m (…). Hello. Bye. What’s your name?
• речи којима се именују боје – red, blue, green, orange, purple, yellow.
• бројеве од 1 до 6;
• изразе учтивости: Here you are. Sorry. Thank you.
• речи којима се именују школски предмети – pencil, chair, bag, rubber, book, desk;
• језичку структуру – What’s this? Тhis is a …;
• једностaвне наредбе – Say ”Hello”, Open/close the door/window, Clean the board, Touch your schoolbag/pencil, Look;Stand up, Sit down, Put your
book/pencil in your schoolbag, Draw, Stretch..
• речи којима се именују животиње (Dog, mouse, cat, rabbit, duck, hamster);
• једностaвне наредбе: Touch the (cat); Show the (rabbit);Kick the ball; Run
• дијалошки модел –What’s missing?Is it a cat/...?;No, sorry; Yes; How many... are there?
• језичкe структурe –множина именица (One mouse; two dogs, three cats; four rabbits);
• кратку причу која се односи на тему.
• речи којима се именују играчке и чланови породице –Teddy bear; train; plane; car; doll; computer game; ball; puzzle;mum, dad, sister, brother
• присвојни придеви My (blue train), описни придеви tall/sad/fat/small/ happy/big/small
• језичке структуре- 'I’ve got three/four/...cars/planes; How many cars...has (Anna) got? My dad/sister is big/small..
• бројеве од 7 до 10;
• дијалошки модел –.Happy birthday, This is for you. What is it? Open it.; How old are you?, I’m seven.
• једноставне наредбе –Touch your nose/eyes; Open/close your eyes; Smile
• речи којима се именује одећа (костими) Sheriff, princess, bear, ghost, clown, monster;
• речи и изрази везане за празнике Божић и Нову годинуChristmas stocking, Christmas tree, presents, Santa Claus, Мerry Christmas, Happy New Year
• представљање положаја у простору (left/right)
• brojevi 9-10;
• језичку структуру : How many (bears) are there?
16
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дијалошки модел What is there?
дијалошки модел: Here you are; Thank you
једноставне наредбе: Draw a line from number...to number..;
кратку причу која се односи на тему.
речи којима се именује намештај – desk, bed, chair, sofa, mirror, TV, fridge;
језичкe структурe –предлози in, on, under.
дијалошки модел – Is it on the desk ? Yes it is. No it isn’t.
језичкe структурe –Where’s.....?
дијалошки модел – Where’s the ...? On the bed. Give me (two apples), please. Give me more. Here you are. Thank you.
једноставне наредбе:Sleep, Go to bed; Open the fridge; Watch TV; Put the plates on the table; Sit on the sofa
кратку причу која се односи на тему.
дијалошки модел – What’s the matter?
језичке структуре –I feel sick;I’mhungry. I’m thirsty.
једноставне наредбе: Get out of bed; Wash your face; Clean your teeth; Bend your knees; Jump; Sing a song; Run to school
речи којима се именују врсте хране –-eggs, yoghurt, smoothie, toast, pizza, spaghetti, butter, chips, ice cream, plums, corn flakes
језичке структуре –изрази за количинуlots of, too many
множину именица - egg- eggs, tooth-teeth
дијалошки модел: I like...What do the children like? What does he/she like?
кратку причу која се односи на тему.
речи којима се именују дивље животиње
језичку структуру –can/can't + swim/jump
A hippo can dance; A bird can sing.
дијалошки модел: Can a (crocodile) jump/fly/sing/climb a tree/run/swim? Which animals can swim? Which animals can fly?Can you (jump)?
кратку причу која се односи на тему.

УЏБЕНИК:
НАСЛОВ УЏБЕНИКА: Playway 1 (Енглески језик за први разред основне школе, прва година учења)
АУТОР: Херберт Пухта, Гинтер Гернгрос, Вишња Брковић
ИЗДАВАЧ: Издавачка кућа Klett, Београд, у сарадњи са Cambridge University Press – ом, Кембриџ, Велика Британија, 2013.
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ГЕОМЕТРИЈА

• 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
својствима,
• сложи/разложи фигуру која се састоји од
познатих облика,
• разликује криву, праву, изломљену, затворену
и отворену линију,
• црта праву линију и дуж помоћу лењира
• Броји унапред и уназад и са прескоком,
• Прочита запише упореди и уреди бројеве прве
стотине и прикаже их на бројевној правој.
• Користи редне бројеве.
• Разликује парне и непарне бројеве.
• Одреди највећи и најмањи број, претходник и
следбеник.
• користи појмове/сабирак, збир, умањеник,
умањилац и разлика,
• сабира и одузима два једноцифрена броја не
записујући поступак,
• сабира и одузима до 100 без прелаза преко

▪ ПОЛОЖАЈ
▪ ВЕЛИЧИНА
▪ ОБЛИК ПРЕДМЕТА

1.

ГЕОМЕТРИЈА
▪ ЛИНИЈЕ

2.

БРОЈЕВИ ДО 100

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

• Компетенција за целодневно
учење
• Комуникација
• Рад са подацима и
информацијама
• Дигитална компетенција
• Решавање проблема
• Сарадња
• Естетичка компетенција

• Компетенција за целодневно
учење
• Комуникација
• Рад са подацима и
информацијама
• Дигитална компетенција
• Решавање проблема
• Сарадња
• Одговорно учешће у
демократском друштву

укупно

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

други
типови часа

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА
РАЗРЕД: ПРВИ (5 часова недељно, 180 часова годишње)

Време реализације

8

9

17

IX

4

6

10

IX, X

57

89

146

X, XI, XII, I, II, IV, V,
VI
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3.

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ

•
•

УКУПНО ЧАСОВА

десетице,
растави број на сабирке и примени замену
места и здруживање сабирака ради лакшег
рачунања,
реши текстуални задатак са једном
операцијом,
сабира и одузима, рачуна вредност израза,
разликује новчане апоене до 100 динара и
упоређује њихову вредност,
уочи правило и одреди следећи члан
започетог низа
разликује новчане апоене до 100 динара и
упореди њихову вредност,
прочита и користи податке са једноставнијег
сликовног дијаграма или табеле,
измери дужину задатом, нестандарном
јединицом мере,
преслика тачке и фигуре у квадратној мрежи
на основу задатог упуства

Школски програм 2022 -2026

• Компетенција за целодневно
учење
• Комуникација
• Рад са подацима и
информацијама
• Дигитална компетенција
• Решавање проблема
• Сарадња

3

4

7

V

71

109

180

IX-VI

ЦИЉ И ЗАДАЦИ:
Јесте да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схватање појмова и зависности у животу и друштву, да оспособи ученике за
примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака из животне праксе, за успешно настављање математичког образовања и за
самообразовање, као и да допринесе развијању менталних способности, формирању научног погледа на свет и свестраном развитку личности ученика.
ЗАДАЦИ НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ У ПРВОМ РАЗРЕДУ
• да ученици стичу знања неопходна за разумевање квантитативних и просторних односа и законитости у разним појавама у природи,
• Друштву и свакодневном животу,
• да развију ученикову способност посматрања, опажања, логичког, критичког, стваралачког и апстрактног мишљења,
• да ученици стичу способност изражавања математичким језиком,јасност и прецизност изражавања у писменом и усменом облику,
• да ученици усвоје основне чињенице о скуповима, о релацијама и пресликавањима,
• да ученици савладају основне операције с природним, целим, рационалним и реалним бројевима,
• да ученици упознају најважније равне и просторне геометријскефигуре и њихове узајамне односе,
19
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да оспособи ученике за прецизност у мерењу, цртању и геометријским конструкцијама,
да ученици стичу навику и обучавају се у коришћењу разноврсних извора знања.

ЗАДАЦИ:
• ученици треба да препознају разликују и исправно именују облике предмета, површи и линија
• посматрањем и цртањем упознају тачку и дуж и стекну умешност у руковању лењиром,
• успешно одређују положај предмета према себи и предмета према предмету,
• науче да броје, записују, читају и упоређују бројеве до 100, као и да исправно употребљавају знаке једнакости и неједнакости,
• савладају сабирање и одузимање до 100 /без преласка преко десетице/,
• упознају комутативност и асоцијативност сабирања /без употребе ових назива/,
• савладају таблицу сабирања и да до нивоа аутоматизације усвоје технику усменог сабирања једноцифрених бројева и одговарајуће случајеве
одузимања,
• успешно решавају текстуалне задатке са једном и две операције у оквиру сабирања и одузимања до 100.
УЏБЕНИК:
• Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Петар Анокић и Мирјана Кандић: Маша и Раша, Математика 1, уџбеник за први разред основне школе,
Издавачка кућа Klett, Београд, 2015.
• Бранислав Поповић, Ненад Вуловић и др.: Маша иРаша, Математика 1, Радна свеска за први разред основне школе 1.део, Издавачка кућа Кlett,
Београд, 2015.
• Бранислав Поповић, Ненад Вуловић и др.: Маша иРаша, Математика 1, Радна свеска за први разред основне школе 2.део, Издавачка кућа Кlett,
Београд, 2015.
• Радмила Жежељ, Бранка Матијевић: Маша и Раша, Математика 1, Наставни лист за први разред основне школе, Итдавачка кућа Klett, Београд,
2015.
ЛИТЕРАТУРА:
• Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за први разред основног
образовања и васпитања, Службени гласник РСПросветни гласник број 10/2017.
• Приручник за учитеље.
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ЈА И ДРУГИ
1.

2.

▪ ПОРОДИЧНИ ДОМ
▪ ШКОЛА

ЗДРАВЉЕ И
БЕЗБЕДНОСТ

• препозна и искаже радост, страх, тугу и бес
уважавајући себе и друге;
• правовремено и примерено ситуацији искаже
своје основне животне потребе за храном,
водом и одласком у
тоалет;
• се понаша тако да уважава различитости
својих вршњака и других људи;
• придржава се договорених правила понашања
у школи и
• прихвата последице ако их прекрши;
• сарађује са вршњацима у заједничким
активностима;
• одржава личну хигијену и
• адекватно се одева у циљу очувања здравља;
• чува своју, школску и
• имовину других;
• прати инструкције одраслих у опасним
ситуацијама: поплава, земљотрес, пожар;
• својим речима опише пример неке опасне
ситуације из свог непосредног окружења;
• примењује правила
• безбедног понашања на
• путу од куће до школе
• приликом кретања улицом са и без тротоара и
преласка улице;

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

укупно

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

други
типови часа

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: СВЕТ ОКО НАС
РАЗРЕД: ПРВИ (2 часа недељно, 72 часа годишње)

Време реализације

• целоживотно учење
• вештина комуникације
• рад са подацима и
информацијама
• дигитална компетеција
• решавање проблема
• вештина сарадње
• вештина за живот у
демократском друштву
• брига за здравље
• еколошка компетенција
• естетска компетенција
• предузетничка компетенција

9

6

15

IX, X

• целоживотно учење
• вештина комуникације
• рад са подацима и
информацијама
• дигитална компетеција
• решавање проблема
• вештина сарадње
• вештина за живот у
демократском друштву
• брига за здравље
• еколошка компетенција
• естетска компетенција

7

3

10

X, XI, XII

• предузетничка компетенција
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ОРИЈЕНТАЦИЈА У
ПРОСТОРУ И
ВРЕМЕНУ
3.

4.

5.

6.

• снађе се у простору помоћу просторних
одредница: напред-назад, лево-десно, горедоле и карактеристичних објеката;
• одреди време својих активности помоћу
временских одредница: делови дана,
обданица и ноћ, дани у недељи, пре, сада,
после, јуче, данас, сутра, прекјуче,
прекосутра;

ЧОВЕК СТВАРА

• посматрањем и опипавањем предмета одреди
својства материјала: тврдо-меко, провиднонепровидно, храпаво- глатко;
• учествује у извођењу једноставних огледа
којима испитује природне феномене;

РАЗНОВРСНОСТ
ПРИРОДЕ

• разликује природу од производа људског рада
на примерима из непосредног окружења;
• препознаје облике појављивања воде у
непосредном окружењу: потоци, реке, баре,
језера;
• препознаје изглед земљишта у непосре-дном
окружењу: равница, брдо, планина;

ЖИВИ СВЕТ

Школски програм 2022 -2026

• идентификује биљке и животиње из
непосредног окружења на основу њиховог
спољашњег изгледа;
• уочава разноврсност биљака и животиња на

• целоживотно учење
• вештина комуникације
• рад са подацима и
информацијама
• дигитална компетеција
• решавање проблема
• вештина сарадње
• вештина за живот у
демократском друштву
• брига за здравље
• еколошка компетенција
• естетска компетенција
• предузетничка компетенција
• целоживотно учење
• вештина комуникације
• рад са подацима и
информацијама
• дигитална компетеција
• решавање проблема
• вештина сарадње
• вештина за живот у
демократском друштву
• брига за здравље
• еколошка компетенција
• естетска компетенција
• предузетничка компетенција
• целоживотно учење
• вештина комуникације
• рад са подацима и
информацијама

3

2

5

XII

4

6

10

V, VI

10

6

16

I, II, III

8

8

16

II, IV, V
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•
•
•
•
•

основу спољашњег изгледа;
препознаје главу, труп, руке и ноге као делове
тела и њихову улогу у његовом свакодневном
животу;
препознаје улогу чула вида, слуха, мириса,
укуса и додира у његовом свакодневном
функционисању и сазнавању окружења;
штеди воду и одлаже отпад на предвиђена
места;
се понаша тако да не угрожава биљке и
животиње у непосредном окружењу
повезје резултате учења и рада са уложеним
трудом

Школски програм 2022 -2026
•
•
•
•
•
•
•
•

дигитална компетеција
решавање проблема
вештина сарадње
вештина за живот у
демократском друштву
брига за здравље
еколошка компетенција
естетска компетенција
предузетничка компетенција

УКУПНО ЧАСОВА

41

31

72

IX-VI

ЦИЉ:
Циљ наставног предмента Свет око нас јесте да ученици упознају себе, своје окружење и развију способности за одговоран живот у њему.
ЗАДАЦИ:
• Развијање техника сазнајног процеса.
• Формирање елементарних научних појмова из породичних и друштвених наука.
• Подстицањ дечијих интересовања и развијање истраживачких активности код деце.
• Развијање одговорног односа према себи и окружењу.
• Разумевање чињенице да је човек део природе и да својим понашањем утиче на њу.
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ:
• Развијати свест о себи и онима око себе.
• Препознати и убажавати сличности и разлике међу појединцима.
• Сарађивати у групи вршњака.
• Упознавање, разумевање и поштовање основних елемената здравог живота.
• Примена стечених знања у свакодневном животу.
• Значај и повезаност живе и неживе природе.
• Развијати способност уочавања основних својстава објеката, појава и процеса у окружењу и уочавање њихове повезаности; развијати одговоран
23
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однос према себи, окружењу и уважавање других; развијати радозналост интересовање и способност за активно упознавање друштвеног окружења.
УЏБЕНИК:
• Свет око нас, Уџбеник за 1. разред основне школе, Зоран Б.Гаврић, Драгица Милановић. Први и други део , Издавачка кућа Klett, Београд 2021.
• Свет око нас, Радна свеска за 1. разред основне школе, Зоран Б.Гаврић, Драгица Милановић, Издавачка кућа Klett, Београд 2021.
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•
•
•

1.

ЛИКОВНА КУЛТУРА
И ОКРУЖЕЊЕ

•
•
•
•
•
•
•

2.

ОБЛИЦИ У СВЕТУ
ОКО МЕНЕ

•
•
•

опише, својим речима, визуелне карактеристике по
којима препознаје облике и простор;
пореди своје утиске и утиске других о уметничким
делима, изгледу објеката/ предмета и облицима из
природе и окружења;
одреди, самостално и у сарадњи са другима,
положај облика у простору и у равни;
користи материјал и прибор у складу са
инструкцијама;
изрази, материјалом и техником по избору, своје
замисли, доживљаје, утиске, сећања и опажања;
преведе једноставне појмове и информације у
ликовни рад.
повеже одабрану установу културе са њеном
наменом;
поштује договоре и правила понашања и облачења
приликом посете установама културе.
опише, својим речима, визуелне карактеристике по
којима препознаје облике и простор;
пореди своје утиске и утиске других о уметничким
делима, изгледу објеката/ предмета и облицима из
природе и окружења;
одреди, самостално и у сарадњи са другима, положај
облика у простору и у равни;
користи материјал и прибор у складу са
инструкцијама;
изрази, материјалом и техником по избору, своје
замисли, доживљаје, утиске, сећања и опажања;

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

укупно

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

други
типови часа

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЛИКОВНА КУЛТУРА
РАЗРЕД: ПРВИ (1 час недељно, 36 часова годишње)

Време
реализације

• Компетенције за
целоживотно учење
• Естетичкe компетенције
• Комуникација
• Решавање проблема

3

1

4

IX

• Компетенције за
целоживотно учење
• Естетичкe компетенције
• Комуникација
• Решавање проблема

6

6

12

X, XI, XII
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3.

4.

ОБЛИКОВАЊЕ

СПОРАЗУМЕВАЊЕ

• црта на различитим подлогама и форматима папира;
• опише, својим речима, визуелне карактеристике по
којима препознаје облике и простор;
• обликује једноставне фигуре од меког материјала;
• одабере, самостално, начин спајања најмање два
материјала.
• преведе једноставне појмове и информације у
ликовни рад;
• преобликује, сам или у сарадњи са другима,
употребне предмете мењајући им намену.
• опише, својим речима, визуелне карактеристике по
којима препознаје облике и простор;
• пореди своје утиске и утиске других о уметничким
делима, изгледу објеката/предмета и облицима из
природе и окружења;
• одреди, самостално и у сарадњи са другима, положај
облика у простору и у равни;
• црта на различитим подлогама и форматима папира;
• користи материјал и прибор у складу са
инструкцијама;
• преведе једноставне појмове и информације у
ликовни рад;
• доживљаје, утиске, сећања и опажања.
• преведе једноставне појмове и информације у
ликовни рад;
• изрази, материјалом и техником по избору, своје
замисли, доживљаје, утиске, сећања и опажања.
• одабере, самостално, начин спајања најмање два
материјала;
• преобликује, сам или у сарадњи са другима,
употребне предмете мењајући им намену.
• опише, својим речима, визуелне карактеристике по
којима препознаје облике и простор;
• пореди своје утиске и утиске других о уметничким
делима, изгледу објеката/предмета и облицима из
природе и окружења;
• одреди, самостално и у сарадњи са другима, положај
облика у простору и у равни.;
• црта на различитим подлогама и форматима папира;

Школски програм 2022 -2026

• Компетенције за
целоживотно учење
• Естетичкe компетенције
• Комуникација
• Решавање проблема

6

5

11

I, II, III

• Компетенције за
целоживотно учење
• Естетичкe компетенције
• Комуникација
• Решавање проблема

6

3

9

IV, V,VI
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• користи материјал и прибор у складу са
инструкцијама;
• преведе једноставне појмове и информације у
ликовни рад;
• изрази, материјалом и техником по избору, своје
замисли, доживљаје, утиске, сећања и опажања
• обликује једноставне фигуре од меког материјала;
• одабере, самостално, начин спајања најмање два
материјала;
• преведе једноставне појмове и информације у
ликовни рад;

УКУПНО ЧАСОВА

21

15

36

IX-VI

ЦИЉ: је да се ученик, развијајући стваралачко мишљење и естетичке критеријуме кроз практични рад, оспособљава за комуникацију и да изграђује
позитиван однос према култури и уметничком наслеђу свог и других народа.
ЗАДАЦИ:
• разликује и користи (у свом раду) основне медије, материјале и технике;
• описује свој рад и радове других (нпр. исказује утисак);
• зна да наведе различита занимања за која су потребна знања и вештине стечене учењем у визуелним уметностима (нпр. костимограф, дизајнер,
архитекта...);
• познаје места и изворе где може да прошири своја знања везана за визуелне уметности (нпр. музеј, галерију, атеље, уметничка радионица...);
• образлаже свој рад и радове других (нпр. наводи садржај, тему, карактеристике технике...);
• одабира адекватан садржај да би представио неку идеју или концепт;
• одабира адекватна средства (медиј, материјал, технику);
• користи тачне термине (нпр. текстура, ритам, облик...) из визуелних уметности (примерене узрасту и садржају) када образлаже свој рад и радове
других ученика;
• уочава међусобну повезаност елемената, принципа и садржаја на свомраду и на радовима других.
УЏБЕНИК:
• „Ликовна култура“ - уџбеник за први разред основне школе
ЛИТЕРАТУРА:
• Планирање урађено у складу са: „Сл. гласник РС – Просветни гласник“, број 10/2017. године.
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1.

2.

СЛУШАЊЕ
МУЗИКЕ

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању
да:
• објасни својим речима утиске о слушаном делу,
особине тона, доживљај прегласне музике и њеног
утицаја на тело и зашто је важно,
• разликује одабране звукове и тонове певање, свирање,
хор, један певач, група певача, оркестар, један свирач,
група свирача, боју различитих певачких гласова и
инструмената и музичке изражајне елементе;
• препозна музички почетак и крај и понављање теме
или карактеристичног мотива у слушаном делу;
• повезује музичко дело у односу на њене блиске
ситуације, врсту гласа и боју инструмента с
карактеристиком дела
• поштује договорена правила понашања при слушању
музике
• користи самостално или уз помоћ одраслих доступне
носиоце звука
• изговара у ритму уз покрет бројалице
• пева по слуху уз песме различитог садржаја и
расположења-пева по слуху уз покрет народне песме,
музичке игре
• примењује правилан начин певања и договорена
правила понашања у групном певању и свирању
• свира по слуху звучне ономатопеје и илустрације,
ритмичку пратњу уз бројалице и песме, једноставне
аранжмане, свирачке деонице у музичким играма
• повезује почетне тонове песама-модела и једноставних
наменских песама са бојама, ритам са графичким
приказом
• објашњава својим речима доживљај свог и туђег
извођења
• учествује у школским приредбама и манифестацијама

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

компетенција за учење,
естетичка компетенција,
комуникација,
рад са подацима и
информацијама,
решавање проблема,
сарадња,
дигитална компетенција

компетенција за учење,
естетичка компетенција,
комуникација,
решавање проблема,
сарадња,
• дигитална компетенција

укупно

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

други
типови часа

Број часова по теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МУЗИЧКА КУЛТУРА
РАЗРЕД: ПРВИ (1 час недељно, 36 часова годишње)

Време
реализације

2

1

3

IX, X, XI,
XII, I, II, IV,
V

18

11

29

IX, X, XI,
XII, I, II, IV,
V, VI
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3.

МУЗИЧКО
СТВАРАЛАШТВО

• направи ритмичке инструменте
• ствара музичке ефекте, покрете уз музику, мању
ритмичку целину помоћу различитих извора звука,
ритмичку пратњу уз бројалице, песме и музичке игре уз
помоћ различитих извора звука, музичко питање и
одговор на ритмиким удараљкама, једноставну
мелодију на краћи задати текст
• изабере према литералном садржају одговарајући
музички садржај

Школски програм 2022 -2026
•
•
•
•
•
•
•
•

учење,
естетичка компетенција,
комуникација,
предузимљивост и оријентација ка
предузетништву,
рад са подацима и информацијама,
решавање проблема,
сарадња,
дигитална компетенција

УКУПНО ЧАСОВА

1

3

4

IX, X, XI,
XII, I, II, IV,
V

21

15

36

IX-VI

ЦИЉ:
Циљ наставе и учења предмета музичка култура је да код ученика развије интересовање и љубав према музици кроз колективно индивидуално 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.
ЗАДАЦИ:
• Упознавање са основама музичке писмености, музичким инструментима, музичком традицијом.
• Неговање способности извођења музике.
• Стицање навике слушања музике подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање музичке поруке.
• Подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима.
• Развијање критичког мишљења.
УЏБЕНИК:
• Габријела Грујић, Маја Соколовић Игњачевић, „Маша и Раша Музичка култура“ – уџбеник за први разред основне школе, ЦД. Издавач: Klett
2021. и цд.
ЛИТЕРАТУРА:
•

Пречишћен текст закључно са изменама објављен у „Сл.гласнику РС-Просветни гласник“, бр.2/2020, који је ступио на снагу 17. aприла 2020.
године, а примењује се од школске 2020/2021. године.
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ФИЗИЧКЕ
СПОСОБНОСТИ
МОТОРИЧКЕ
ВЕШТИНЕ

2.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

3.

Ходање и трчање
Скакања и прескакања
Бацања и хватања
Пузања, вишења, упори
и пењања
Вежбе на тлу
Вежбе равнотеже
Вежбе са реквизитима
Плес и ритмика
Полигони

ФИЗИЧКА И
ЗДРАВСТВЕНА
КУЛТУРА
▪ Култура вежбања и
играња
▪ Здравствена култура

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

примени једноставне двоставне
општеприпремне вежбе (вежбе обликовања);
примењује правилну технику дисања приликом
вежбања;
правилно изведе вежбе, разноврсна природна и
изведена кретања;
комбинује и користи усвојене моторичке
вештине у игри и свакодневном животу;
одржава равнотежу у различитим кретањима;
разликује правилно од неправилног држања
тела и правилно држи тело;
изведе кретања, вежбе и кратке саставе уз
музичку пратњу;
игра дечји и народни плес;
користи основну терминологију вежбања;
одговорно се односи према објектима, справама
и реквизитима у просторима за вежбање;
поштује правила игре;
навија фер и бодри учеснике у игри;
прихвати сопствену победу и пораз;
уредно одлаже своје ствари пре и након
вежбања;
наведе делове свога тела и препозна њихову
улогу;
уочи промене у расту код себе и други;

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Компетенција за
целоживотно учење
Естетска компетенција

Компетенција за целоживотно учење
Вештина комуникације
Решавање проблема
Естетска компетенција
Вештина сарадње

Вештина комуникације
Вештина за живот у
демократском друштву
Естетска компетенција
Вештина сарадње
Брига за здравље

укупно

1.

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

други
типови часа

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
РАЗРЕД: ПРВИ (3 часа недељно, 108 часова годишње)

Време реализације

НА СВИМ
ЧАСОВИМА

IX,X,XI,XII,I,II,III,IV,V,VI

6
9
5
4

13
7
7
6

19
16
12
10

IX,X,XI,IV,V
IX,X,XI,XII,III,IV,V,VI
IX,X,XI,XII,I,II,IV,VI
IX,X,XI,V,VI

6
5
7
5
/

5
5
9
5
4

11
10
16
10
4

I,II,III
IX,XI,III,IV
X,XI,XII,I,II,III,V,VI
X,XI,XII,I,II
X,XII,III,VI

НА СВИМ
ЧАСОВИМА

IX,X,XI,XII,I,II,III,IV,V,VI
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УКУПНО ЧАСОВА
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уочи разлику између здравог и болесног стања;
примењује здравстено - 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.

47

61

108

IX-VI

ЦИЉ: Разноврсним систематским моторичким активностима , у повезаности са осталим васпитно- образовним подручјима, допринесе интегралном
развоју личности ученика (когнитивном, афективном, моторичком) развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени моторичких
умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада.
ЗАДАЦИ:
• подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела;
• развој и усавршавање моторичких способности;
• стицање моторичких умења која су, као садржаји, утврђени програмом физичког васпитања и стицање теоријских знања неопходних за њихово усвајање;
• усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаног циљем овог васпитно-образовног подручја;
• формирања морално- вољних квалитета личности;
• оспособљава ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима живота и рада;
• стицање и развијање свести о потреби здравља и заштити природе и човекове средине.
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ:
• задовољење основних дечјих потреба за кретаем и игром;
• развијање координације, гипкости, равнотеже и експлозивне снаге;
• стцање моторичкох умења у свим природним( фитогенетским)облицима кретања у различитим условима: елементарним играма, ритмици, плесним вежбама и
вежбама на тлу;
• упознавање са кретним могућностима и ограничењима сопственог тела;
• стварање предпоставки за правилно држање тела, јачање здравља и развијање хигијенских навика;
• формирање и овладавање елементарним облицима кретања- ''моторичко описмењавање'';
• стварање услова за социјално прилагођавање ученика на колективан живот и рад.

ЛИТЕРАТУРА:
• Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за први разред основног
образовања и васпитања(„Службени гласник РС –Просветни гласник”,број 10/17)
31
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ДИГИТАЛНО
ДРУШТВО

• препозна дигиталне уређаје из окружења и
именује неке од њих;
• наведе неке од животних ситуација у
којима дигитални уређаји олакшавају
обављање послова;
• упореди начине рада и живота рада људи
пре и после појаве дигиталних уређаја;
• упореди начине креативног изражавања са
дигиталним уређајима и без њих;
• користи дигиталне уређаје за учење;
• упореди дигитални и папирни уџбеник;
• упореди традиционалне видове
комуникације са комуникацијом
путемдигиталних уређаја;
• наведе неке од карактеристика „паметног“
дигиталног уређаја;
• наведе на који начин дигитални уређаји
могу да допринесу упознавању културне
баштине;

БЕЗБЕДНО
КОРИШЋЕЊЕ
ДИГИТАЛНИХ
УРЕЂАЈА

• наведе основна правила за коришћење
дигиталних уређаја како не би угрозио
здравље;
• наведе неке од здравствених ризика
везаних за прекомерно или непрекидно
коришћење дигиталних уређаја;
• доведе у везу начин одлагања дигиталног

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

укупно

2.

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

други
типови часа

1.

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Број часова по
теми
Време реализације

компетенција за учење
дигитална компетенција
естетска компетенција
рад са подацима и
информацијама
• сарадња

11

7

18

IX, X, XI, XII, I

• компетенција за учење;
• дигитална компетенција
• одговоран однос према
здрављу
• одговоран однос према
околини
• рад са подацима и
информацијама

5

3

8

I, II, III

•
•
•
•

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ДИГИТАЛНИ СВЕТ
РАЗРЕД: ПРВИ (1 час недељно, 36 часова годишње)
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•
•

•

•

•

3.

АЛГОРИТАМСКИ
НАЧИН
РАЗМИШЉАЊА

•
•

•

УКУПНО ЧАСОВА

отпада са загађењем животне средине;
наброји основне податке оличности;
објасни зашто саопштавање података о
личности представља ризично понашање
при комуникацији помоћу дигиталних
уређаја;
именује особе или инстутуције којима се
треба обратити за помоћ у случају контакта
са непримереним дигиталним
садржајима,непознатим,злонамерним
особама или особама које комуницирају на
неприхватљив начин;
наведе основне препоруке за руковање
дигиталним уређајем на одговоран начин,
примене мере физичке заштите и објасне
зашто је важно примењивати их;
анализира једноставан познати
поступак,активност и предлаже кораке за
његово спровође;
протумачи симболе познатог договореног
значења и спроведе поступак описан њиме;
уочи и исправи гешку у симболима
израженим упутству(алгоритму), провери
ваљаност свог решења и по потреби га
поправи самостално или сараднички;
доведе у везу алгоритам и понашање
дигиталног уређаја;

Школски програм 2022 -2026
• сарадња;

•
•
•
•

компетенција за учење
дигитална компетенција
естетска компетенција
рад са подацима и
информацијама
• сарадња
• решавање проблема

6

4

10

IV, V, VI

22 14

36

IX-VI

ЦИЉ:
Циљ наставе и учења предмета“дигитални свет“ је развијање дигиталних компетенција ученика ради њиховог оспособљавања за безбедну и правилну
употребу дигиталних уређаја за учење, комуникацију, сарадњу и развој алгоритамског начина размишљања.
ЗАДАЦИ:
• упознавање изгледа дигиталних уређаја и стицање знања о њиховом коришћењу у различитим занимањима,
• учење уз помоћ дигиталних уређаја,
33
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•
•
•
•
•
•
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креативно изражавање и комуникација уз помоћ дигиталних уређаја,
стицање знања о утицају дигиталних уређаја на здравље,
упознавање ученика са начинима помоћи уколико дођу у контакт са непримереним дигиталним садржајима или особама које комуницирају на
неприхватљив начин,
разлагање проблема на мање целине,
креирање алгоритма изражених симболима,
тумачење понашања дигиталног уређаја у односу на приказан алгоритам.

УЏБЕНИК:
• “Дигитални свет“- уџбеник за први разред основне школе;“Вулкан издање“
ЛИТЕРАТУРА:
• Правилник о изменама и допуни правилника о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и програму наставе и
учења за први разрд основног бразовања и васпитања(Сл.гласник РС-Просветни гласник бр.2/2020.).
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УВОД
1.

ЗАЈЕДНИЦА КАО
ОСНОВ ЖИВОТА

2.

ЗАЈЕДНИЦА
ЉУБАВИ, БОГА И
ПРИРОДЕ

3.

НЕИЗМЕРНА
ЉУБАВ БОЖИЈА ХРИСТОС СЕ
РОДИ!

• поставља врлину љубави као најважнију
компоненту људског живота
• да на посебан и изузетан начин има сазнања
из области верског, културног и друштвеног
живота
• има прилику да боље разуме остале предмете
• књижевност,
• разуме уметност
• негује љубавпремамудрости
• својим понашањем показује да прихвата
различитост других
• се понаша на начин који уважава сопствене и
туђе потребе, права и осећања у свакодневним
ситуацијама
• доприноси друштвеном напретку кроз
неговање
толеранције,
демократских
вредности и културе дијалога
• повезује природу као творевину са постојањем
Творца
• препознаје врлину у себи, упознавањем
сопствене личности
• разуме веру и објасни њен значај
• наведе шта би волео да има у својој локалној
заједници што сада недостаје
• наведе Светиње
• зна да се понаша у Светињи

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Целоживотно учење
Комуникација
Рад с подацима и
информацијама
Решавање проблема
Сарадња
Учешће у демократском
друштву
Естетичка компетенција

Целоживотно учење
Комуникација
Рад с подацима и
информацијама
Решавање проблема

укупно

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

други
типови часа

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Број часова
по теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ВЕРСКА НАСТАВА
РАЗРЕД: ПРВИ (1 час недељно, 36 часова годишње)

3

2

5

4

1

5

4

3

7

Време реализације

IX-VI

IX-VI

35

Основна школа „Добросав Радосављевић – Народ“

4.

5.

6.

Школски програм 2022 -2026

• заједно са осталим ученицима учествује у
Богослужењима

•
•

ЦРКВА ЗАЈЕДНИЦА СА
БОГОМ

• зна правила у Цркви
• 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

•
•
•

ХРИСТОВА ЉУБАВ
ПРЕМА ЧОВЕКУ И
СВЕТУ

• препознаје примере солидарности у свом
окружењу, причама, филмовима, књигама
• да заштити ученика од разних савремених
искушења која сналазе многе младе људе
• да води примеран, узоран и моралан начин
живота који ће му јасно показати да израсте у
стабилну и зрелу личност.

•
•
•

НАША БРИГА О
СВЕТУ

УКУПНО ЧАСОВА

• схвати смисао човековог постојања
• схвати значај заједнице (Цркве)

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сарадња
Учешће у демократском
друштву
Целоживотно учење
Комуникација
Рад с подацима и
информацијама
Решавање проблема
Сарадња
Учешће у демократском
друштву
Целоживотно учење
Комуникација
Рад с подацима и
информацијама
Решавање проблема
Сарадња
Учешће у демократском
друштву
Целоживотно учење
Комуникација
Рад с подацима и
информацијама
Решавање проблема
Сарадња
Учешће у демократском
друштву

6

2

8

IX-VI

3

1

4

IX-VI

4

3

7

IX-VI

36

IX-VI

24 12

ЦИЉ:
Развијање емпатије, великодушности и доброте код деце, подстицање правилног развоја личности која је отворена за договор и сарадњу, неговање
традиције. Допринос друштвеном напретку кроз неговање толеранције, демократских вредности и културе дијалога.Упути децу, будуће генерације нашег
народа, на другог човека као на личност, на непроцењиво благо од кога зависи и наш живот.Откривање љубави према човеку открива у њему икону
живога Бога, као и то да је човек највредније биће на свету. Пружање учениковом сазнању велики извор информација о смислу човековог постојања, о
начинима помоћу којих ученик може постати радосна и духовно богатија личност, о томе да овај свет не постоји случајно него да је дело Створитеља –
Бога, о томе да је основна истина хришћанства у испуњењу љубави и у томе да је Бог – савршена Љубав и Доброта. Да помогне да ученик боље разуме
друге наставне предмете.Ученик има прилику да боље разуме књижевност, уметност, историју, социологију и, наравно, љубав према мудрости –
философију.
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Да заштити ученика од разних савремених искушења која сналазе многе младе људе. Чува од опасности секти, дроге, алкохолизма и aids – a. Верска
настава то чини тако што помаже ученику да води примеран, узоран и моралан начин живота који ће му јасно показати да узрасте у стабилну и зрелу
личност.
ЗАДАЦИ:
Развијање доброте и великодушности и то не кроз наметање већ као добар предлог. Образовање једног човека да служи једној заједници уз добру наставу
и васпитање. Повезивање човека са Богом.Образовање човека са циљем да служи једној заједници, ма о којој служби се радило, је могуће само уз добру
наставу и васпитање. Једноставно речено, да би човек могао да буде искрено посвећен своме позиву као нпр. инжињер, лекар, државник, наставник или
пак свештенослужитељ, потребно је, пре свега, да буде добар човек. Једно без другог не иде. Ако то ми не урадимо, тј. ако не васпитамо децу у духу наше
вере, онда ће она бити васпитана на другим основама.
Задатак веронауке јесте да упути децу на заједницу са Богом у Христу, јер се једино у заједници са Богом може остварити бесмртност за човека и створену
природу као улазак у вечно постојање. Живот има смисла само онда када се сагледа из перспективе бесмртног постојања. Живот има смисла само онда
ако је он заправо дар вечности. своју слободу пројави као љубав према Богу и према другим људима. Задатак веронауке је, увођење младог човека у личну
заједницу са Богом Оцем у Христу, кроз веру и литургију, као нови начин постојања којим се задобија бесмртност-вечно постојање личности.
Ученику пружи могућност да развије дар говора и елоквентности: на Верској настави се нарочито учи о начинима лепог изражавања и негује се лепо
говорништво и богата елоквенција који су сигурни показатељи образовања једне личности у савременом свету. Верска настава поставља врлину љубави
као најважнију компоненту људског живота.
Верске наставе стекли су вештину да ученику на посебан и изузетан начин пруже сазнања из области верског, културног и друштвеног живота.
УЏБЕНИК:
ЛИТЕРАТУРА:
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2.

3.

ЉУДСКА ПРАВА
Ја и други у одељењу

ДЕМОКРАТСКО ДРУШТВО
Одељење/група као заједница

ПРОЦЕСИ У САВРЕМЕНОМ
СВЕТУ
Комуникација и сарадња

4.

ГРАЂАНСКИ АКТИВИЗАМ
Акција, одељење, група

• наведе у чему је успешан и у чему жели да
напредује;
• уочава међусобне разлике и сличности са
другим ученицима у одељењу;
• понаша се на начин који не угрожава
потребе, права и осећања других;
• препозна код себе и других основна осећања;
• препозна 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 свијих и
туђих права;
• разликује добру и лошу комуникацију у
сопственом искуству, ближем окружењу;
• конуницира 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
групи/тиму
• договара се и одлучује у доношењу
одењенских правила и понаша се у складу са
њима;
• препозна добре стране свог одењеља и оно

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

•
•
•
•

Компетенција за
целоживотно учење
Комуникација
Сарадња
Одговорно учешће у
демократском
друштву

Време
реализације

12

-

12

IX, X, XI

5

-

5

XI, XII, I

15

-

15

I, II, III, IV, V

4

-

4

VI, VI

укупно

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

други
типови часа

1.

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
РАЗРЕД: ПРВИ (1 час недељно, 36 часова годишње)
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што би требало променити/побољшати;
• учествује у решавању проблема у одељењу;
• учествује у изради плана једноставне акције
и са другим ученицима изводи и документује
једноставну акцију, доприноси промоцији
акције;
• на једноставан начин вреднује једноставну
акцију

УКУПНО ЧАСОВА

36

36

IX-VI

ЦИЉ: наставе "Грађанско васпитање - Сазнање о себи и другима1" јесте подстицање развоја личности и социјалног сазнања код ученика основне школе.
Овај наставни предмет треба да пружи могућност ученицима да постану активни учесници у процесу образовања и васпитања, и да изграде сазнања,
умења, способности и вредности неопходне за формирање аутономне, компонентне, одговорне и креативне личности, отворене за договор и сарадњу,
која поштује себе и друге.
ЗАДАЦИ:
• олакшавање процеса адаптације на школску средину и подстицање социјалне интеграције
• успостављање и развијање односа другарства и сарадње са вршњацима и одраслима;
• подстицање развоја сазнања о себи, сопственим осећањима и потребама, свести о личном идентитету и особености, самопоштовања и
самопоуздања;
• проширивање знања и умења за решавање индивидуалних проблема, учење техника за превладавање непријатних емоционалних стања;
• учење видова самопотврђивања без агресивности и уз уважавање других;
• подстицање социјалног сазнања, разумевања и прихватања међусобних разлика;
• подстицање групног рада, споразумевања и сарадње;
• развијање комуникативне способности и конструктивног разрешавања сукоба са вршњацима и одраслима;
• развијање креативног изражавања;
• упознавање ученика са дечјим правима;
• подстицање и оспособљавање за активну партиципацију у животу школе при чему је битно да све што ученици раде, раде из унутрашње, позитивне
мотивације, а не због принуде и послушности засноване на страху
УЏБЕНИК:
ЛИТЕРАТУРА:
• „ Службени гласник РС– Просветни гласник“, бр. 10/2017 и 12/2018
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1.

ЛИЧНОСТ УЧЕНИКА

2.

ПОРОДИЦА

3.

ПРИЈАТЕЉИ

4.

КУЋА

5.

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

• Српски језик
• Грађанско васпитање

6

2

8

IX

• Свет око нас

8

4

12

X

• Свет око нас
• Грађанско васпитање

4

2

6

XI

• Описивање куће, делова и ствари у њој

• Свет око нас

4

2

6

XII

ШКОЛА

• Школа, учионица и ствари у њој,
школски прибор

8

4

12

I, II

6.

УЛИЦА

• Објекти, саобраћај

•
•
•
•

6

2

8

III

7.

ПРИРОДА

• Свет око нас

4

2

6

IV

8.

ВРЕМЕ И БРОЈЕВИ

• Свет око нас
• Математика

8

6

14

V, VI

48

24

72

IX-VI

УКУПНО ЧАСОВА

• Представљање и казивање о себи
• Представљање чланова породице,
породичних односа, уже и шире родбине
• Представљање личних и породичних
пријатеља

• Биљни и животињски свет, чување
природе
• Годишња доба, тачно време, дан,
недеља, месец, година, бројење

Српски језик
Свет око нас
Свет око нас
Српски језик

укупно

други
типови часа

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: РОМСКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ
РАЗРЕД: ПРВИ (2 часа недељно, 72 часа годишње)

Време реализације

ЦИЉ:
Практична примена знања, коришћење формалних и неформалних поздрава, разумевање текстова и упутстава и реаговање на одговарајући начин,
именовање предмета, именовање,описивање, препознавање на елементарном нивоу гласовне структуре језика који учи, бројање од 1 до 10.
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ЗАДАЦИ:
• оспособи ученике у почетној фази да усвајају основне карактеристике фонолошког система језика, изговор гласова, ритам и карактеристичну
интонацију,
• усвајају основне реченичне структуре и речи и изразе у оквиру предвиђене тематике,
• да оспособи ученике да усвајају основне законитости ромског језика.
УЏБЕНИК:
• Рајко Ђурић, Љуан Коко, Трасвиненго лил романи чхиб е елементијенца национално култураке баш англуне класаке, Завод за уџбенике, 2018.
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2.1.2 ПЛАН И ПРОГРАМ ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ НАСТАВНИХ
ПРЕДМЕТА ЗА II РАЗРЕД
ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ РАЗРЕДА

Недељни
број
часова

ГОДИШЊИ ФОНД
ЧАСОВА

Српски језик

5

180 часова

Енглески језик

2

72 часа

Математика

5

180 часова

Свет око нас

2

72 часа

Ликовна култура

2

72 часа

Музичка култура

1

36 часова

Физичко и здравствено васпитање

3

108 часова

Дигитални свет

1

36 часова

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Верска настава

1

36 часова

Грађанско васпитање

1

36 часова

Матерњи језик/говор са елементима
националне културе-Ромски језик

2

72 часа

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
(РЕДОВНА, ДОПУНСКА НАСТАВА)
Редовна настава

21

756 часова

Допунска настава3

1

36 часова

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА4

3
4

Час одељењског старешине

1

36 часова

Слободне активности

1

36 часова

Екскурзија

1

1 дан годишње

Програм је дат у одељку 3.2 Програм допунске наставе за II разред
Програм је дат у одељку 7. Програм ваннаставних активности ученика
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1.

2.

ЈЕЗИК

ЈЕЗИЧКА
КУЛТУРА

Граматика и
лексикологија

Говорна
култура
Писано
изражавање

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће
бити у стању да:

• разликује врсте (и подврсте) речи у
типичним случајевима;
• одреди основне граматичке
категорије именица, придева и
глагола;
• примењује основна правописна
правила;
• 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;
• јасно и разговетно изговори
обавештајну, упитну и заповедну
реченицу, поштујући одговарајућу
интонацију и логички акценат,
паузе, брзину и темпо;

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

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

комуникативна,
за учење,
за рад са подацима,
дигитална,
за решавање
проблема,
за сарадњу,
предузетничка,
естетичка

укупно

НАЗИВ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

други
типови часа

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК
РАЗРЕД: ДРУГИ (5 часова недељно, 180 часова годишње)

Време
реализације

18

22

40

IX, X, XI, XII, I,
II, III, IV, V, VI

32

38

70

IX, X, XI, XII, I,
II, III, IV, V, VI
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Књижевност
3.

КЊИЖЕВНОСТ

УКУПНО ЧАСОВА

Вештина
читања и
разумевање

Школски програм 2022 -2026

• споји више реченица у краћу и дужу
целину;
• препричава, прича и описује и на
сажет и на опширан начин;
• извештава о догађајима водећи
рачуна о прецизности, тачности,
објективности и сажетости;
• чита са разумевањем различите
текстове;
• опише свој доживљај прочитаних
књижевних дела;
• изнесе своје мишљење о тексту;
• разликује књижевне врсте: лирску и
епску песму, причу, басну, бајку,
роман и драмски текст;
• одреди тему, редослед догађаја,
време и место дешавања у
прочитаном тексту;
• именује главне и споредне ликове и
разликује њихове 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.

•
•
•
•
•
•
•
•

комуникативна,
за учење,
за рад са подацима,
за решавање
проблема,
за сарадњу,
естетичка,
за одговорно учешће
у демократском
друштву,
за одговоран однос
према околини

35

35

85 95

70

IX, X, XI, XII, I,
II, III, IV, V, VI

180

IX-VI
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ЦИЉ:
наставе и учења српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика ради правилног усменог и писаног
изражавања, негујући свест о значају улоге језика у очувању националног идентитета; да се оспособе за тумачење одабраних књижевних и других
уметничких дела из српске и светске баштине, ради неговања традиције и културе српског народа и развијања интеркултуралности.
ЗАДАЦИ:
• уочавање и схватање реченице као основне језичке категорије;
• препознавање и разумевање главних реченичних делова;
• упознавање са фонетским и морфолошким појмовима према захтевима програма;
• савладавање нових програмских захтева из правописа;
• овладавање техником читања и писања латиницом;
• мотивисање, подстицање и усмерење на читање лектире;
• увежбавање читања наглас; усавршавање читања у себи у функцији тумачења текста;
• уочавање и тумачење битних чинилаца текста према захтевима програма;
• симултано усвајање књижевних и функционалних појмова;
• овладавање основним облицима језичког изражавања и даља усавршавања и неговање језичке културе;
• систематско и доследно реализовање програмираних и њима сличних вежбања у говору и писању.
УЏБЕНИК:
• Радмила Жежељ, Читанка за 2. разред основне школе, Клет, 2020.;
• Радмила Жежељ, Радна свеска уз читанку Српски језик за 2. Разред основне школе, Клет, 2020.;
• Радмила Жежељ, Наш језик и култура изражавања, Клет, 2020.
ЛИТЕРАТУРА:
• Службени гласник РС-Просветни гласник –број 12/2018.
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Hello again

1.

▪ поздрављање и представљање,
▪ боје,
▪ бројеви 1–10,
▪ школа,
▪ воће.

Shopping

2.

▪ описивање
окружења,
▪ изражавање
упутстава и налога,
▪ препознавање
и
именовање појмова
везаних за тему куповине

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

укупно

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

други
типови часа

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
РАЗРЕД: ДРУГИ (2 часа недељно, 72 часа годишње)

Време реализације

• разумеју једноставне поздраве и реагују
на њих; поздраве и отпоздраве користећи
једноставна језичка средства; питају и
кажу како се зову,
• разумеју једноставна упутства и налоге и
реагују на њих,
• разумеју и именују бића и предмете који
се односе на тему, поштују правила
учтиве комуникације,
• знају да броје, наведу појмове из
окружења.

• компетенција за учење,
• одговорно учешће у
демократском друштву,
• естетичка
компетенција,
• комуникација,
• решавање проблема,
• сарадња

2

3

5

IX

• препознају и именују поврће и воће из
окружења,
• разумеју једноставан опис;
• разумеју једноставна упутства и налоге и
реагују на њих,
• формулишу једноставна упутства и
налоге;
• разумеју изразе за тражење и нуђење
помоћи и упућују захвалност,
• препознају и именују облике,
• разумеју изразе за захваљивање и

• компетенција за учење,
• одговорно учешће у
демократском друштву,
• естетичка
компетенција,
• комуникација,
• предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву,
• решавање проблема,
• сарадња

3

5

8

X, XI
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извињавање и упућују захвалност и
извињење,
• поштују правила учтиве комуникације.
In my house

3.

▪ описивање
окружења везанoг за
тему: кућа, дом,
намештај,
▪ изражавање
упутстава и налога,
▪ изражавање да се
нешто негде налази,
▪ бројање и набрајање

My body

4.

▪ именовање и
препознавање назива
делова тела и лица,
▪ једноставних
свакодневних радњи,
▪ разумевање појмова
везаних за одлазак
код доктора, зубара

• препознају и именују појмове везане за
становање, кућу, дом, намештај и
просторије,
• разумеју једноставне исказе којима се
изражава припадање и неприпадање,
• знају да кажу чије је нешто,
• могу да именују намештај у својој соби,
• разумеју једноставна упутства и налоге и
реагују на њих,
• повезују садржаје других наставних
предмета са Енглеским језиком,
• поштују правила учтиве комуникације.
• препознају и именују делове лица и тела и
појмове који се односе на тему,
• препознају различите свакодневне радње,
• разумеју једноставан опис нечијег изгледа,
• описују изглед користећи најједноставнија
језичка средства,
• разумеју једноставне исказе за изражавање
да их нешто боли,
• разумеју позив и реагују на њега,
• упућују позив на заједничку активност,
повезују садржаје других наставних
предмета са Енглеским језиком,
• поштују правила учтиве комуникације.

• компетенција за учење,
• одговорно учешће у
демократском друштву,
• естетичка
компетенција,
• комуникација,
• одговоран однос према
околини,
• предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву,
• решавање проблема,
• сарадња
• компетенција за учење,
• одговорно учешће у
демократском друштву,
• естетичка
компетенција,
• комуникација,
• одговоран однос према
околини,
• предузимљивост
и
оријентација
ка
предузетништву,
• решавање проблема,
• сарадња

3

3

6

XI

2

6

8

XII, I
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Clothes

5.

▪ препознавање,
именовање и
описивање одевних
предмета,
▪ изражавање
припадности,
повезаност
годишњих доба и
одеће,
▪ разумевање
једноставне
комуникације при
куповини одеће,
▪ позив и реаговање на
позив у заједничкој
активности

• препознају и именују одевне предмете,
• разумеју једноставне описе одеће и и
обуће, исказе који се односе на
поседовање и непоседовање,
• размењују информације које се односе на
описе одеће и обуће,
• разумеју повезаност одевних предмета и
годишњих доба,
• разумеју једноставну комуникацију
приликом куповине одеће,
• повезују садржаје других наставних
предмета са Енглеским језиком,
• поштују правила учтиве комуникације.

• компетенција за учење,
• одговорно учешће у
демократском друштву,
• естетичка
компетенција,
• комуникација,
• одговоран однос према
околини,
• одговоран однос према
здрављу,
• предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву,
• решавање проблема,
• сарадња

2

5

7

II

• препознају и именују дане у недељи,
месеце у години и годишња доба,
разумеју једноставне изразе за време
напољу и годишња доба,
• разумеју шта се једе у различито годишње
доба и у празнично време,
• разумеју једноставна упутства и налоге и
реагују на њих,
• повезују садржаје других наставних
предмета са Енглеским језиком,
• поштују правила учтиве комуникације.

• компетенција за учење,
• одговорно учешће у
демократском друштву,
• естетичка
компетенција,
• комуникација,
• одговоран однос према
околини,
• одговоран однос према
здрављу,
• предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву,
• решавање проблема,
• сарадња

3

4

7

III

Оne whole year

6.

▪ именовање дана у
недељи, месеци,
годишњих доба,
▪ рзумевање
једноставних израза
за временске
прилике и празнике
Слободне активности
▪ позив и реаговање на
позив у заједничкој
активности
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Family

7.

▪ именовање чланова
породице,
▪ разумевање
једноставног описа
породичних
фотографија,
▪ разумевање
једноставне приче

On the farm

8.

▪ именовање и
описивање
животиња и фарме,
▪ разумевање
једноставне приче о
теми,
▪ изражавање
допадања/
недопадања,
▪ појам празника
(Ускрс)
My town

9.

▪ описивање
окружења (града),
▪ сналажење у
простору,
▪ препознавање и

• препознају и именују чланове породице,
• разумеју једноставне описе породичних
фотографија,
• разумеју једноставна питања о члановима
породице и реагују на њих,
• размењују једноставне информације о
теми,
• знају да кажу најосновније о породици,
• уочавају и повезују садржаје других
наставних предмета са Енглеским
језиком,
• поштују правила учтиве комуникације.
• препознају и именују животиње, разумеју
опис фарме,
• разумеју једноставну причу и песму
везану за тему,
• траже мишљење и изражавају
допадање/недопадање једноставним
језичким средствима,
• разумеју позив и реагују на њега; упућују
позив на заједничку активност,
• повезују садржаје других наставних
предмета са Енглеским језиком,
• поштују правила учтиве комуникације.
• препознају и именују појмове везане за
места у граду и превозна средства,
• разумеју једноставан опис,
• описују своје место користећи
најједноставнија језичка средства,
• препознају где се у граду шта ради,
• разумеју једноставна упутства и налоге и

Школски програм 2022 -2026

• компетенција за учење,
• одговорно учешће у
демократском друштву,
• естетичка
компетенција,
• комуникација,
• одговоран однос према
околини,
• предузимљивост и
оријентација ка предузетништву,
• решавање проблема,
• сарадња
• компетенција за учење,
• одговорно учешће у
демократском друштву,
• естетичка
компетенција,
• комуникација,
• одговоран однос према
околини,
• предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву,
• решавање проблема,
• сарадња
• компетенција за учење,
• одговорно учешће у
демократском друштву,
• естетичка
компетенција,
• комуникација,
• одговоран однос према

3

3

6

IV

3

5

8

IV, V

3

4

7

V
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именовање појмова
везаних за места у
граду и превозна
средства,
▪ изражавање
способности
сналажења (где се у
граду шта ради)

реагују на њих,
• разумеју позив и реагују на њега,
• упућују позив на заједничку активност,
• повезују садржаје других наставних
предмета са Енглеским језиком,
• поштују правила учтиве комуникације.

Holidays

10.

▪ описивање и
именовање места за
одмор и активности
на летњем распусту,
▪ описивање места у
окружењу,
▪ разумевање
једноставне приче
везане за тему,
▪ изражавање
допадања и
недопадања,
▪ позив на заједничку
активност

• препознају и именују места за одмор и
врсте активности на летњем распусту,
• разумеју једноставне описе места у
окружењу,
• размењују информације које се односе на
положај ствари у окружењу,
• препознају и именују врсте временских
прилика,
• именују своје свакодневне активности
везане за игру на летњем распусту,
• повезују садржаје других наставних
предмета са Енглеским језиком,
• поштују правила учтиве комуникације.

УКУПНО ЧАСОВА

Школски програм 2022 -2026

околини,
• одговоран однос према
здрављу,
• предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву,
• решавање проблема,
• сарадња
• компетенција за учење,
• одговорно учешће у
демократском друштву,
• естетичка
компетенција,
• комуникација,
• одговоран однос према
околини,
• одговоран однос према
здрављу,
• предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву,
• решавање проблема,
• сарадња

3

7

10

VI

27

45

72

IX-VI

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ:
ЦИЉ: Основни циљ учења страног језика у основном образовању и васпитању је да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и
култури и развијањем стратегија учења страног језика оспособи за основну усмену и писану комуникацију и стекне позитиван однос према другим
језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу.
Циљеви и задаци програма образовања су:
•

развој интелектуалних капацитета и знања деце и ученика нужних за разумевање природе, друштва, себе и света у коме живе, у складу са њиховим
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•
•
•
•
•
•
•
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развојним потребама, могућностима и интересовањима;
подстицање и развој физичких и здравствених способности деце и ученика; оспособљавање за рад, даље образовање и самостално учење, у складу
са начелима сталног усавршавања и начелима доживотног учења;
оспособљавање за самостално и одговорно доношење одлука које се односе на сопствени развој и будући живот; развијање свести о државној и
националној припадности, неговање српске традиције и културе, као и традиције и културе националних мањина ,омогућавање укључивања у
процесе европског и међународног повезивања;
развијање свести о значају заштите и очувања природе и животне средине; усвајање, разумевање и развој основних социјалних и моралних
вредности демократски уређеног, хуманог и толерантног друштва;
уважавање плурализма вредности и омогућавање, подстицање и изградња сопственог система вредности и вредносних ставова који се темеље на
начелима различитости и добробити за све;
развијање код деце и ученика радозналости и отворености за културе традиционалних цркава и верских заједница, као и етничке и верске
толеранције, јачање поверења међу децом и ученицима и спречавање понашања која нарушавају остваривање права на различитост;
поштовање права деце, људских и грађанских права и основних слобода и развијање способности за живот у демократски уређеном друштву;
развијање и неговање другарства и пријатељства, усвајање вредности заједничког живота и подстицање индивидуалне одговорности.

Циљ: Циљ наставе страног језика на млађем школском узрасту је да оспособи ученика да комуницира на основном нивоу страним језиком, у усменом и
писаном облику о темема из његовог непосредног окружења.
Задаци на нивоу језичких вештина:
• разумевање говора, препознаје гласове(посебно оне којих нема у матерњем језику) у говорном ланцу,акценат,ритам и интонацију,
• разуме вербални садржај уз помоћ невербалне комуникације, разуме кратке дијалоге,приче и песме о познатим темама које чује уживо или са
аудио-визуелних записа.
Ученик треба да:
• разговетно изговара гласове, акцентује речи, поштује ритам и интонацију при говору и читању, даје основне информације о себи и свом
окружењу,самостално и уз наставникову помоћ, описује кратким и једноставним исказима себе и друге у познатим ситуацијама,
• репродукује,сам или у групи,кратке рецитације или бројалице и познате песме.
УЏБЕНИК:
• Playway to English, Енглески језик за други разред основне школе, Вишња Брковић, Гинтер Гернгрос, Херберт Пухта
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ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

•
•
•
•
•
1.

БРОЈЕВИ

•
•
•
•
•
•

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 дате величине,
изрази одређену суму новца преко
различитих апоена,
прочита број записан римским цифрама
и напише дати број римским цифрама,

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

•
•
•

Компетенција за
целоживотно учење
Комуникација
Решавање проблема

62

81

укупно

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

други типови
часа

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: MATEMATIKA
РАЗРЕД: ДРУГИ (5 часова недељно, 180 часова годишње)

143

Време реализације

IX, X, XI, XII, I, II,
III, IV, V, VI
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•
•
•
•
•
•
2.

ГЕОМЕТРИЈА

•
•
•

•
•
3.

МЕРЊЕ И МЕРЕ

УКУПНО ЧАСОВА

•

прикаже мањи број података у таблици
и стубичастим дијаграмом,
уочи правило и одреди следећи члан
започетог низа.
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;
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

Школски програм 2022 -2026

•
•
•

•
•
•

Компетенција за
целоживотно учење
Комуникација
Решавање проблема

11

17

28

IX, XI, XII, III

Компетенција за
целоживотно учење
Комуникација
Решавање проблема

5

4

9

X, I

180

IX-VI

78 102

ЦИЉ:
наставе и учења математике је да ученик, овладавајући математичким концептима, знањима и вештинама, развије основе апстрактног и
критичкогмишљења, 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 разво јматематичких појмова.
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ЗАДАЦИ:
Ученици треба да:
• савладају сабирање и одузимање до 100 ,схвате множење као сабирање једнаких сабирака, упознају и користе термине и знак множења;
• упознају операцију дељења, користе термине и знак дељења;
• упознају (на примерима) комутативност и асоцијативност рачунских операција (без употребе ових назива);
• уочавају својства нуле као сабирка, чиниоца и дељеника, а јединице као чиниоца и делиоца;
• савладају таблицу множења једноцифрених бројева и одговарајуће случајеве дељења (до аутоматизма);
• савладају множење и дељење у оквиру 100, упознају функцију заграде и редослед извођења рачунских операција;
• умеју да прочитају и запишу помоћу слова збир, разлику, производ и количник, као и да знају да одреде вредност израза са две операције;
• упознају употребу слова каоознаку за непознати број (односно, као замену за неки број) у најједноставнијим примерима сабирања и одузимања;
• умеју да решавају текстуалне задатке с једном и две рачунске операције, као и једначине с једном операцијом (на основу веза између компонената
операције);
• схвате појам половине;
• уочавају и стичу одређену спретност у цртању праве и дужи као и разних кривих и изломљених линија;
• уочавају и цртају правоугаоник и квадрат на квадратној мрежи; упознају и примењују мере за дужину (м, дм, цм) и време (час, минут, дан,
седмица,месец).
УЏБЕНИК:
• Уџбеник за други разред основне школе, издавач Клетт
ЛИТЕРАТУРА:
• Службени гласник РС-Просветни гласник –број 12/2018.
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•
•
•
1.

ЈА И ДРУГИ

•
•
•
•
•

2.

КУЛТУРА
ЖИВЉЕЊА

•
•

идентификује групе људи у којима
припада и своју улогу у њима;
оствари права и изврши обавезе у односу
на правила понашања у групама којима
припада;
се понаша тако да уважава различитости
других људи;
прихвати последице када прекрши
правила понашања групе;
сарађује са другима у групи на
заједничким активностима;
разликује потребе од жеља на
једноставним примерима из сопсвеног
живота;
повеже резултате рада са уложеним
трудом.
препозна грб, заставу и химну Републике
Србије и примерно се понаша према
симболима;
одреди тип насеља на основу његових
карактеристика;
именује занимања људи у свом насељу са
околином;

• Комуникација за учење,
• за сарадњу,
• за одговорно учешће у
демократском друштву,
• за одговоран однос према
околини,
• компетенција за
целоживотно учење,
• вештина комуникације,
• рад са подацима и
информацијама,
• дигитална компетенција,
• решавање проблема,
• вештина сарадње,
• брига за здравље,
• еколошка компетенција,
• естетска компетенција.
• Комуникација за учење,
• за сарадњу,
• за одговорно учешће у
демократском друштву,
• за одговоран однос према
околини,
• компетенција за
целоживотно учење,

6

2

8

IX

15

3

18

X, XI

укупно

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

други
типови часа

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: СВЕТ ОКО НАС
РАЗРЕД: ДРУГИ (2 часа недељно, 72 часа годишње)

Време реализације
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•
•
•

•
•
•
•
3.

КРЕТАЊЕ У
ПРОСТОРУ И
ВРЕМЕНУ

•
•

•
•

пронађе тражени објекат у насељу
помоћу
адресе
карактеристичних
објеката;
примени правила културног и безбедног
понашања у саобраћају и превозним
средствима у насељу са околином;
повеже личну хигијену, боравак у
природи,
физичку
активност
и
разноврсну исхрану са очувањем
здравља;
одржава личну хигијену руку, зуба и
чулних органа.
наводи примере различитих облика
кретања у окружењу;
одабере начин кретања тела, узимајући у
обзир облик тела, врсту подлоге, средину
у којој се тело креће;
измери растојање које тело пређе током
свог кретања;
изведе једноставне огледе пратећи
упутства;
одреди време помоћу часовника и
календара
користећи
временске
одреднице: сат, дан, седмицу, месец,
годину;
забележи и прочита податке из личног
живота помоћу ленте времена;
повеже резултате рада са уложеним
трудом.
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• вештина комуникације,
• рад са подацима и
информацијама,
• дигитална компетенција,
• решавање проблема,
• вештина сарадње,
• брига за здравље,
• еколошка компетенција,
• естетска компетенција.

• Комуникација за учење,
• за сарадњу,
• за одговорно учешће у
демократском друштву,
• за одговоран однос према
околини,
• компетенција за
целоживотно учење,
• вештина комуникације,
• рад са подацима и
информацијама,
• дигитална компетенција,
• решавање проблема,
• вештина сарадње,
• брига за здравље,
• еколошка компетенција,
• естетска компетенција.

8

2

10

XII, I
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•
4.

НЕЖИВА ПРИРОДА

•

•
•
•
5.

ЖИВА ПРИРОДА

•
•
•
•

разликује облике рељефа у свом насељу и
околини;
разликује облике и делове површинских
вода у свом насељу и околини.

идентификује заједничке особине живих
бића на примерима из окружења;
повеже делове тела живих бића са
њиховом улогом/улогама;
разврста биљке из окружења на основу
листа и стабла;
разврста животиње из окружења на
основу начина живота и начина исхране;
наведе примере које показују значај
биљака и животиња за човека;
негује и својим понашањем не угржава
биљке и животиње у окружењу;
повеже промене у природи и активности
људи са годишњим добима.
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• Комуникација за учење,
• за сарадњу,
• за одговорно учешће у
демократском друштву,
• за одговоран однос према
околини,
• компетенција за
целоживотно учење,
• вештина комуникације,
• рад са подацима и
информацијама,
• дигитална компетенција,
• решавање проблема,
• вештина сарадње,
• брига за здравље,
• еколошка компетенција,
естетска компетенција.
• Комуникација за учење,
• за сарадњу,
• за одговорно учешће у
демократском друштву,
• за одговоран однос према
околини,
• компетенција за
целоживотно учење,
• вештина комуникације,
• рад са подацима и
информацијама,
• дигитална компетенција,
• решавање проблема,
• вештина сарадње,
• брига за здравље,
• еколошка компетенција,
естетска компетенција.

8

2

10

II, III

12

4

16

III, IV, V
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•
•
6.

ЧОВЕК СТВАРА

•
•
•

УКУПНО ЧАСОВА

истезањем, савијањем и сабијањем
одреди својства материјала;
одабере
материјале
који
својим
својствима највише одговарају употреби
предмета;
пронађе нову намену коришћења
предметима;
штедљиво троши производе које користи
у свакодневим ситуацијама;
разврста отпад на предвиђена места.
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• Комуникација за учење,
• за сарадњу,
• за одговорно учешће у
демократском друштву,
• за одговоран однос према
околини,
• компетенција за
целоживотно учење,
• вештина комуникације,
• рад са подацима
• дигитална компетенција,
• решавање проблема,
• вештина сарадње,
• брига за здравље,
• еколошка компетенција,
естетска компетенција.

7

3

10

V, VI

56

16

72

IX-VI

ЦИЉ:
Учење предмета свет око нас јесте упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења и развијање способности за одговоран живот у њему.
ЗАДАЦИ:
• развијање техника сазнајног процеса: посматрање, уочавање, упоређивање, класификовање и именовање;
• формирање елементарних научних појмова из природних и друштвених наука;
• подстицање дечијих интересовања, питања, идеја и одговора у вези са појавама процесима и ситуацијама у окружењу у складу са њиховим
когнитивно развојним способностима;
• подстицање и развијање истраживачких активности деце;
• подстиццање уочавања узрочно – последичних веза, појава и процеса на основу различитих параметара;
• слободно исказивање својих запажања и предвиђања и самостално решавање једноставних проблем – ситуација;
• развијање различитих социјалних вештина и прихватање основних људских вредности за критеријум понашања према другима;
• развијање одговорног односа према окружењу, интересовања и спремности за његово очување.
ЛИТЕРАТУРА:
• Свет око нас, уџбеник за 2. разред основне школе, Зоран Б. Гаврић, Драгица Миловановић први и други део, Издавачка кућа Klett, Београд 2019.
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ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:

•
•
•
•
•
1.

ОБЛИЦИ У СВЕТУ
ОКО НАС

•
•
•
•
•
•
•

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;
упоређује свој и туђ естетски доживљај простора,
дизајна и уметничких дела;
разматра, у групи, шта и како је учио и где та знања
може да примени;
именује и описује различите облике;
наводи примере различитих положаја облика у
простору;
открива и препознаје различите облике, наводи
примере, упоређује и анализира значења;
проналази положај у ком облик изгледа необично,
упоређује и анализира промену његовог значења;
посматра, опажа, уочава, упоређује и анализира
простор и различите облике у њему;
именује, описујеи показује сензитивност за
светлост и сенку, за различите врсте светлосних
извора и сенки;
примењује стечена знања о светлости и сенкама у

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

•
•
•
•

Компетенције за
целоживотно учење
Естетичке
компетенције
Комуникација
Решавање проблема

укупно

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

други
типови часа

Број часова
по теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЛИКОВНА КУЛТУРА
РАЗРЕД: ДРУГИ (2 часа недељно, 72 часа годишње)

8

16

24

Време реализације

IX, X, XI
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.

СПОРАЗУМЕВАЊЕ

•
•
•
•
•
•

природи, окружењу и уметности приликом
решавања проблемских задатака;
повезује стечена знања и вештине са осталим
наставним садржајима и примењује их у ликовном
раду;
развија стратегије проналажења разних решења у
сопственом раду;
комуницира и спонтано изражава своје ставове,
мисли и осећања, вербално и путем ликовних
медија;
самостално примењује одабране цртачке технике,
експериментишеи истражује њихове изражајне
могућности у сопственом раду;
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;
упоређује свој и туђ естетски доживљај простора,
дизајна и уметничких дела;
разматра, у групи, шта и како је учио и где та знања
може да примени;
именује и описује различите облике;
наводи примере различитих положаја облика у
простору;
открива и препознаје различите облике, наводи
примере, упоређује и анализира значења;
проналази положај у ком облик изгледа необично,
упоређује и анализира промену његовог значења;
посматра, опажа, уочава, упоређује и анализира
простор и различите облике у њему;
именује, описујеи показује сензитивност за
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•
•
•
•

Компетенције за
целоживотно учење
Естетичке
компетенције
Комуникација
Решавање проблема

6

6

12

XI, XII, I
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
3.

ЛИКОВНЕ ИГРЕ

•
•
•
•
•

светлост и сенку, за различите врсте светлосних
извора и сенки;
примењује стечена знања о светлости и сенкама у
природи, окружењу и уметности приликом
решавања проблемских задатака;
повезује стечена знања и вештине са осталим
наставним садржајима и примењује их у ликовном
раду;
развија стратегије проналажења разних решења у
сопственом раду;
комуницира и спонтано изражава своје ставове,
мисли и осећања, вербално и путем ликовних
медија;
самостално примењује одабране цртачке технике,
експериментишеи истражује њихове изражајне
могућности у сопственом раду;
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;
упоређује свој и туђ естетски доживљај простора,
дизајна и уметничких дела;
разматра, у групи, шта и како је учио и где та знања
може да примени;
именује, описује и показује сензитивност за
основне и изведене боје;
наводи примере основних и изведених боја у
природи, окружењу и уметности;
открива и препознаје различите боје, упоређује и
анализира њихова значења;
примењује стечена знања о основним и изведеним
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•
•
•
•

Компетенције за
целоживотно учење
Естетичке
компетенције
Комуникација
Решавање проблема

4

14

18

I, II, III
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•
•
•
•

•

•
•
•
•

4.

ПРОСТОР

•
•
•

бојама у природи, окружењу и уметности
приликом решавања проблемских задатака;
повезује стечена знања и вештине са осталим
наставним садржајима и примењује их у ликовном
раду;
развија стратегије проналажења разних решења у
сопственом раду;
комуницира и спонтано изражава своје ставове,
мисли и осећања, вербално и путем ликовних
медија;
самостално примењује темперу као сликарску
технику,експериментишеи
истражује
њене
изражајне могућности у сопственом раду;
осмишљава и ствара креативна решења и
оригиналне идеје у ликовном раду.
показује инвентивност и тежи променама
одступајући од „реалних“ боја облика и
трансформишући их у складу са сопственом
идејом.
осмишљава и ствара креативна решења и
оригиналне идеје у ликовном раду;
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;
упоређује свој и туђ естетски доживљај простора,
дизајна и уметничких дела;
разматра, у групи, шта и како је учио и где та знања
може да примени;
именује, описује и показује сензитивност за
различите положаје облика у простору: испред–
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5
•
•
•
•

13

18

IV, V, VI

Компетенције за
целоживотно учење
Естетичке
компетенције
Комуникација
Решавање проблема
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

УКУПНО ЧАСОВА
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иза, изнад–испод, близу–далеко, лево– десно;
препознаје и наводи примере различитих
простора: природни простор, животни, радни
простор...;
посматра, опажа, уочава, упоређује и анализира
просторе и амбијенте, као и утиске који они
остављају;
опажа и анализира начине на које човек обликује
различите просторе;
примењује стечена знања о положају облика,
простору и обликовању простора приликом
решавања проблемских задатака;
повезује стечена знања и вештине са осталим
наставним садржајима и примењује их у ликовном
раду;
развија стратегије проналажења разних решења у
сопственом раду;
комуницира и спонтано изражава своје ставове,
мисли и осећања, вербално и путем ликовних
медија;
самостално примењује одабране цртачке и
сликарске технике, експериментишеи истражује
њихове изражајне могућности у сопственом раду;
осмишљава и ствара креативна решења и
оригиналне идеје у ликовном раду.

23 49 72

IX-VI

ЦИЉ:
Подстицање и развијање ученичког стваралачког мишљења деловање у складу са демократским опредељењем друштва. Развијање способности за све
ликовне елементе ликовно стваралачки рад различите ликовне материјале и медије, естетске критеријуме. Развијање ликовних уметничких дела у оквиру
културне баштине и сацрењмених уметничких кретања. Развијање креативнох мишљења активног стваралачког учествовања у уметничког животу.
Оплемењивање животног и радног простора. Мотивисање ученика да се слободно ликовно визуално изражава према узрасту индивидуалне способности
и да маштовито представља свет. Развија навику лепог писања. Опажају, сећају се, објашњавању, реконстришу појаве или ситуације, схвате ликовно
визуелни рад као израз индивидуалног осећања, доживљаја и стваралачке имагинације.
63
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ЗАДАЦИ:
Стекну искуства о оплемењивању животног и радног простора, контрасту облика, карактеру облика, коришћењу материјала за рад, визуелним
знаковима, опажањима облика у кретању, компоновање, рекомпоновање, дејство светлости на карактер облика.
УЏБЕНИК:
• Уџбеник за други разред, Издавачка кућа „Клетт“
ЛИТЕРАТУРА:
• Издавачка кућа „Клетт“
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•

•
1.

СЛУШАЊЕ
МУЗИКЕ

•
•
•

2.

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ
▪ певање
▪ свирање

•
•
•
•

oбјасни својим речима утиске о
слушаном делу, особине тона,
доживљај прегласне музике и њеног
утицаја на тело;
разликује различитe 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 у ритму уз покрет бројалице;
пева по слуху песме различитог
садржаја и расположења;
пева по слуху уз покрет народне
песме, музичке игре;
примењује правилан начин певања и
договорена правила понашања у
групном певању и свирању;

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

•
•
•
•

укупно

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

други
типови часа

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МУЗИЧКА КУЛТУРА
РАЗРЕД: ДРУГИ (1 час недељно, 36 часова годишње)

Време реализације

компетенција за учење
естетичка компетенција
комуникација
рад са подацима и
информацијама
• решавање проблема
• сарадња
• дигитална компетенција

7

4

11

IX, X, XI, XII, II, III, IV,
V, VI

•
•
•
•
•
•

15

10

25

IX, X, XI, XII, I, II, III,
IV, V, VI

компетенција за учење,
естетичка компетенција,
комуникација,
решавање проблема,
сарадња,
дигитална компетенција
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•

•

•
•
•
•

3.

МУЗИЧКО
СТВАРАЛАШТВО

УКУПНО ЧАСОВА

свира по слуху звучне ономатопеје и
илустрације, ритмичку пратњу уз
бројалице и песме, једноставне
аранжмане, свирачке деонице у
музичким играма;
повезује почетне тонове песамамодела и једноставних наменских
песама са бојама, ритам са графичким
приказом;
објашњава својим речима доживљај
свог и туђег извођења;
учествује у школским приредбама и
манифестацијама;
направи дечје ритмичке инструменте;
ствара звучне ефекте, покрете уз
музику, мању ритмичку целину
помоћу различитих извора звука,
ритмичку пратњу за бројалице, песме
и музичке игре помоћу различитих
извора звука, музичко питање и
одговор на ритмичким удараљкама,
једноставну мелодију на краћи задати
текст;
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•
•
•
•

компетенција за учење,
естетичка компетенција,
комуникација,
предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву,
• рад са подацима и
информацијама,
• решавање проблема,
сарадња,
• дигитална компетенција

Заступљено на часовима из осталих области
XI, X, XI, XII, I, III, IV, V, VI

22 14

36

IX-VI

ЦИЉ:
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.
ЗАДАЦИ:
• Неговање способности извођења музике ( певање, свирање)
• Стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање музичких порука;
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•
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Подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима ( извођење, слушање, истраживање и стварање звука;
Упознавање традиционалне и уметничке музике свога и других народа;
Развијање критичког мишљења ( исказивање осећања о музици која се изводи и слуша.

Оперативни задаци:
Ученици треба да:
• певају по слуху;
• слушају вредна дела уметничке и народне музике;
• изводе музичке игре;
• свирају на дечјим музичким инсзрумент
УЏБЕНИК:
• Габријела Грујић, Маја Соколовић Игњачевић: „Музичка култура 2, уџбеник за други разред основне школе. Издавачка кућа Klett, Београд, 2019.
ЛИТЕРАТУРА:
• Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за први разред основног
образовања и васпитања(„Службени гласник РС –Просветни гласник”,број 88/17 и27/18)
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•
•
ФИЗИЧКЕ
СПОСОБНОСТИ

1.

•
•
•
•

▪
▪
2.
▪
▪
▪

МОТОРИЧКЕ
ВЕШТИНЕ
Ходање и трчање
Скакања и прескакања
Бацања и хватања
Пузања,
вишења,
упори и пењања
Вежбе на тлу

•
•
•
•
•
•

примени
једноставнe,
двоставне
општеприпремне
вежбе
(вежбе
обликовања);
правилно изводи вежбе, разноврсна
природна и изведена кретања;
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;
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

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Рад са подацима и
информацијама
Компетенција за
решавање проблема
Дигитална
компетенција
Сарадња
Комуникација

Компетенција за
учење
Компетенција за
решавање проблема
Сарадња
Комуникација

укупно

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

други
типови часа

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
РАЗРЕД: ДРУГИ (3 часа недељно, 108 часова годишње)

НА СВИМ
ЧАСОВИМА

Време реализације

IX,X,XI,XII,I,II,III,IV,V,VI

5

12

17

IX,X,III,IV,V

8

8

16

IX,X,XI,XII,IV,V,VI

6

5

11

IX,X,XI,IV,V,VI

4

6

10

IX,X,XI,V,VI

5

7

12

I,II,III

8

5

13

IX,II,III,IV,V
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▪ Вежбе равнотеже
▪ Вежбе са реквизитима
▪ Плес и ритмика
▪ Полигони

•
•
•
•
•

3.

ФИЗИЧКА И
ЗДРАВСТВЕНА
КУЛТУРА
▪ Култура вежбања и
играња
▪ Здравствено
васпитање

•
•
•
•
•
•
•
•

УКУПНО ЧАСОВА

уз музичку пратњу;
изведе дечји и народни плес;
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.

Школски програм 2022 -2026

•
•
•

Рад са подацима и
информацијама
Сарадња
Комуникација

3

10

13

X,XI,XII,I,II,V,VI

7

5

12

X,XI,XII,II

/

4

4

X,XII,III,VI

НА СВИМ
ЧАСОВИМА

46

62

108

IX,X,XI,XII,I,II,III,IV,V,VI

IX-VI

ЦИЉ:
наставе и учења Физичког и здравственог васпитања је да ученик унапређује физичке способности, моторичке вештинеи и знање из области физичке и
здравственекултире, ради очувања здравља и примене правилноги редовног физичког вежбања у савременим условима живота и рада.
ЗАДАЦИ :
• подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела;
• развој и усавршавање моторичких способности;
• стицање моторичких умења која су, као садржаји, утврђени програмом физичког васпитања и стицање теоријских знања неопходних за њихово
усвајање;
• усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаног циљем овог васпитно-образовног подручја;
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формирања морално- вољних квалитета личности;
оспособљава ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима живота и рада;
стицање и развијање свести о потреби здравља и заштити природе и човекове средине.

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ:
• задовољење основних дечјих потреба за кретаем и игром;
• развијање координације, гипкости, равнотеже и експлозивне снаге;
• стицање моторичког умења у свим природним (фитогенетским) облицима кретања у различитим условима: елементарним играма, ритмици,
плесним вежбама и вежбама на тлу; упознавање са кретним могућностима и ограничењима сопственог тела;
• стварање предпоставки за правилно држање тела, јачање здравља и развијање хигијенских навика;
• формирање и овладавање елементарним облицима кретања – „моторичко описмењавање“;
• стварање услова за социјално прилагођавање ученика на колективан живот и рад.
ЛИТЕРАТУРА:
• Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за други разред основног
образовања и васпитања(„Службени гласник РС –Просветни гласник”,број 88/17 и27/18)
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ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

•
•

ДИГИТАЛНО
ДРУШТВО

•
•
•
•
•

2.

БЕЗБЕДНО
КОРИШЋЕЊЕ
ДИГИТАЛНИХ
УРЕЂАЈА

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Време реализације

укупно

•

Упореди начин на који учи у школи са онлајн
учењем путем школске платформе;
Користи школску платформу за онлајн учење
(уз помоћ наставника /родитеља)
Самостално користи дигиталне уџбенике за
учење;
Креира ,чува и поново уређује дигиталну
слику
(самостално
или
уз
помоћ
наставника)користећи
одговарајућу
апликацију;
Својим речима објасни појам покретне слике;
Креира елементе покретне слике;
Креира једноставан графички дигитални
матеијал намењен познатој публици;
Својим речима објасни због чега дигиталне
уређаје повезујемо на мреже,укључујући
интернет;
Наведе
могућности
за
размену
материјала,комуникацију и заједнички рад
објасни добитке и ризике који произилазе из
комуникације путем дигиталних уређаја;
разликује прихватљиво од неприхватљивог
понашања при комуникацији на интернету;
реагује на одговарајући начин ако дође у
додир са непримереним дигиталним садржа-

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

други
типови часа

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

•

1.

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ДИГИТАЛНИ СВЕТ
РАЗРЕД: ДРУГИ (1 час недељно, 36 часова годишње)

Компетенција за учење
Дигитална компетенција
Одговорно учење у
савременом друштву
Рад са подацима и
информацијама
Вештина сарадње
Естетичка компетенција

13

7

20

IX, X, XI, XII, I, II

комуникација,
оговорно учешће у
демократском друштву,
дигитална компетенција,
одговоран однос према
околини,

4

2

6

II, III
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•
•

•
•
•

3.

АЛГОРИТАМСКИ
НАЧИН
РАЗМИШЉАЊА

•
•
•
•

јима,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 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 и објасни на
који начин програм ради;
уочи и исправи грешку у једноставном
програму, провери ваљаност новог решења и
по потреби га додатно поправи;
креира програм у визуелном програмском
језику којим управља понашањем расположивог дигиталног уређаја;

УКУПНО ЧАСОВА

Школски програм 2022 -2026

•
•
•

•
•
•
•

предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву,
рад са подацима и
информацијама
сарадња

Компетенција за учење
Дигитална компетенција
Решавање проблема
Рад са подацима и
информацијама

6

4

10

IV, V, VI

23 13

36

IX-VI

ЦИЉ:
Циљ наставе и учења предмета „Дигитални свет“је развијање дигиталне компетенције ученика ради њиховог оспособљавања за безбедну и правилну
употребу дигиталних уређаја за учење,комуникацију сарадњу и развој алгоритамског начина размишљања.
ЗАДАЦИ:
Да се ученици оспособе за безбедну и правилну употребу дигиталних уређаја
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УЏБЕНИК:
• „Дигитални свет“ - уџбеник за други разред основне школе, Вулкан знање
ЛИТЕРАТУРА:
• Правилник о изменама и допуни правилника о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и програму наставе и
учења за први разред основног образоваља и васпитања ( „Службени гласник Републике Србије – Просветном гласнику”, а примењује се почев
од школске 2021/2022. године.
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ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити
у стању да:

УВОД

• моћи да сагледа садржаје којима ће се бавити
настава Православног катихизиса у току 2.
разреда основне школе;
• моћи да уочи какво је његово предзнање из
градива Православног катихизиса обрађеног
у претходном разреду школовања.
• желети да активно учествује на часовима
верске наставе

МОЈЕ МЕСТО У
ЦРКВИ

• знати да се Крштењем постаје члан Цркве
• знати да је Црква заједница потпуно
другачија од свих
• знати да је Црква заједница са Богом
• разликовати значења појмова Црква
(заједница) и храм (место на којем се
сабирамо)

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3.

ЛИТУРГИЈСКЕ
СЛУЖБЕ И
ЊИХОВ СМИСАО

• препознати и именовати основне службе које
постоје на Литургији
• знати да свако у Цркви има своју службу

•
•
•
•

учење,
комуникација,
сарадња,
решавање проблема,
одговоран однос према
околини

естетичка,
компетенција за учење,
комуникација,
сарадња,
решавање проблема,
предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву,
одговоран однос према
околини,
одговорно учешће у
демократском друштву
естетичка,
компетенција за учење,
комуникација,
сарадња,

укупно

2.

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

други
типови часа

1.

Број часова
по теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ВЕРСКА НАСТАВА
РАЗРЕД: ДРУГИ (1 час недељно, 36 часова годишње)

Време реализације

1

/

1

IX

4

1

5

IX, X

4

1

5

XI, XII
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• уочити међусобну повезаност служби у
Цркви
• уочити од коликог је значаја за неку
заједницу окупљање свих њених чланова
• уочити да је и он сам важан и посебан у
животу Цркве
• моћи да објасни службу Епископа у Цркви
• моћи да увиди сличност службе Епископа са
првосвештеником Христом
• уочити да Eпископ предводи молитву Цркве
• моћи да објасни ко су монаси и шта су
манастири
• ученик ће бити подстакнут да размишља о
својој служби у Цркви

4.

ЖИВОТ У ЦРКВИ ЛЕПОТА
ПРАЗНИКА

• уочити разлог нaшег великог поштовања
према Богородици
• знати да је Богородица много волела Бога и
желела да му служи и да много воли нас
• уочити да Богородицу сматрамо светијом од
свих светих
• знaти молитву Богородице Дјево
• усвојити текст и мелодију песме
• „Витлејеме славни граде“
• знати да се приликом Крштења Христовог,
Бог открива као Света Тројица
• знати да је Свети Сава наш први
• Архиепископ
• знати ко је подигао манастир Хиландар пожелети да радо учестује у прослављању
празника
• пожелети да стваралачки (кроз песму,
молитву, цртеж ), искаже своју љубав и
поштовање према Богородици

Школски програм 2022 -2026
•
•
•
•
•

решавање проблема,
предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву,
одговоран однос према
околини,
• одговорно учешће у
• демократском друштву

•
•
•
•
•
•
•
•
•

естетичка,
компетенција за учење,
комуникација,
сарадња,
решавање проблема,
предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву,
одговоран однос према
околини,
• одговорно учешће у
• демократском друштву

4

2

6

XII, I, II
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5.

6.

7.

• моћи да увиди и каже зашто приносимо
дарове природе Богу
• уочити да су дарови које приносимо Богу,
свет у малом
• моћи на елементарном нивоу да препозна и
именује литургијске предмете
• уочити да је заједничка трпеза израз љубави
• знати да је Литургија заједничка трпеза око
које се окупљају чланови Цркве
• моћи да уочи разлику између Светог
Причешћа и друге хране
• уочити сличности елемената Литургије и
славе
• код ученика ће се развити жеља да учествује
у Литургији

Школски програм 2022 -2026

•
•
•
•
•
•
•
•
•

естетичка,
компетенција за учење,
комуникација,
сарадња,
решавање проблема,
предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву,
одговоран однос према
околини,
• одговорно учешће у
демократском друштву

4

1

5

III, IV

СВЕТА ЛИТУГИЈА ПРОСЛАВА
ВАСКРСЕЊА

• препознати значај празновања Васкрса
• проширити своја знања о Христовом
Васкрсењу
• уочити да је Христово Васкрсење изузетан
догађај у који је укључена читава природа
• знати да је Христос увек са нама
• исказати свој доживљај Христовог
Васкрсења кроз самостални креативни израз

• естетичка,
• компетенција за учење,
комуникација,
• сарадња,
• решавање проблема,
• предузимљивост и
• оријентација ка
предузетништву,
• одговоран однос према
околини,
• одговорно учешће у
• демократском друштву

4

1

5

IV, V

ИКОНА - ПРОЗОР У
ВЕЧНОСТ

• знати да наброји основне делове храма
• уочити да је унутрашњост храмова уређена за
служење Литургије
• знати да објасни ко су светитељи
• испричати ко су и шта су све чинили светитељи
које славимо
• уочити да постоје светитељи и у данашње време
• сазнати о неким светитељима новијег доба

• естетичка,
• компетенција за учење,
комуникација,
• сарадња,
• решавање проблема,
• предузимљивост и
• оријентација ка
• предузетништву,

4

1

5

V, VI

ТРПЕЗА
ГОСПОДЊА
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• бити подстакнут на поштовање и правилан однос
према храму и иконама
• бити подстакнут да воли природу и друге људе
• бити подстакнут да у свим људима види
пријатеље Божје

УКУПНО ЧАСОВА

Школски програм 2022 -2026
• одговоран однос према
околини,
• одговорно учешће у
демократском друштву

26

10 36

IX-VI

ЦИЉ:
Циљ верске наставе јесте да се њоме посведочи садржај 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 цркве или заједнице којој историјски припадају, односно чување и неговање сопственог верског и културног идентитета. Ученици
треба да упознају веру и духовне вредности сопствене, историјски дате цркве или верске заједнице у отвореном и толерантном дијалогу, уз уважавање
других религијских искустава и филозофских погледа, као и научних сазнања и свих позитивних искустава и достигнућа човечанства.
ЗАДАЦИ:
• развија отвореност и однос према Богу, другачијим и савршеном у односу на нас, као и отвореност и однос према другим личностима, према
људима као ближњима, а тиме се буди и развија свест о заједници са Богом и са људима и посредно се сузбија екстремни индивидуализам и
егоцентризам;
• развија способност за постављање питања о целини и коначном смислу постојања човека и света, о људској слободи, о животу у заједници, о
феномену смрти, о односу са природом која нас окружује, као и о сопственој одговорности за друге, за свет као творевину божју и за себе;
• развија тежњу ка одговорном обликовању заједничког живота са другим људима из сопственог народа и сопствене цркве или верске заједнице,
као и са људима, народима, верским заједницама и културама другачијим од сопствене, ка изналажењу равнотеже између заједнице и властите
личности и ка остваривању сусрета са светом, са природом, и пре и после свега, са Богом;
• изгради способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе, историје човечанства и људског стваралаштва у
науци и другим областима;
• изгради свест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање и преиспитивање сопственог односа према Богу,
људима и природи.
УЏБЕНИК:
• “ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС за други разред основне школе“ Игњатије Мидић, епископ Браничевски
ЛИТЕРАТУРА:
• Свето писмо Новог и Старог завета, “Светосавско звонце“
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2.

▪ Ја и други у
различитим групама

ДЕМОКРАТСКО
ДРУШТВО
▪ Школа као заједница

3.

ПРОЦЕСИ У
САВРЕМЕНОМ
СВЕТУ
▪ Школа као безбедно
место

4.

ГРАЂАНСКИ
АКТИВИЗАМ
▪ Школа као безбедно
место за све

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању

• 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 дечијим 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;
• Представити шта садржи и чему служи Правилник о

МЕЂУПРЕДМЕТНА
КОМПЕТЕНЦИЈА

• Компетенција за
целоживотно учење
• Комуникација
• Сарадња
• Одговорно учешће у
демократском
друштву

укупно

ОБЛАСТИ

други
типови часа

НАЗИВ ТЕМЕ/

ЉУДСКА ПРВА
1.

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
РАЗРЕД: ДРУГИ (1 час недељно, 36 часова годишње)

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

6

4

10

IX, X, XI

4

7

11

IX, X, XI

4

2

6

XI, XII,V,VI

4

5

9

XII,I,II,III,IV
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

УКУПНО ЧАСОВА
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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, разлике 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.

18

18

36

IX - VI

ЦИЉ: наставе и 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.
ЛИТЕРАТУРА:
•
•

“Приручник за наставнике за употребу радне свеске Грађанско васпитање – сазнање о себи и другима 2“, Нада Игњатовић-Савић и група аутора,
Креативни центар, Београд 2008;
“Сл.гласник РС – Просветни гласник“, бр.3/2019.који је ступио на снагу 17.априла 2019. године, а примењује се почев од школске 2019/2020.
године.
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1.

КУЋА

2.
3.

ШКОЛА
ВРЕМЕ

4.

НЕПОСРЕДНА
ОКОЛИНА

5.
6.

ПРИРОДА
БРОЈЕВИ

УКУПНО ЧАСОВА

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Представљање породичне куће, просторија,
Свет око нас
намештаја, прибора, одржавање чистоће
Називи школских предмета, прибора
Српски језик, Свет око нас
Називи године, месеци, дана у недељи
Математика, Свет око нас
Називи објеката: биоскоп, позориште, пошта,
дом здравља итд. Усвајање норми понашања Српски језик, Свет око нас
на јавном месту.
Називи природних појава и рељефа
Свет око нас
Бројење од 10 до 100
Математика

укупно

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

други
типови часа

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: РОМСКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ
РАЗРЕД: ДРУГИ (2 часа недељно, 72 часа годишње)

Време реализације

12

6

18

IX, X

4
6

2
4

6
10

XI
XI, I

12

6

18

II, III

10
4

4
2

14
6

IV, V
VI

48

24

72

IX-VI

ЦИЉ:
Правилно вербално и невербално реаговање на упутства и поставњена питања, учествовање у комуникацији, разумевање краћих текстова и одговарање
на одговарајући начин, оспособљавање за самостално комуницирање о познатим темама, примена усвојених структура, описивање окружења кратким
конструкцијама, усвајање новог и понављање старог вокабулара и једноставних конструкција, репродуковање рецитација и песама.
ЗАДАЦИ:
Правилно изговарање ромског језика, правилно изговарање речи, групе речи и реченица, нагласак и интонација.
УЏБЕНИК:
• Рајко Ђурић, Љуан Коко, Графемари романи чхиб е елементијенца национално култураке баш дујто класаке, Завод за уџбенике, 2018
ЛИТЕРАТУРА:
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2.1.3 ПЛАН И ПРОГРАМ ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ НАСТАВНИХ
ПРЕДМЕТА ЗА III РАЗРЕД
ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА ЗА УЧЕНИКЕ ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ

Недељни
број
часова

ГОДИШЊИ ФОНД
ЧАСОВА

Српски језик

5

180 часова

Енглески језик

2

72 часа

Математика

5

180 часова

Природа и друштво

2

72 часа

Ликовна култура

2

72 часa

Музичка култура

1

36 часова

Физичко и здравствено васпитање

3

108 часова

Дигитални свет

1

36 часова

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Верска настава

1

36 часова

Грађанско васпитање

1

36 часова

Матерњи језик/говор са елементима
националне културе-Ромски језик

2

72 часа

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
(РЕДОВНА, ДОПУНСКА НАСТАВА)
Редовна настава
Допунска настава

5

21

756 часова

1

36 часова

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА6

5
6

Час одељењског старешине

1

36 часова

Слободне активности

1

36 часова

Екскурзија

1

1 дан годишње

Програм је дат у одељку 3.3 Програм допунске наставе за III разред
Програм је дат у одељку 7. Програм ваннаставних активности ученика

81

Основна школа „Добросав Радосављевић – Народ“

Школски програм 2022 -2026

1.

2.

КЊИЖЕВНОСТ

ЈЕЗИК

• чита са разумевањем различите текстове;
• опише свој доживљај прочитаних књижевних
дела;
• изнесе своје мишљење о тексту;
• разликује књижевне врсте: лирску и епску песму,
причу, басну, бајку, роман и драмски текст;
• одреди тему, редослед догађаја, време и место
дешавања у прочитаном тексту;
• именује главне и споредне ликове и разликује
њихове 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.
• разликује врсте (и подврсте) речи у типичним
случајевима;
• одреди основне граматичке категорије именица,
придева и глагола;
• примењује основна правописна правила;

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

укупно

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању
да:

други
типови часа

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК
РАЗРЕД: ТРЕЋИ (5 часова недељно, 180 часова годишње)

Време реализације

• Компетенција за
учење
• Комуникација
• Сарадња

36

35

71

IX, X, XI, XII, I, II, III,
IV, V, VI

• Компетенција за
учење
• Комуникација
• Сарадња

30

16

46

IX, X, XI, XII, III, IV,
V, VI

82
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3.

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

УКУПНО ЧАСОВА

• разликује описодприповедања у књижевномделу;
• 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;
• јасно и разговетно изговори обавештајну, упитну
и заповедну реченицу, поштујући одговарајућу
интонацију и логички акценат, паузе, брзину и
темпо;
• споји више реченица у краћу и дужу целину;
• препричава, прича и описује и на сажет и на
опширан начин;
• извештава о догађајима водећи рачуна о
прецизности,
тачности,
објективности
и
сажетости;

Школски програм 2022 -2026

• Компетенција за
учење
• Комуникација
• Сарадња

28

35

63

IX, XI, XII, I, II, III,
IV, V, VI

94

86

180

IX-VI

ЦИЉ: наставе и учења српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика ради правилног усменог и писаног
изражавања, негујући свест о значају улоге језика у очувању националног идентитета; да се оспособе за тумачење одабраних књижевних и других
уметничких дела из српске и светске баштине, ради неговања традиције и културе српског народа и развијања интеркултуралности.
ЗАДАЦИ:
• развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и унапређује;
• основно описмењавање најмлађих ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда српског књижевног језика;
• поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског језика;
• упознавање језичких појава и појмова, овладавање норматавном граматиком и стилским могућностима српског језика;
• оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима његове усмене и писмене употребе и у различитим
комуникационим ситуацијама (улога говорника, слушаоца саговорника и читаоца);
• развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности;
• развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво усмено и писмено изражавање, богаћење речника, језичког и стилског
израза;
• увежбавање и усавршавање гласног читања (правилног, логичког и изражајног) и читања у себи (доживљајног, усмереног и страживачког);
83
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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оспособљавање за самостално читање, доживљавање, разумевање, свестрано тумачење и вредновање књижевноуметничких дела разних жанрова;
упознавање, читање и тумачење популарних и информатавних текстова из илустрованих енциклопедија и часописа за децу;
поступно, систематично и доследно оспособљавање ученика за логичко схватање и критичко процењивање прочитаног текста;
развијање потребе за књигом, способности да се њоме самостално служе као извором сазнања;
навикавање на самостално коришћење библиотеке поступно овладавање начином вођења дневника о прочитаним књигама;
поступно и систематично оспособљавање ученика за доживљавање и вредновање сценских остварења (позориште, филм);
усвајање основних теоријских и функционалних појмова из позоришне и филмске уметности;
упознавање, развијање, чување и поштовање властитог националног и културног идентитета на делима српске књижевности, позоришне и филмске
уметности, као и других уметничких остварења;
развијање поштовања према културној баштини и потребе да се она негује и унапређује;
навикавање на редовно праћење и критичко процењивање емисија за децу на радију и телевизији;
подстицање ученика на самостално језичко, литерарно и сценско стваралаштво;
подстицање, неговање и вредновање ученичких ваннаставних активности;
васпитавање ученика за живот и рад у духу хуманизма, истинољубивости, солидарности и других моралних вредности;
развијање патриотизма и васпитавање у духу мира, културних односа и сарадње међу људима.

УЏБЕНИК:
• Уџбеници и издавач за текућу школску годину налазе се у Развојном плану школе.
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1.

STARTER UNIT

MODULE 1
2.

SCHOOL AGAIN /
COME AND PLAY

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:

• препозна и именују бића, предмете и места, који се
односе на тему;
• поздрави и отпоздрави, примењујући једноставна
језичка средства;
• представисебе и другог;
• разуме једноставна питања личне природе и одговара
на њих;
• разуме и саопшти једноставне исказе који се односе на
бројеве и количине.
• препозна и именује бића, предмете и места који се
односе на тему;
• препознају и именују бића, предмете и места из
непосредног окружења;
• разумеју једноставне описе бића, предмета и места;
• опишу бића, предмете и места користећи једноставна
језичка средства;
• разумеју једноставне исказе којима се изражава
припадање/неприпадање, поседовање/непоседовање и
реагују на њих;
• траже и дају једноставне исказе којима се изражава
припадање/неприпадање, поседовање/непоседовање;
• поштују правила учтиве комуникације.

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

•
•
•
•
•

грађанско васпитање,
српски језик,
математика,
ликовна култура,
музичка култура

• српски језик,
• грађанско васпитање,
математика,
• природа и друштво,
• музичка култура,
• ликовна култура,
• физичко и здравствено
васпитање,
• пројектна настава.

укупно

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

други
типови часа

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
РАЗРЕД: ТРЕЋИ (2 часа недељно, 72 часа годишње)

Време
реализације

2

4

6

IX

4

8

12

IX, X
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MODULE 2
3.

FUN TIME / A NICE
BED

MODULE 3
4.

I CAN… / IT’S A
MONSTER

• препознају и именују бића, предмете и места који се
односе на тему;
• препознају и именују бића, предмете и места из
непосредног окружења;
• разумеју једноставне описе бића, предмета и места;
• опишу бића, предмете и места користећи једноставна
језичка средства;
• разумеју једноставно исказане честитке и одговоре на
њих;
• упуте једноставне честитке;
• разумеју и, примењујући једноставна језичка средства,
наведу најуобичајеније активности које се односе на
прославе рођендана и празника;
• разумеју једноставна обавештења о положају у
простору и реагују на њих;
• траже и пруже једноставна обавештења о положају у
простору.
• препознају и именују бића, предмете и места који се
односе на тему;
• разумеју једноставне исказе којима се изражава
припадање/неприпадање, поседовање/непоседовање и
реагују на њих;
• траже и дају једноставне исказе којима се изражава
припадање/неприпадање, поседовање/непоседовање;
• разумеју једноставне текстове у којима се описују
радње и способности у садашњости;
• размене информације које се односе на дату
комуникативну ситуацију;
• опишу радње и способности користећи једноставна
језичка средства.

Школски програм 2022 -2026

•
•
•
•
•
•
•

српски језик,
грађанско васпитање,
математика,
природа и друштво,
музичка култура,
ликовна култура,
физичко и здравствено
васпитање,
• пројектна настава.

•
•
•
•
•
•
•

српски језик,
грађанско васпитање,
математика,
природа и друштво,
музичка култура,
ликовна култура,
физичко и здравствено
васпитање,
• пројектна настава.

5

9

14

XI, XII

5

9

14

XII, I, II, III
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MODULE 4
5.

IT’S SNOWING /
FLYING KITES

MODULE 6
6.

TIME TO EAT /
EVERY DAY

УКУПНО ЧАСОВА

• препознају и именују бића, предмете и места који се
односе на тему;
• разумеју и саопште једноставне исказе који се односе
на хронолошко и метеоролошко време;
• разумеју кратке и једноставне молбе и реагују на
њих;упуте кратке и једноставне молбе;
• искажу и прихвате захвалност и извињење на
једноставан начин;
• разумеју једноставне текстове у којима се описују
радње и способности у садашњости;
• размене информације које се односе на дату
комуникативну ситуацију;
• опишу радње и способности користећи једноставна
језичка средства;
• разумеју позив на заједничку активност и на прикладан
начин реагују на њега;
• упуте позив на заједничку активност.
• препознају и именују бића, предмете и места који се
односе на тему;
• разумеју свакодневне исказе у вези сa непосредним
потребама, осетима и осећањима и реагују на њих;
• изразе основне потребе, осете и осећања једноставним
језичким средствима:
• разумеју и саопште једноставне исказе који се односе
на хронолошко и метеоролошко време;
• разумеју једноставне исказе за изражавање
допадања/недопадања и реагују на њих;
• траже мишљење и изражавају допадање/недопадање
једноставним језичким средствима.
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•
•
•
•
•
•
•

српски језик,
грађанско васпитање,
математика,
природа и друштво,
музичка култура,
ликовна култура,
физичко и здравствено
васпитање,
• пројектна настава.

•
•
•
•
•
•
•

српски језик,
грађанско васпитање,
математика,
природа и друштво,
музичка култура,
ликовна култура,
физичко и здравствено
васпитање,
• пројектна настава.

5

8

13

III, IV

5

9

14

V, VI

26

46 72

IX-VI
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ЦИЉ:
Циљ наставе страног језика на млађем школском узрасту је да оспособи ученика да на страном језику комуницира на основном нивоу у усменом и
писаном облику о темама из његовог окружења. У исто време, настава страних језика треба да подстакне развијање свести о сопственом напредовању
ради јачања мотивације за учење језика;олакша разумевање других и различитих култура и традиција;стимулише машту, креативност и
радозналост;подстиче задовољство коришћења страног језика.
ЗАДАЦИ: Ученик усмено изражава садржаје у вези са познатим темама, остварује комуникацију и са саговорницима размењује кратке информације
,препознаје основне принципе граматике , упознаје се са свим словима алфабета, даје основне информације о себи и свом окружењу, самостално и уз
наставникову помоћ.
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ:
• разговетно изговара гласове, научене речи и изразе, акцентује речи, поштује ритам и интонацију;
• даје основне информације о себи и свом окружењу, самостално и уз наставникову помоћ;
• описује једноставним језичким структурама себе и друге;
• именује ствари из непосредног окружења у вези са темама које се обрађују;
• репродукује рецитације и пева познате песмице, реагује вербално и невербално на упутства и постављена питања о познатим темама;
• поставља питања;
• изражава допадање и недопадање;
• учествује у игри и комуникацији на часу (у пару, у групи, итд.) препознаје шта је ново научио;
• препознаје, на елементарном нивоу, гласовну структуру језика који учи и уочава разлику у односу на матерњи језик;
• користи језик у складу са ситуацијом.
УЏБЕНИК:
•

„Smiles 3“, уџбеник и радна свеска, електронски уџбеник, ЦД, Аутор: Џени Дули, Фреска, 2020.
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1.

БРОЈЕВИ ДО 1000

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:

• прочита, запише и упореди бројеве прве хиљаде и
прикаже их на бројевној правој;
• прочита број записан римским цифрама и напише дати
број римским цифрама (до 1000);
• изврши четири основне рачунске операције, писмено и
усмено (до 1000);
• 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;
• уочи делове целине и запише разломке облика

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

•
•
•
•
•

Компентенције за учење
Kомуникација
Решавање проблема
Сарадња
Рад са подацима и
информацијама
• Дигитална
компентенција
• Естетска компентенција

60

78

укупно

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

други
типови часа

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА
РАЗРЕД: ТРЕЋИ (5 часова недељно, 180 часова годишње)

138

Време
реализације

IX
X
XI
XII
I
II
III
IV
V
VI

m
(𝑚 ≤
n

𝑛 ≤ 10 );
• упореди разломке облика

m
са једнаким имениоцима;
n
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2.

3.

ГЕОМЕТРИЈА

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ

УКУПНО ЧАСОВА

• 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 нормалн еправе, правоугаоник и
квадрат;
• конструише троугао и круг;
• именује елементе угла, правоугаоника, квадрата,
троугла и круга;
• разликује врсте углова и троуглова;
• одреди обим правоугаоника, квадрата и троугла,
применом обрасца;
• опише особине правоугаоника и квадрата;
• преслика геометријску фигуру у квадратној или
тачкастој мрежи на основу задатог упутства;
• користи геометријски прибор и софтверске алате за
цртање
• чита, упореди и претвара јединице за мерење дужине,
масе, запремине течности и времена;
• упореди величине (дужина, маса, запремина течности и
време);
• измери површину геометријске фигуре задатом мером
(правоугаоником, квадратом и троуглом);
• примењује концепт мерења у једноставним реалним
ситуацијама.

Школски програм 2022 -2026

•
•
•
•
•

Компентенције за учење
Kомуникација
Решавање проблема
Сарадња
Рад са подацима и
информацијама
• Дигитална
компентенција
• Естетска компентенција

IX
XII
I
IV
V

•
•
•
•
•

Компентенције за учење
Kомуникација
Решавање проблема
Сарадња
Рад са подацима и
информацијама
• Дигитална
компентенција
• Естетска компентенција

IX
V
VI

79

101

180

IX-VI

ЦИЉ:
• да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схватање појава и зависности у животу и друштву;
• да оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању задатака из животне праксе за успешно настављање математичког
образовања и за самообразовање, као и да допринесе развијању менталних способности, формирању научног погледа на свет и свестраном развитку
личности ученика.
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ЗАДАЦИ:
• да ученици стичу знања неопходна за разумевање квантитативних и просторних односа и законитости у разним појмовима у природи, друштву и
свакодневном животу;
• да ученици стичу основну математичку културу потребну за откривање улоге и примене математике у различитим подручијима човекове
делатности (математичко моделовање), за успешно настављање образовања и укључивање у рад;
• да развија ученикову способност посматрања, опажања и логичког, критичког, стваралачког и апстрактног мишљења;
• да развија културне, радне, етичке и естетске навике ученика, као и математичку радозналост у посматрању и изучавању природних појава;
• да ученик стиче способности изражавања математичким језиком, јасност и прецизност у усменом и писменом облику;
• да ученици усвоје основне чињенице о релацијама и пресликвањима;
• да ученици савладају основне операције са природним бројевима, као и основне законе тих операција;
• да ученици упознају најважније равне и просторне геометријске фигуре и њихове међусобне односе;
• да оспособе ученике за прецизност у мерењу, цртању и геометријској конструкцији;
• да изграђује позитивне особине ученикове личности, као што су: упорност, прецизност, систематичност, уредност, тачност, одговорност, смисао
за самосталан рад;
• да ученици стичу навику и обучавају се у коришћењу разноврсних извора знања.
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ:
Ученик треба да:
• савлада читање и писање бројева до 1000, упореди их по величини;
• уме да одреди десетицу, стотину и хиљаду најближу датом броју;
• савлада сабирање и одузимање до 1000;
• усвоји знање о множењу и дељењу троцифреног броја једноцифреним, у оквиру прве хиљаде;
• усвоји својства сабирања и одузимања и уме да их примени;
• уме да решава једначине и неједначине у оквиру прве хиљаде;
• уме да израчуна бројевну вредност израза са једном или више операција, поштујући приоритет;
• усваја знања о множењу и дељењу са декадном јединицом;
• усвоји знање о писању и читању бројева римским цифрама;
• усвоји знање о јединицама за мерење масе, запремине, дужине, њиховом значењу и записивању;
• усвоји знање о елементима и врстама угла;
• развијање прецизности у цртању круга и кружнице уз помоћ шестара;
• усваја знање о израчунавању обима квадрата, правоугаоника и троугла;
• усвоје знање о разломцима, њиховом записивању, схватање на очигледном примеру;
• схвате предност рачунских операције са употребом заграде и без ње.
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УЏБЕНИК:
• Нела Малиновић-Јовановић,Јелена Малиновић, МАТЕМАТИКА 3,Уџбеник за трећи разред основне школе, Вулкан знање, Београд,2019.
• Нела Малиновић-Јовановић, Јелена Малиновић, МАТЕМАТИКА 3, Радна свеска за трећи разред основне школе,Вулкан знање, Београд,2019.
ЛИТЕРАТУРА:
• Службени гласник РС – Просветни гласник
• Приручник за учитеље
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МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

укупно

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

други
типови часа

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ПРИРОДА И ДРУШТВО
РАЗРЕД: ТРЕЋИ (2 часа недељно, 72 часа годишње)

Време реализације

• Идентификује облике рељефа и површинских
•
•
•

1.

ПРИРОДА, ЧОВЕК,
ДРУШТВО

•
•
•
•
•
•
•

вода у свом крају
Одреди положај задатог објекта у односу на
истакнуте облике рељефа и површинске воде
у свом крају
Илуструје примерима како рељеф и
површинске воде утичу на живот људи у
крају
Примени правила друштвено прихватљивог
понашања поштијићи права, обавезе и
различитости међу људима
Повеже различита занимања и делатности са
потребама људи украју 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
ланца исхаране

• Компетенције за учење
• Рад са подацима и
информацијама
• Одговоран однос према
околини
• Компетенција за сарадњу
• Комуникација
• Решавање проблема

24

15

39

IX, X, XII, IV, V, VI
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• Илуструје примерима одговаран и не
одговаран однос човека према животној
средини
• Примени поступке заштите од заразних
болести

2.

3.

4.

5.

ОРЈЕНТАЦИЈА У
ПРОСТОРУ И
ВРЕМЕНУ

ПРОШЛОСТ

КРЕТАЊЕ

МАТЕРИЈАЛИ

• Орјентише се у простору помоћу компаса и
орјентира из природе – окружења
• Опише пут којим се може стићи од једне до
друге тачке помоћу плана насеља
• индетификује грографске 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
са његовим пређеним растојањем
• Доводи у везу брзину падања тела са његовим
обликом
• Разликује природне ивештачке изворе
светлости
• Повеже промену величине и положаја сенке
са променом положаја извора светлости
• Повеже промену јачине звука са променом
удаљености од његовог извора
• Разликује повреатне и не повратне промене
материјала
• Уочи сличности и разлике међу течностиматече, променљивост обилка, провидност боја
густина

•
•
•
•
•

Компетенција за учење
Компетенција за сарадњу
Комуникације
Решавање проблема
Одговорно учешће у
демократском друштву
• Рад са подацима и
информацијама
• Дигиталне компетенције

5

1

6

IX, XI

• Комуникативна
компетенција
• Компетенција за учење ,
• Дигитална компетенција
• Рад са подацима и
информацијам

2

3

5

XI

Комуникација
Компетенција за учење
Компетенција за сарадњу
Одговорно учешће у
демократском друштву
• Дигиталне компетенције
• Решавање проблема

6

5

11

III

•
•
•
•

6

5

11

I, II

•
•
•
•

Компетенције за учење
Комуникације за сарадњу
Комуникација
Решавање проблема
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• Одабере материјале који по топлотној
проводљивости највише одговарају употреби
у свакодневном животу
• Објасни како рециклажа помаже очувању
природе
• Изведе једноставне огледе, експерименте и
повеже резултат са објашњењем, закључком
• Сарађује са другима у групи на заједничким
активностима
• Преставе резултате истраживања (писано
усмено, помоћу ленте времена, power point
презентацијом или цртежом и др)
• Повеже резултате рада са уложеним трудом

УКУПНО ЧАСОВА

43

29

72

IX-VI

ЦИЉ:
Општи циљ интегрисаног наставног предмета Природа и друштво јесте упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења и развијање
способности за одговоран живот у њему. Остали циљеви овог наставног предмета јесу: развијање основних појмова о природном и друштвеном окружењу
и повезивање тих појмова; развијање основних елемената логичког мишљења; развијање радозналости, интересовања и способности за активно
упознавање окружења; оспособљавање за самостално учење и проналажење информација; интегрисање искуствених и научних сазнања у контуре система
појмова из области природе и друштва; стицање елементарне научне писмености и стварање основе за даље учење; развијање еколошке свести.
ЗАДАЦИ:
Задаци наставе Природе и друштва у трећем разреду су: развијање основних појмова о ширем природном и друштвеном окружењу-завичају; развијање
радозналости да се упозна природа и друштво у ком живимо; оспособљавање за сналажање у простору и времену; разумевање и уважавање сличности и
разлика међу појединцима и групама; коришћење различитих социјалних вештина, знања и умења у непосредном окружењу; развијање одговорног односа
према себи, окружењу и културном наслеђу.
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ:
Оперативни задаци наставе Природе и друштва у трећем разреду јесу да ученици усвајањем знања, вештина и умења развију своје сазнајне, физичке,
социјалне и креативне способности а истовремену спознају и граде ставове и вредности средине у којој одрастају, као и шире друштвене заједнице. Како
деца упознају кроз наставу природу и друштво код њих се развијају сазнајне способности, формирају основни појмови и посепено раде основе за систем
појмова из области природе, друштва и културе. Истовремено ученици стичу знања, умења и вештине које им омогућавају даље учење. Активним
упознавањем природних и друштвених појава и процеса, подстиче се природна радозналост деце. Најбољи резултати постижу се уколико деца самостално
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истражују и искуствено долазе до сазнања-спознају свет око себе као природно и друштвено окружење, па им то треба и омогућити на часовима овог
наставног предмета. Ученици треба да упознају себе, испољавају своју индивидуалност, уважавају различитост и права друих и уче се како треба живети
заједно. Применом наученог подстиче се даљи развој детета, доприноси стварању одговорног односа ученика према себи и свету који га окружује и
омогућава му успешну интеракцију у савремене токове живота.
УЏБЕНИК:
• Вера Бојовић, Драгица Тривић, Виолета Богдановић, Љиљана Инђић „Природа и друштво 3“, уџбеник за трећи разред основне школе 1. И 2. део.
Издавач: Вулкан знање, Београд 2021.
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1.

2.

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

МАТЕРИЈАЛИ

• 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
мељајући им употребну функцију;

СПОРАЗУМЕВАЊЕ

• изразисвоједоживљаје, емоције, имагинацију
и запажањаодабранимматеријалом, прибором
и техникама;
• користиодабранеподатке и
информацијекаоподстицајзастваралачкирад;
• протумачи једноставне визуелне информације
и поруке из свакодневног живота;
• укаже на сличностии разлике које опажа у
уметничким делима и традицији различитих
народа;
• изразиодабранесадржајеизразомлица,
положајемтела, покретимаиликретањем;

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

укупно

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

други
типови часа

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЛИКОВНА КУЛТУРА
РАЗРЕД: ТРЕЋИ (2 часа недељно, 72 часа годишње)

Време
реализације

Компетенције за учење;
Естетичка компетенција;
Комуникација;
Одговорно учешће у демократском
друштву;
Одговоран однос према околини;
Одговоран однос према здрављу;
Предузимљивост и предузетништво;
Рад са подацима и информацијама;
Решавање проблема;
Сарадња;
Дигитална компетенција.

8

20

28

IX, X, XI, XII

Компетенције за учење;
Естетичка компетенција;
Комуникација;
Одговорно учешће у демократском
друштву;
Одговоран однос према околини;
Одговоран однос према здрављу;
Предузимљивост и предузетништво;
Рад са подацима и информацијама;
Решавање проблема;
Сарадња;
Дигитална компетенција.

8

16

24

I, II, XII
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3.

4.

КОМПОЗИЦИЈА

• распореди облике, боје, линије и/или текстуре
креирајући оригиналне композиције;
• разговара са вршњацима о доживљају
простора, дизајна, уметничких и ученичких
радова, уважавајући различитости

ПРОСТОР

• учествује у обликовању и уређењупростора у
школи, код куће или у окружењу;
• разматра, у групи, шта и како је учио/ла и где
та знања може применити.

УКУПНО ЧАСОВА

Школски програм 2022 -2026
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Компетенције за учење;
Естетичка компетенција;
Комуникација;
Одговорно учешће у демократском
друштву;
Одговоран однос према околини;
Одговоран однос према здрављу;
Предузимљивост и предузетништво;
Рад са подацима и информацијама;
Решавање проблема;
Сарадња;
Дигитална компетенција.
Компетенције за учење;
Естетичка компетенција;
Комуникација;
Одговорно учешће у демократском
друштву;
Одговоран однос према околини;
Одговоран однос према здрављу;
Предузимљивост и предузетништво;
Рад са подацима и информацијама;
Решавање проблема;
Сарадња;
Дигитална компетенција.

3

5

8

III,V

2

10

12

V, VI

21

51

72

IX-VI

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.
УЏБЕНИК:
• Ликовна култура 3, Свет у мојим рукама, уџбенички комплет за трећи разред, Невена Хаџи Јованчић, издавачка куће Кlett, 2021.година
ЛИТЕРАТУРА:
• Пречишћен текст закључно са изменама објављеном у „Сл.гласнику РС – Просветни гласник“, бр.6/2020., који ступа на снагу 1. jула 2020. године,
примењује се почев од школске 2020/2021.године.
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1.

2.

СЛУШАЊЕ
МУЗИКЕ

• 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;
• 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;

ИЗВОЂЕЊЕ
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;
• повезује почетне тонове песама – модела и
једноставних наменских песама са тонском
висином;
• изводи уз покрет музичке и традиционалне игре;
• примењује правилан начин певања и договорена
правила понашања у групном певању и свирању;

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

• Уме јасно да се изрази усмено и
писано, у складу са потребама и
карактеристикама ситуације.
• Изражава своје ставове, мишљења,
осећања, на позитиван, конструктиван
и аргументован начин.
• Користи на одговарајући и креативан
начин језик и стил који је специфичан
за различите дисциплине.
• Негује своју националну културну
баштину.
• Промовише позитивне вредности
друштва у разлишитим активностима
(културно-уметничке акције).
• Активно и конструктивно учествује у
раду групе или пара.
• Ефикасно користи ИКТ за
комуникацију и сарадњу.
• Уме јасно да се изрази усмено и
писано, у складу са потребама и
карактеристикама ситуације.
• Изражава своје ставове, мишљења,
осећања, на позитиван, конструктиван
и аргументован начин.
• Користи на одговарајући и креативан
начин језик и стил који је специфичан
за различите дисциплине.
• Негује своју националну културну
баштину.
• Промовише позитивне вредности
друштва у различитим активностима
(културно-уметничке акције).

укупно

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању
да:

други
типови часа

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МУЗИЧКА КУЛТУРА
РАЗРЕД: ТРЕЋИ (1 час недељно, 36 часова годишње)

Време
реализације

7

5

12

IX, X, XI, XII,
II, III, IV, V,
VI

8

6

14

IX, X, XI, XII,
I, II, III,V,VI
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3.

МУЗИЧКО
СТВАРАЛАШТВО

УКУПНО ЧАСОВА

• 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;
• осмисли и изведе једноставну ритмичку и
мелодијску пратњу – 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.

Школски програм 2022 -2026
• Има позитиван и одговоран однос
према учењу.
• Активно и конструктивно учествује у
раду групе или пара.

• Активно и конструктивно учествује у
раду групе или пара.
• Негује своју националну културну
баштину.
• Препознаје естетичке елементе у
различитим контекстима као штосу:
уметничко стваралаштво, национална и
светска културна баштина.
• Показује позитиван однос према
сопственој и култури других заједница,
упознаје и разуме њихове вредности.
• Препознаје и развија сопствене
стваралачке способности.

6

4

10

IX, X, XI, XII,
I, II, III, IV, V,
VI

21

15

36

IX-VI

ЦИЉ: наставе и учења Музичке културе је да код ученика рaзвиjе интeрeсoвaње и љубав према музици кроз индивидуално и колективно музичко
искуство којим се подстиче развијање креативности, естетског сензибилитета и духа заједништвa, као и одговорног односа према очувању музичког
наслеђа и културe свoгa и других нaрoдa.
УЏБЕНИК:
• Музичка култура 3, уџбеник за трећи разред; Чаробни свет музике, Габријела Грујућ, Маја Соколовић Игњачевић, издавачка кућа Klett,
2021.година
ЛИТЕРАТУРА :
• Пречишћен текст закључно са изменама објављеном у „Сл.гласнику РС – Просветни гласник“, бр.6/2020., који ступа на снагу 1. Јула 2020. године,
примењује се почев од школске 2020/2021.године.
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1.

ФИЗИЧКЕ
СПОСОБНОСТИ

МОТОРИЧКЕ
ВЕШТИНЕ, СПОРТ
И СПОРТСКЕ
ДИСЦИПЛИНЕ
2.

▪ Атлетика
▪ Спортска
гимнастика
▪ Основе тимских,
спортских и
елементарних игара
▪ Плес и ритмика
▪ Полигони

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

• примени једноставнe, двоставне
општеприпремне вежбе (вежбе
обликовања);
• прати промене у тежини и висини код
себе и других;
• коригује сопствено држање тела на
основу савета наставника;
• правилно држи тело
• правилно изводи вежбе, разноврсна
природна и изведена кретања;
• комбинује усвојене моторичке вештине
у игри и свакодневном животу;
• одржава равнотежу у различитим
кретањима;
• правилно подиже, носи и спушта терет;
• изводи кретања, вежбе и саставе уз
музичку пратњу
• изведе дечји и народни плес

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

укупно

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

други
типови часа

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
РАЗРЕД: ТРЕЋИ (3 часа недељно, 108 часова годишње)

• Компетенција за учење
• Естетска компетенција
• Одговоран однос према
здрављу

•
•
•
•

Комуникација
Решавање проблема
Естетска компетенција
Сарадња

Време реализације

IX, X, XI, XII, I, II, III,
IV, V, VI

8

14

22

IX, X, XI, XII, III, IV

25

12

37

XI, XII, I, II, III ,IV, V, VI

17

12

29

IX, X, XI, XII, III, IV, V, VI

7

7

14

X, XI, XII, I, II, III, IV, VI

1

5

6

XI, II, V, VI
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3.

ФИЗИЧКА И
ЗДРАВСТВЕНА
КУЛТУРА

УКУПНО ЧАСОВА

• користи терминологију вежбања;
• поштује правила понашања на
вежбалиштима;
• поштује мере безбедности током
вежбања;
• одговорно се односи према објектима,
справама и реквизитима;
• примени правила игре;
• навија и бодри учеснике у игри на начин
који никог не вређа;
• прихвати победу и пораз као саставни
део игре и такмичења;
• примењује здравствено-хигијенске мере
пре, у току и након вежбања;
• уредно одржава простор у коме живи и
борави

Школски програм 2022 -2026

Сарадња
Комуникација
• Одговорно учешће у
демократском друштву
• Естетска компетенција
• Одговоран однос према
здрављу
•
•

IX, X, XI, XII, I, II, III,
IV, V, VI

58

50

108

IX-VI

ЦИЉ:
Циљ учења предмета физичко и здравствено васпитање је да ученик унапређује физичке способности, моторичке вештине и знања из области физичке и
здравствене културе, ради очувања здравља и примене правилног и редовног физичког вежбања у савременим условима живота и рада. Разноврсним
систематским моторичким активностима , у повезаности са осталим васпитно- образовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика
( когнитивном, афективном, моторичком) развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних
теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада.
ЗАДАЦИ:
• подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела;
• развој и усавршавање моторичких способности;
• стицање моторичких умења која су, као садржаји, утврђени програмом физичког васпитања и стицање теоријских знања неопходних за њихово
усвајање;
• усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаног циљем овог васпитно-образовног подручја;
• формирања морално- вољних квалитета личности;
• оспособљава ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима живота и рада;
• стицање и развијање свести о потреби здравља и заштити природе и човекове средине.
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ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ:
•
•
•
•
•
•

задовољење основних дечјих потреба за кретањем и игром;
развијање координације, гипкости, равнотеже и експлозивне снаге;
стцање моторичкох умења у свим природним( фитогенетским)облицима кретања у различитим условима: елементарним играма, ритмици, плесним
вежбама и вежбама на тлу; упознавање са кретним могућностима и ограничењима сопственог тела;
стварање предпоставки за правилно држање тела, јачање здравља и развијање хигијенских навика;
формирање и овладавање елементарним облицима кретања-'' моторичко описмењавање'';
стварање услова за социјално прилагођавање ученика на колективан живот и рад.

УЏБЕНИК:
• Правилник о плану наставе и учења за први циклус образовања и васпитања и програму наставе и учења за трећи разред основног образовања и
васпитања, Службени гласник – Просветни гласник РС, бр.10/2019
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ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ДИГИТАЛНИ СВЕТ
РАЗРЕД: ТРЕЋИ (1 час недељно, 36 часова годишње)
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1.

БОГ СТВАРА СВЕТ
И ЧОВЕКА

2.

БОГ НАС ВОЛИ

3.

ЗАЈЕДНИЦА БОГА
И СВЕТА КРОЗ
ЧОВЕКА

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

• поставља врлину љубави као најважнију
компоненту људског живота.
• посебан и изузетан начин има сазнања из
области верског, културног и друштвеног
живота.
• има прилику да боље разуме остале предмете
• књижевност,
• разуме уметност
• негује љубав према мудрости
• својим понашањем показује да прихвата
различитост других
• повезује природу као творевину са
постојањем Творца
• препознаје врлину у себи, упознавањем
сопствене личности

•
•
•
•

разуме веру и објасни њен значај
наведе Светиње
зна да се понаша у Светињи
заједносаосталимученицимаучествује
Богослужењима

у

• Целоживотно учење
• Комуникација
• Рад с подацима и
информацијама
• Решавање проблема
• Сарадња
• Учешће у демократском
друштву
• Естетичка компетенција

• Целоживотно учење
• Комуникација
• Рад с подацима и
информацијама
• Решавање проблема
• Сарадња
• Учешће у демократском
друштву
• Целоживотно учење
• Комуникација
• Рад с подацима и
информацијама
• Решавање проблема
• Сарадња
• Учешће у демократском
друштву

Време реализације

укупно

УВОД

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

други
типови часа

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Број часова по
теми

4

3

7

IX-VI

4

2

6

IX-VI

4

2

6

IX-VI

Обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ВЕРСКА НАСТАВА
РАЗРЕД: ТРЕЋИ (1 час недељно, 36 часова годишње)
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4.

5.

ЛИТУРГИЈАПРЕОБРАЖЕНИ
СВЕТ

ЧОВЕК И ПРИРОДА

УКУПНО ЧАСОВА

Школски програм 2022 -2026

• зна правила у Цркви
• 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.

• Целоживотно учење
• Комуникација
• Рад с подацима и
информацијама
• Решавање проблема
• Сарадња
• Учешће у демократском
друштву

5

2

7

IX-VI

• препознаје примере солидарности у свом
окружењу, причама, филмовима, књигама
• да заштити ученика од разних савремених
искушења која сналазе многе младе људе
• чува од опасности секти, дроге, алкохолизма
и сиде.
• да води примеран, узоран и моралан начин
живота који ће му јасно показати да узрасте
у стабилну и зрелу личност.
• схвати смисао човековог постојања
• схвати значај заједнице (Цркве)

• Целоживотно учење
• Комуникација
• Рад с подацима и
информацијама
• Решавање проблема
• Сарадња
• Учешће у демократском
друштву

5

3

8

IX-VI

22

12

36

IX-VI

ЦИЉ: Развијање емпатије, великодушности и доброте код деце, подстицање правилног развоја личности која је отворена за договор и сарадњу, неговање
традиције. Допринос друштвеном напретку кроз неговање толеранције, демократских вредности и културе дијалога. Упути децу, будуће генерације нашег
народа, на другог човека као на личност, на непроцењиво благо од кога зависи и наш живот. Откривање љубави према човеку открива у њему икону
живога Бога, као и то да је човек највредније биће на свету. Пружање учениковом сазнању велики извор информација о смислу човековог постојања, о
начинима помоћу којих ученик може постати радосна и духовно богатија личност, о томе да овај свет не постоји случајно него да је дело Створитеља –
Бога, о томе да је основна истина хришћанства у испуњењу љубави и у томе да је Бог – савршена Љубав и Доброта. Да помогне да ученик боље разуме
друге наставне предмете. Ученик има прилику да боље разуме књижевност, уметност, историју, социологију и, наравно, љубав према мудрости –
философију.
Да заштити ученика од разних савремених искушења која сналазе многе младе људе. Чува од опасности секти, дроге, алкохолизма и aids–a. Верска настава
то чини тако што помаже ученику да води примеран, узоран и моралан начин живота који ће му јасно показати да узрасте у стабилну и зрелу личност.
ЗАДАЦИ: Развијање доброте и великодушности и то не кроз наметање већ као добар предлог. Образовање једног човека да служи једној заједници уз
добру наставу и васпитање. Повезивање човека са Богом. Образовање човека са циљем да служи једној заједници, ма о којој служби се радило, је могуће
само уз добру наставу и васпитање. Једноставно речено, да би човек могао да буде искрено посвећен своме позиву као нпр. инжињер, лекар, државник,
106

Основна школа „Добросав Радосављевић – Народ“

Школски програм 2022 -2026

наставник или пак свештенослужитељ, потребно је, пре свега, да буде добар човек. Једно без другог не иде. Ако то ми не урадимо, тј. ако не васпитамо
децу у духу наше вере, онда ће она бити васпитана на другим основама.
Задатак веронауке јесте да упути децу на заједницу са Богом у Христу, јер се једино у заједници са Богом може остварити бесмртност за човека и створену
природу као улазак у вечно постојање. Живот има смисла само онда када се сагледа из перспективе бесмртног постојања. Живот има смисла само онда
ако је он заправо дар вечности. Своју слободу пројави као љубав према Богу и према другим људима. Задатак веронауке је, увођење младог човека у
личну заједницу са Богом Оцем у Христу, кроз веру и литургију, као нови начин постојања којим се задобија бесмртност - вечно постојање личности.
Ученику пружи могућност да развије дар говора и елоквентности: на Верској настави се нарочито учи о начинима лепог изражавања и негује се лепо
говорништво и богата елоквенција који су сигурни показатељи образовања једне личности у савременом свету. Верска настава поставља врлину љубави
као најважнију компоненту људског живота.
Верске наставе стекли су вештину да ученику на посебан и изузетан начин пруже сазнања из области верског, културног и друштвеног живота.
УЏБЕНИК:
ЛИТЕРАТУРА:
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ЉУДСКА ПРАВА
1.

2.

▪ Сви различити, а
сви равноправни

ДЕМОКРАТСКО
ДРУШТВО
▪ Ја и други у
локалној заједници

• 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 или нечега 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;

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

укупно

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

други
типови часа

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
РАЗРЕД: ТРЕЋИ (1 час недељно, 36 часова годишње)

Време реализације

• Целоживотно учење
• Комуникација
• Рад с подацима и
информацијама
• Решавање проблема
• Сарадња
• Учешће у демократском
друштву

3

7

10

IX-VI

• Целоживотно учење
• Комуникација
• Рад с подацима и
информацијама
• Решавање проблема
• Сарадња
• Учешће у демократском
друштву

4

10

14

IX-VI
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• 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;
• заједно са осталим ученицима учествује у
проналажењу особа којима је потребна помоћ,
у изради плана и реализацији акције, њеној
промоцији и вредновању

3.

ПРОЦЕСИ У
САВРЕМЕНОМ
СВЕТУ
▪ Снага узајамне
помоћи

ГРАЂАНСКИ
АКТИВИЗАМ
4.

▪ Акција солидарности у локалној заједници

УКУПНО ЧАСОВА

• 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

• Целоживотно учење
• Комуникација
• Рад с подацима и
информацијама
• Решавање проблема
• Сарадња
• Учешће у демократском
друштву
• Целоживотно учење
• Комуникација
• Рад с подацима и
информацијама
• Решавање проблема
• Сарадња
• Учешће у демократском
друштву

2

4

6

IX-VI

1

5

6

IX-VI

10

26

36

IX-VI

ЦИЉ: 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.
ЗАДАЦИ: Различитост као богатство једне друштвене заједнице. Различитости у нашој локалној заједници.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
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и права. Стереотипи и предрасуде као основ за дискриминацију. Потребе и права која деца задовољавају у локалној заједници – за образовањем,
здравственом заштитом, одмором, игром, учествовањем у спортским, културним и уметничким активностима. 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 дечјим 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. Разлика између саосећања, сажаљења и солидарности. Добровољно ангажовање појединаца и група
у пружању помоћи људима, животињама, биљкама. Утврђивање коме је у заједници потребна помоћ. Одређивање циља акције.
УЏБЕНИК:
ЛИТЕРАТУРА:
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1.

ПОРОДИЦА

2.

ПРИРОДА

3.

РОМСКА
ЛАТИНИЦА

4.

БРОЈЕВИ

УКУПНО ЧАСОВА

По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

• Познавање фраза приликом позивања и
примања гостију.
• Понашање у гостима.
• Називи одевних предмета.
• Називи домаћих и дивљих животиња,
воћа, поврћа.

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

укупно

ИСХОДИ

други
типови часа

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: РОМСКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ
РАЗРЕД: ТРЕЋИ (2 часа недељно, 72 часа годишње)

Време реализације

• Природа и друштво

10

6

16

IX, X

• Природа и друштво

10

6

16

XI, XII

• Писање и препознавање слова

• Српски језик
• Енглески језик

24

10

34

I-V

• Познавање основних и редних бројева

• Математика

4

2

6

VI

48

24

72

IX-VI

ЦИЉ:
Примена стечених знања, усвајање нових знања и њихова примена на научене садржаје, примена усвојених структура, разумевање краћих текстова и
одговарање на одговарајући начин, даљи рад на описмењавању,поштујући правопис, увежбавање гласног читања.
ЗАДАЦИ:
Ученици увежбавају правилан изговор речи и реченични акценат, ученици треба да науче писање ромске латинице, увежбавање и писања обрада слова,
слободни разговори, смаостално изражавање о прочитаним литерарним делима и њиховој функцији.
УЏБЕНИК:
• Рајко Ђурић, Љуан Коко, Драбарутни романи чхиб е елементијенца национално култураке баш 3.класаке, Завод за уџбенике, 2018.
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2.1.4 ПЛАН И ПРОГРАМ ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ НАСТАВНИХ
ПРЕДМЕТА ЗА IV РАЗРЕД
ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА ЗА УЧЕНИКЕ ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА
ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ

Недељни
број
часова

ГОДИШЊИ ФОНД
ЧАСОВА

Српски језик

5

180 часова

Енглески језик

2

72 часа

Математика

5

180 часова

Природа и друшзво

2

72 часа

Ликовна култура

2

72 часa

Музичка култура

1

36 часова

Физичко и здравствено васпитање

3

108 часова

ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ
Верска настава

1

36 часова

Грађанско васпитање

1

36 часова

Матерњи језик/говор са елементима
националне културе-Ромски језик

2

72 часа

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
(РЕДОВНА, ДОПУНСКА, ДОДАТНА И ПРОЈЕКТНА НАСТАВА)
Редовна настава
Допунска настава
Додатна настава

7

8

Пројектна настава9

20

720 часова

1

36 часова

1

36 часова

1

36 часова

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА10
Час одељењског старешине

1

36 часова

Слободне активности

1

36 часова

Екскурзија

1

1 дан годишње

Програм је дат у одељку 3.4 Програм допунске наставе за IV разред
Програм је дат у одељку 3.5 Програм додатне наставе за IV разред
9
Програм је дат у одељку 3.6 Програм пројектне наставе за IV разред
10
Програм је дат у одељку 7. Програм ваннаставних активности ученика
7
8
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КЊИЖЕВНОСТ

• 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;
• уочи основни тон књижевног текста
(ведар, тужан, шаљив);

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

•
•
•
•
•
•
•

комуникативна,
за учење,
за рад са подацима,
за решавање проблема,
за сарадњу,
естетичка,
за одговорно учешће у
демократском друштву,
• за одговоран однос
према околини

45

45

укупно

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

други
типови часа

1.

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Број часова по
теми
обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК
РАЗРЕД: ЧЕТВРТИ (5 часова недељно, 180 часова годишње)

90

Време реализације

IX-VI
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2.

3.

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

ЈЕЗИК

УКУПНО ЧАСОВА

• уочи супротстављеност лица у драмском
тексту;
• чита текст поштујући интонацију
реченице/стиха;
• употреби основне облике усменог и
писменог изражавања: препричавање,
причање и описивање;
• повеже информације исказане у
линеарном и нелинеарном тексту и на
основу њих изводи закључак;
• прилагоди језички израз комуникативној
ситуацији – формалној и неформалној;
• препозна значење речи и
фразеологизама који се употребљавају у
свакодневној комуникацији;
• 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;

Школски програм 2022 -2026

•
•
•
•
•
•
•
•

комуникативна,
за учење,
за рад са подацима,
дигитална,
за решавање проблема,
за сарадњу,
предузетничка,
естетичка

•
•
•
•
•

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

26

21

47

IX-VI

24

19

43

IX-VI

95

85

180

IX-VI
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ЦИЉ:
Циљ учења Српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика ради правилног усменог и писаног изражавања,
негујући свест о значају улоге језика у очувању националног идентитета; да се оспособе за тумачење одабраних књижевних и других уметничких дела
из српске и светске баштине, ради неговања традиције и културе српског народа и развијања интеркултуралности.
ЗАДАЦИ:
• проширивање знања o простој реченици и њеним деловима;
• савладавање основних појмова o променљивим и непроменљивим речима;
• оспособљавање за изражајно читање и казивање;
• поступно оспособљавање ученика за самостално тумачење основне предметности књижевног текста и сценских дела(осећања, фабула, радња,
ликови, поруке, сценски израз);
• оспособљавање за сажето и јасно усмено и писмено изражавање према захтевима програма;
• савладавање основа методологије израде писмених састава
УЏБЕНИК:
•
•
•

Радмила Жежељ, Река речи, Читанка за 4. разред основне школе, Клет, 2020;
Радмила Жежељ, Радна свеска уз Читанку, Српски језик за 4. Разред основне школе, Клет, 2020;
Радмила Жежељ, Наш језик и култура изражавања, Граматика за 4.разред основне школе, Клет, 2020.

ЛИТЕРАТУРА:
•

https://zuov.gov.rs/zakoni-i-pravilnici ; http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/content) , ЗУОВ План реализације наставе у
случају непосредне ратне опасности, ратног стања, ванредног стања или других ванредних ситуација и околности за основну школу, школска
2021/22. година
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STARTER UNIT

2.

MODULE 1
A big family / Water
sports

• поздраве и отпоздраве служећи се једноставним језичким
средствима
• представе се и спелују своје име
• препознају и именују бројеве до 100 и користe их у
писменој и усменој комуникацији
• именују школске предмете
• умеју да кажу који им је омиљени школски предмет
служећи се најједноставнијим језичким средствима
• именују различите врсте кућа
• препознају и именују речи које се односе на временске
прилике
• умеју да кажу какво је метеоролошко време служећи се
најједноставнијим језичким средствима
• препознаје и именује речи које се односе на чланове шире
породице
• користе придеве за описување физичког изгледа људи
• умеју да опишу члана породице служећи се
најједноставнијим језичким средствима
• креирају породично стабло и представе чланове своје
породице
• представе омиљене књижевне ликове служећи се
једноставним језичким средствима
• именују спортске активности
• описују радње у садашњости служећи се једноставним
језичким средствима.
• именују спортске активности
• описују радње у садашњости служећи се једноставним
језичким средствима

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Време реализације

укупно

1.

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученици ће бити у стању
да:

други
типови часа

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Број часова по
теми
обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
РАЗРЕД: ЧЕТВРТИ (2 часа недељно, 72 часа годишње)

српски језик,
математика,
природа и друштво,
ликовна култура,
физичко и здравствено
васпитање

2

4

6

IX

• српски језик,
• физичко и здравствено
васпитање,
• ликовна култура,
• природа и друштво,

4

8

12

IX, X

•
•
•
•
•
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3.

4.

MODULE 2
Where is ...? / A
green day

MODULE 3
Funny clothes / A
fruit salad

• именују музичке инструменте.
• умеју да кажу која им је омиљена врста музике служећи се
једноставним језичким средствима
• разумеју поуку краће приче на основу слушања и читања
• препознају и именују бића и предмете из непосредног
окружења.
• именују места у граду
• умеју да објасне где се налази одређени објекат у граду
служећи се најједноставнијим језичким средствима
• именују речи које се односе на занимања
• умеју да опишу уобичајене активности служећи се
најједноставнијим језичким средствима.
• именују речи које се односе на занимања.
• разумеју краћи текст на тему занимања у униформама.
• представе занимање које се обавља у униформи служећи се
једноставним језичким средствима
• изразе допадање и недопадање
• препознају и именују речи које се односе на слободне
активности
• именују речи које се односе на спорт
• препознају и именују речи које се односе на слободне и
уобичајене активности
• умеју да искажу хронолошко време служећи се
најједноставнијим језичким средствима
• именују појмове који се односе на места у граду
• препознају и именују појмове који се односе на екологију
• умеју да кажу који им је омиљени спорт служећи се
једноставним језичким средствима
• именују појмове који се односе на места у граду
• разумеју поуку краће приче на основу слушања и читања
• препознају и именују бића и предмете из непосредног
окружења.
• препознају и именују речи које се односе на одевне
предмете
• користе научене речи у множини
• умеју да опишу одевне предмете и њихов број служећи се
једноставним језичким средствима
• именују речи које се односе на исказивање дозволе и
забране.

Школски програм 2022 -2026

•
•
•
•

српски језик,
ликовна култура,
природа и друштво,
физичко и здравствено
васпитање

5

9

13

XI, XII

•
•
•
•
•

српски језик,
математика,
природа и друштво,
ликовна култура,
физичко и здравствено
васпитање

5

9

14

XII, I, II, III

117

Основна школа „Добросав Радосављевић – Народ“

5.

MODULE 4
A great zoo / Sorry,
Miss!

• препознају и именују речи које се односе на правила
понашања у школи
• умеју да користе глаголе can и must у усменој и писменој
комуникацији
• именују речи које се односе на традиционалну ношњу
• разумеју краћи текст на тему традиционалних ношњи
• представе традиционалну ношњу своје државе служећи се
једноставним језичким средствима
• именују речи које се односе на храну
• користе речи и изразе за изражавање количине
• умеју да говоре о својој омиљеној храни служећи се
најједноставнијим језичким средствима
• умеју да питају и кажу колико нешто кошта
• разумеју поуку краће приче на основу слушања и читања
• препознају и именују појмове који се односе на лепо
понашање.
• представе географаске појмове Србије служећи се
једноставним језичким средствима
• разумеју и користи речи које се односе на прославу дана
Светог Саве
• разумеју краћи текст на тему прославе дана Светог Саве
• разумеју поуку краће приче на основу слушања и читања
• именују појмове који се односе на одећу
• препознају и именују појмове који се односе на храну
• примењују изразе који се односе на изражавање количине
• разумеју и користе речи које се односе на прославу Нове
године
• разумеју краћи текст на тему прославе празника
• користе изразе којима се честита празник
• именују речи које се односе на животиње
• разумеју краћу причу на тему животиња
• користе компаратив и суперлатив придева за упоређивање
живих бића и предмета
• умеју да опишу омиљену животињу служећи се
најједноставнијим језичким средствима
• разумеју краћи текст на тему географских појмова
• препознају и именују бића и предмете из непосредног
окружења
• поштују правила учтиве комуникације
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•
•
•
•

српски језик,
природа и друштво,
верска настава,
ликовна култура

5

8

13

III, IV
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• именују појмове који се односе на животиње и места у
граду
• препознају и именују појмове који се користе за описивање
физичког изгледа
• исказују положај у простору
• именују појмове који се односе на месеце у години
• препознају и именују појмове који се односе на одмор и
географске појмове
• примењују изразе који се односе на исказивање радњи у
прошлости
• именују појмове који се односе на очување животне
средине
• именују спортове којима се подстиче очување животне
средине
• именују речи које се односе на активни одмор
• умеју да опишу догађаје у прошлости служећи се
најједноставнијим језичким средствима
• разумеју краћу причу на тему активног одмора
• користе редне бројеве у усменој и писменој комуникацији
• умеју да опише свој рођендан служећи се
најједноставнијим језичким средствима.

6.

MODULE 5
A funny day /
Holidays!

• именују речи које се односе на празнике
• разумеју краћи текст на тему празника
• представе школски календар служећи се једноставним
језичким средствима
• разумеју и користе речи које се односе на прославу Дана
жена
• честитају Дан жена
• именују речи које се односе на одмор и географске појмове
• користе најједноставније изразе за исказивање планова и
намера
• напишу краћи имејл на тему одмора служећи се
најједноставнијим језичким средствима
• разумеју и користе речи које се односе на Ускрс
• честитају Ускрс служећи се једноставним језичким
средствима
• именују речи којe се односе на називе држава
• препознају и именују појмове који се односе на познате
знаменитости

• српски језик,
• природа и друштво,
• физичко и здравствено
васпитање

5

9

14

V, VI
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• опишу своју државу и њене знаменитости служћи се
најједноставнијим језичким средствима
• разумеју и користе речи које се односе на Дан шале
• разумеју краћи текст на тему Дана шале.
• именују појмове који се односе на месеце у години
• препознају и именују појмове који се користе за описивање
одмора
• описују радње које су се догодиле у прошлости
• именују појмове који се односе на предмете у школи
• препознају и именују појмове који се користе за описивање
чланова породице
• опишу себе и своја интересовања служећи се
најједноставнијим језичким средствима
• именују појмове који се односе на тренутне и уобичајене
активности
• опишу себе и своја интересовања служећи се
најједноставнијим језичким средствима
• именују појмове који се односе на спортске активности.
• именују појмове који се односе на храну и пића
• користе изразе за изражавање количине
• умеју да да питају и кажу колико нешто кошта
• именују појмове који се односе на тренутне и уобичајене
активности
• именују боје
• користе речи које се односе на животиње и осећања
• именују појмове који се односе на места у граду
• именују дане у недељи
• описују радње у прошлости служећи се најједноставнијим
језичким средствима

УКУПНО ЧАСОВА

26

46

72

IX-VI

ЦИЉ:
Циљ наставе и учења енглеског 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.
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ЗАДАЦИ :
У току четвртог разреда ученици треба да се упознају са основним граматичким конструкцијама:
• множина именица (правилну и неправилну),
• поређење придева, присвојни облике,
• садашње просто време,
• садашње трајно време,
• прошло просто време,
• упитне речи и модални глаголи моћи и морати,
• глагол имати (have got).
Језички садржаји:
• личне заменице,
• показне заменице,
• присвојни придеви,
• основни бројеви 1-100,
• редни бројеви 1-31,
• одређени и неодређени члан.
Вокабулар:
• школски предмети,
• време,
• физички изглед,
• активности у слободно време,
• места и грађевине у граду,
• занимања њуди, одећа, храна,
• животиње,
• описни придеви,
• месеци, празници.
Културни садржаји:
• формално и неформално поздрављање;
• устаљенa 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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најзначајнији празници и догађаји и начини обележавања/прославе,
познате личности из области спорта, глуме, музике, књижевности, националне историје;
престонице и препознатљива обележја земаља енглеског говорног подручја.

УЏБЕНИК:
• „Smiles 4“ уџбеник, радна свеска, електронски уџбеник, ЦД, Аутор: Џени Дули; Фреска, 2021.
ЛИТЕРАТУРА:
• Приручник за наставнике
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БРОЈЕВИ

• 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 са једнаким
бројиоцима или имениоцима;
• сабере и одузме разломке са једнаким
имениоцима;
• запише резултат мерења дужине

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

• комуникативна
компетенција;
• компетенција за
целоживотно учење;
• дигитална
компетенција;
• комуникација;
• решавање проблема;
• рад с подацима и
информацијама

42

90

укупно

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

други
типови часа

1.

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА
РАЗРЕД: ЧЕТВРТИ (5 часова недељно, 180 часова годишње)

132

Време реализације

IX, X, XI, XII, I, II,
III, IV, V, VI
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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.

2.

3.

ГЕОМЕТРИЈА

• 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.

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ

• прочита, упореди и претвори јединице за
мерење површине и запремине;
• израчуна
површину
квадрата
и
правоугаоника;
• израчуна површину и запремину квадра
и коцке;

• комуникативна
компетенција;
• компетенција за
целоживотно учење;
• дигитална
компетенција;
• комуникација;
• решавање проблема;
• рад с подацима и
информацијама
• комуникативна
компетенција;
• компетенција за
целоживотно учење;
• дигитална
компетенција;
• комуникација;
• решавање проблема;
• рад с подацима и
информацијама

4

8

12

IX, III, IV, VI

10

26

36

IX, XII, I, V, VI

Напомена: Обавезна су четири једночасовна школска писмена задатка са једночасовним исправкама (8 часова ).

УКУПНО ЧАСОВА

56 124 180

IX-VI
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ЦИЉ:
Циљ учења математике је да ученик, одговарајући 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.
ЗАДАЦИ:
• успешно савладају читање и писање природних бројева у декадном бројевном систему;
• упознају скуп природних бројева;науче да природне бројеве приказују тачкама бројевне полуправе;
• знају да решавају једначине и неједначине у скупу природних бројева;
• успешно решавати задатке у текстуалној форми;
• разломке –њихово читање, писање и значење;
• зна да црта мрежу и праве моделе коцке и квадра;
• упознају јединице за површину и примењују их при израчунавању површине квадрата, правоугаоника, квадра и коцке.
УЏБЕНИК:
• „Маша и Раша, Математика“: за четврти разред основне школе 1. део / Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Петар Анокић, Мирјана Кандић,
Београд, Кlett, 2021. година,
• „Маша и Раша, Математика“: за четврти разред основне школе 2. део / Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Петар Анокић, Мирјана Кандић,
Београд, Кlett, 2021. година;
• Маша и Раша, Математика“: за четврти разред основне школе 3. део / Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Петар Анокић, Мирјана Кандић,
Београд, Кlett, 2021. година;
• „Маша и Раша, Математика“: за четврти разред основне школе 4. део / Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Петар Анокић, Мирјана Кандић,
Београд,Кlett, 021. година;
ЛИТЕРАТУРА:
• Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и „Службенигласник РС – Просветнигласник“ број12/2018, пречишћен
текст за кључно са изменама објављеним у „Службенигласник РС – Просветнигласник“ број12/18.
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1.

2.

ПРИРОДНЕ И
ДРУШТВЕНЕ
ОДЛИКЕ СРБИЈЕ

ЧОВЕК –
ПРИРОДНО И
ДУШТВЕНО
БИЋЕ

• 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 различит;
• 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;

• 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;

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

укупно

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

други
типови часа

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ПРИРОДА И ДРУШТВО
РАЗРЕД: ЧЕТВРТИ (2 часа недељно, 72 часа годишње)

Време реализације

• за целоживотно учење
• рад са подацима и
информацијама
• одговоран однос према
околини сарадња
• дигитална
компетенција
• естетичка

20

17

37

IX, X, XI, XII, I, II

• за целоживотно учење
• комуникација
• рад са подацима и
информацијама
• одговоран однос према
здрављу
• одговоран однос према
околини
• одговорно учешће у
демократском друштву
• сарадња

5

4

9

II, III
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• дигитална
компетенција
• предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву
• естетичка

3.

4.

МАТЕРИЈАЛИ

ПРОШЛОСТ
СРБИЈЕ

УКУПНО ЧАСОВА

• 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
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, ликовних,
дигиталних).

• за целоживотно учење
• комуникација
• рад са подацима и
информацијама
• решавање проблема
• одговоран однос према
околини
• сарадња
• дигитална
компетенција
• естетичка

6

3

9

III, IV

• за целоживотно учење
• комуникација
• рад са подацима и
информацијама
решавање проблема
• одговорно учешће у
демократском друштву
• сарадња
• дигитална
компетенција

11

6

17

IV, V, VI

42

30

72

IX-VI

ЦИЉ: учења Природe и друштвa јесте упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења и развијање способности за одговоран живот у њему.
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ЗАДАЦИ :
• развијање основних научних појмова из природних и друштвених наука;
• развијање основних појмова о ширем природном и друштвеном окружењу – завичају и домовини;
• развијање радозналости,интересовања и способности за активно упознавање окружења ;
• развијање способности запажања основних својстава материјала,објеката,појава и процеса у окружењу и уочавање њихове повезаности;
• развијање елемената логичког мишљења;
• стицање елементарне научне писмености,њена функционална применљивост и развој процеса учења;
• оспособљавање за сналажење у простору и времену;
• разумевање и уважавање различитости међу појединцима и групама;
• коришћење различитих социјалних вештина,знања и умења у комуникацији и другим интерацијским односима;
• развијање одговорног односа према себи,другима,окружењу и културном наслеђу;
• чување националног идентитета и уграђивање у светску културну баштину.
УЏБЕНИК:
• Данијела Т. Павловић, Зоран Б. Гаврић, Природа и друштво, уџбеник за 4.разред основне школе, 1. и 2. део, Клет, 2020
ЛИТЕРАТУРА:
• https://zuov.gov.rs/zakoni-i-pravilnici; http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/content), ЗУОВ План реализације наставе у случају
непосредне ратне опасности,ратног стања,ванредног стања или других ванредних ситуација и околности за основну школу,школска 2021/22.
година.
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КОМПОЗИЦИЈА

СПОРАЗУМЕВАЊЕ

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:
• 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 знања о
композицији;
• користи одабрана уметничка дела и
визуелне информације као подстицај за
стваралачки рад;открива, упоређује и
анализира значења просторних односа у
окружењу и уметничким делима;
• тумачи једноставне знаке, симболе и
садржаје уметничких дела;
• повезује стечена знања са осталим
наставним садржајима;
• спретно и прецизно манипулише
прибором, средствима и материјалима у
практичном раду;

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Време реализације

укупно

2.

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

други
типови часа

1.

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЛИКОВНА КУЛТУРА
РАЗРЕД: ЧЕТВРТИ (2 часа недељно, 72 часа годишње)

компентенција за учење
естетичка
рад са подацима и
информацијама

12

22

34

IX, X, XI, I

• учешће у демократском
друштву
• преузимљивост и
предузетништво

3

3

6

I, II

•
•
•
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3.

НАСЛЕЂЕ

4.

СЦЕНА

УКУПНО ЧАСОВА

• распоређује облике ,боје,линије и
текстуре креирајући оригиналне
композиције;
• разговара о значају одабраног уметника,
уметничког дела, споменика и музеја;
• уочава и формулише ликовни проблем;
• опажа и указује на сличности и разлике у
уметничким делима и традицији
различитих народа;
• учествује у планирању и реализацији
ликовног пројекта или радионице;
• разматра у групи шта је и како научио/ла
и где та знања може применити;
• учествује у заједничком креативном раду;

Школски програм 2022 -2026

• решавање проблема и
међусобна сарадња
• одговоран однос према
здрављу

5

15

20

II, III, IV, V

• одговоран однос према
околини
• естетичка коментенција

2

10

12

V, VI

22

50

72

IX-VI

ЦИЉ:
Циљ учења Ликовне културе је да се ученик развијајући стваралачко мишљење и естетичке критеријуме кроз практичан рад, оспособљава за
комуникацију и да изграђује позитиван однос према култури и уметничком наслеђу свог и других народа.
ЗАДАЦИ :
• Настава Ликовне културе има задатак да развија способности ученика за опажање облика, величина, светлина, боја, положаја облика у природи;
• да развија памћење, повезивање опажених информација што чини основу за увођење у визуелно мишљење;
• стварати услове да ученици
на сваком часу у процесу реализације садржаја користе технике и средства ликовно-визуелног изражавања;
• развијати љубав према вредностима израженим у делима свих облика уметности;
• да ствара интересовање и потребу за посећивање изложби, галерија, музеја и чување културних добара;
• развијати моторичке способности код ученика;
ЛИТЕРАТУРА:
• Службени гласник РС
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1.

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ
ПЕВАЊЕ, СВИРАЊЕ

2.

СЛУШАЊЕ
МУЗИКЕ

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

• 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;
• учествује у школским приредбама и
манифестацијама;
• самостално или уз помоћ одраслих
користи предности дигитализације.
• 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;
• поштује договорена правила понашања
при слушању и извођењу музике;

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

● компетенција за учење,
● естетичка
компетенције,
● комуникација,
● одговоран однос према
околини,
● одговоран однос према
здрављу,
● сарадња,
● дигитална компетенција

● естетичка
компетенције,
● комуникација,
● дигитална компетенција

укупно

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

други
типови часа

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МУЗИЧКА КУЛТУРА
РАЗРЕД: ЧЕТВРТИ (1 час недељно, 36 часова годишње)

Време реализације

21

IX, X, XI, XII, I, II, III,
IV, V, VI

10

IX, X, XI, XII, I, II, III,
IV, V, VI
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3.

МУЗИЧКО
СТВАРАЛАШТВО

• коментарише своје и туђе извођење
музике;
• самостално или уз помоћ одраслих
користи предности дигитализације.
• 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;
• самостално или уз помоћ одраслих
користи предности дигитализације

Школски програм 2022 -2026

● компетенција за учење,
● естетичка
компетенције,
● комуникација,
● предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву,
● решавање проблема,
● сарадња

УКУПНО ЧАСОВА

5

XI, I, II, III, V

36

IX-VI

ЦИЉ: развијање интересовања, музичке осетљивости и креативности; оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања; развијање
осетљивости за музичке вредности упознавањем музичке традиције и културе свог и других народа.
ЗАДАЦИ:
• неговање способности извођења музике (певање/свирање);
• стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање музичких порука;
• подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима (извођење, слушање, истраживање и стварање музике);
• упознавање традиционалне и уметничке музике свог и других народа;
• развијање критичког мишљења;
• упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности.
УЏБЕНИК:
• Музичка култура, уџбеник за 4.разред основне школе; Габријела Грујић, Маја Соколовић Игњачевић; Klett 2021.
ЛИТЕРАТУРА:
• Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања „ Службени гласник РС-Просветни гласник –број 12/2018.
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1.

ФИЗИЧКЕ
СПОСОБНОСТИ

• примени једноставнe (вежбе
обликовања);
• прати промене у тежини и висини код
себе и других;
• коригује сопствено држање тела на
основу савета наставника;
• правилно држи тело

МОТОРИЧКЕ
ВЕШТИНЕ, СПОРТ И
СПОРТСКЕ
ДИСЦИПЛИНЕ
2.

3.

▪ Атлетика
▪ Спортскагимнастика
▪ Основетимских,
спортских и
елементарнихигара
▪ Плес и ритмика
▪ Полигони
ФИЗИЧКА И
ЗДРАВСТВЕНА
КУЛТУРА

• правилно изводи вежбе, разноврсна
природна и изведена кретања;
• комбинујеусвојенемоторичкевештине у
игри и свакодневном животу;
• одржава равнотежу у различитим
кретањима;
• правилно подиже, носи и спушта терет;
• изводи 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,

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

• Компетенција за учење
• Естетска компетенција
• Одговоран однос према
здрављу

8

14

укупно

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

други
типови
часа

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
РАЗРЕД: ЧЕТВРТИ (3 часа недељно, 108 часова годишње)

22

Време реализације

IX, X, XI, XII, I, II, III,
IV, V, VI

IX, X, XI, XII, III, IV
•
•
•
•

Комуникација,
Решавање проблема;
Естетска компетенција
Сарадња

XI, XII, I, II, III, IV, V,
VI
25

12

29

IX, X, XI, XII, III, IV,
V, VI
X, XI, XII, I, II, III, IV,
VI
XI, II, V, VI

• Сарадња
• Комуникација
17
• Одговорно учешће у
демократском друштву
8
• Естетска компетенција
• Одговоран однос према

12

29

12

20

X,X,XI,XII,I,II,III,
V,VI
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справама и реквизитима;
• примени правила игре;
• навија и бодри учеснике у игри
• прихвати победу и пораз као саставни
део игре и такмичења
• примењује здравствено-хигијенске мере
пре, у току и након вежбања;
• уредно одржава простор у коме живи и
борави

УКУПНО ЧАСОВА

Школски програм 2022 -2026

здрављу

58

50

108

IX-VI

ЦИЉ:
Циљ учења предмета физичко и здравствено васпитање је да ученик унапређује физичке способности, моторичке вештине и знања из области физичке и
здравствене културе, ради очувања здравља и примене правилног и редовног физичког вежбања у савременим условима живота и рада. Разноврсним
систематским моторичким активностима , у повезаности са осталим васпитно- образовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика
( когнитивном, афективном, моторичком) развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних
теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада.
ЗАДАЦИ :
• подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела;
• развој и усавршавање моторичких способности;
• стицање моторичких умења која су, као садржаји, утврђени програмом физичког васпитања и стицање теоријских знања неопходних за њихово
усвајање;
• усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаног циљем овог васпитно-образовног подручја;
• формирања морално - вољних квалитета личности;
• оспособљава ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима живота и рада;
• стицање и развијање свести о потреби здравља и заштити природе и човекове средине.
УЏБЕНИК:
• Правилник о плану наставе и учења за први циклус образовања и васпитања и програму наставе и учења за четврти разред основног образовања и
васпитања, Службени гласник – Просветни гласник РС, бр.10/2019
ЛИТЕРАТУРА :

134

Основна школа „Добросав Радосављевић – Народ“

Школски програм 2022 -2026

УВОД

• стећи основне информације о темама које ће
се обрађивати у настави Православног
катихизиса током четвртог разреда
• уочити какво је његово предзнање из градива
обрађеног у претходном разреду школовања
• желети да активно учествује на часовима
верске наставе

ЦРКВА ЈЕ НАШ
ИЗБОР

• уочити важност постојања заједнице
• уочити разлику између Цркве и сваке друге
заједнице;
• уочити да је Црква слободна заједница у којој
учествују само они који то желе;
• знати да се они који су у заједници са
Христом називају хришћани и да је Црква
њихова заједница;
• знати да се заједница Бога, људи и природе
зове Црква;
• уочити да изван Цркве свет не може
постојати вечно
• бити подстакнут да активно учествује у
животу Цркве
• бити подстакнут да препознаје живот као дар
Божји;

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

укупно

2.

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

други
типови часа

1.

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ВЕРСКА НАСТАВА
РАЗРЕД: ЧЕТВРТИ (1 час недељно, 36 часова годишње)

Време реализације

компетенција за учење,
комуникација,
сарадња,
решавање проблема,
одговоран однос према
околини

1

/

1

IX

естетичка,
компетенција за учење,
комуникација,
сарадња,
решавање проблема,
предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву,
одговоран однос према
околини,
• одговорно учешће у
• демократском друштву

6

1

7

IX, X, XI

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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• бити подстакнут да препознаје Живот Вечни
као Божји дар.

3.

4.

ХРИСТОС НАС СВЕ
ЗОВЕ

• уочити да нас Христос позива у лични однос
- заједницу љубави;
• увидети да су апостоли људи који су
• слични нама;
• уочити да је вера основ заједнице са Богом;
• увидети да су Апостоли позивали људе у
заједницу љубави са Христом;
• разумети значај Христовог оваплоћења
(рађања);
• усвојити текст и мелодију песме „Звезда се
засја“
• бити подстакнут да доживети Христа као
Личност која нам иде у сусрет.

ДИВАН ЈЕ БОГ У
СВЕТИМА СВОЈИМ

• поступно изграђивати свест о томе ко су
светитељи;
• увидети да су сви позвани да буду светиетљи;
• уочити важност светитеља као наших узора за
остваривање личног јединства са Богом;
• знати какву важност Савине речи и дела имају
за нас данас;
• уочити да је за остваривање јединства са
Богом потребна искрена жеља;
• знати да је Литургија начин на који сви
остварујемо заједницу са Богом;
• препознати да у нашу заједницу са Богом
уводимо све оне (и све оно) што волимо. - бити
подстакнут да следује светитељима Божјим и
да буде добар човек;
• бити подстакнут да препознаје љубав као
највећу врлину.

• естетичка,
• компетенција за учење,
комуникација,
• сарадња,
• решавање проблема,
• предузимљивост и
• оријентација ка
• предузетништву,
• одговоран однос према
околини,
• одговорно учешће у
• демократском друштву

•
•
•
•
•
•
•
•
•

естетичка,
компетенција за учење,
комуникација,
сарадња,
решавање проблема,
предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву,
одговоран однос према
околини,
• одговорно учешће у
• демократском друштву

5

2

7

XI, XII, I

5

2

7

II, III
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ЗНАЧАЈ
ВРЛИНСКОГ
ЖИВОТА

• увидети да се грех јавља као последица
одсуства истинске љубави;
• уочити да је грех наш погрешан избор; увидети шта је самољубље и по чему се оно
разликује од љубави;
• увидети да без врлина нема љубави;
• уочити да је само врлинама могуће остварити
однос љубави са Богом и људима;
• упознати најважније хришћанске врлине;
• увидети да врлине нису човеку дате, већ да се
за њих треба трудити;
• увидети да се и врлине усавршавају.
• бити подстакнут да следује светитељима
Божјим;
• бити подстакнут да се труди да у себи развија
хришћанске врлине.

• естетичка,
• компетенција за учење,
комуникација,
• сарадња,
• решавање проблема,
• предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву,
• одговоран однос према
околини,
• одговорно учешће у
демократском друштву

5

3

8

III, IV

СА НАМА ЈЕ
БОГ

• уочити да служењем Литургије постајемо
учесници Царства Божијег и сједињујемо се
са Богом;
• упознати садржај молитве «Царе небески»;
• увидети да сам изглед православног храма
изображава јединство Неба и земље - код
ученика ће се развијати жеља за очувањем
природе;
• бити подстакнут да уреди школски простор
најуспешнијим радовима;
• бити подстакнут да и наредне године похађа
часове Православног катихизиса;
• уочити у којој мери је напредовао и савладао
градиво Православног катихизиса четвртог
разреда основне школе.

• естетичка,
• компетенција за учење,
комуникација,
• сарадња,
• решавање проблема,
• предузимљивост и
• оријентација ка
• предузетништву,
• одговоран однос према
околини,
• одговорно учешће у
• демократском друштву

4

2

6

V, VI

26

10

36

IX-VI

УКУПНО ЧАСОВА
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ЦИЉ:
Циљ верске наставе јесте да се њоме посведоче садржај вере и духовно искуство да се ученицима пружи целовит религијски поглед на свет и живот и да
им се омогући слободно усвајање духовних и животних вредности цркве или заједнице којој историјски припадају, односно чување и неговање
сопственог верског и културног идентитета. Ученици треба да упознају веру и духовне вредности сопствене, историјски дате цркве.
ЗАДАЦИ:
• развије отвореност и однос према Богу као другој и другачијој личности у односу на нас, као и отвореност и однос према другом човеку као икони
Божијој, личности, такође, другачијој у односу на нас, те да се између ове две релације оствари узајамно зависна веза (свест o заједници);
• развије способност за постављање питања o целини и најдубљем смислу постојања човека и света, људској слободи, животу у заједници, феномену
смрти, односу са природом која нас окружује и друго, као и одговарање на ова питања у светлу православне хришћанске вере и искуства Цркве;
• изграде способности дубљег разумевања и вредновања културе и цивилизације у којој живе, успона и падова у историји човечанства, као и
достигнућа у разним областима стваралаштва (при чему се остварујe комплементарност са другим наукама);
• помогне у одговорном обликовању заједничког живота са другима, у изналажењу равнотеже између властите личности и заједнице, у остварењу
сусрета са светом (са људима различитих култура, религија и погледа на свет, са друштвом, са природом) и са Богом;
• изгради уверење да свет и све што је у њему створени су за вечност, да су сви створени да буду причасници вечног живота, те да из те перспективе
код ученика развије способност разумевања, преиспитивања и вредновања сопственог односа према другом човеку као непоновљивом бићу и
према творевини Божијој и изгради спремност на покајање.
УЏБЕНИК:
• “ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС за четврти разред основне школе“ Игњатије Мидић, епископ Браничевски
ЛИТЕРАТУРА:
• Свето писмо Новог и Старог завета, “Светосавско звонце“
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ЉУДСКА ПРАВА
▪ Ја и други у одељењу

ДЕМОКРАТСКО ДРУШТВО
2.

▪ Одељење/група као
заједница

• наведе у чему је успешан и у чему жели
да напредује;
• уочава међусобне разлике и сличности
са другим ученицима у одељењу;
• понаша се на начин који не угрожава
потребе, права и осећања других;
• препозна код себе и других основна
осећања;
• препозна 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
свијих и туђих права;
• разликује добру и лошу комуникацију у
сопственом искуству, ближем
окружењу;
• конуницира слушајући саговорника и
тражи објашњење онога што не разуме;
• слободно износи мишљење, образлаже
идеје, даје предлоге и прихвата да други
могу имати другачије мишљење;

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Време
реализације

12

-

12

IX, X, XI

5

-

5

XI, XII, I

укупно

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

други
типови часа

1.

НАЗИВ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
РАЗРЕД: ЧЕТВРТИ (1 час недељно, 36 часова годишње)

• Компетенција
за
целоживотно учење
• Комуникација
• Сарадња
• Одговорно учешће у
демократском
друштву
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3.

ПРОЦЕСИ У САВРЕМЕНОМ
СВЕТУ
▪ Комуникација и сарадња

4.

ГРАЂАНСКИ
АКТИВИЗАМ
▪ Акција, одељење, група

УКУПНО ЧАСОВА

Школски програм 2022 -2026

• сарађује и преузима различите улоге у
групи/тиму ;
• договарасе и одлучује у доношењу
одењенских правила и понаша се у
складу са њима;
• препозна добре стране свог одењеља и
оно што би требало
променити/побољшати;
• учествује у решавањупроблема у
одељењу;
• учествује у изради плана једноставне
акције и са другим ученицима изводи и
документује једноставну акцију,
доприноси промоцији акције;
• на једноставан начин вреднује
једноставну акцију

15

-

15

I, II, III, IV, V

4

-

4

VI, VI

36

-

36

IX-VI

ЦИЉ:
Циљ наставе "Грађанско васпитање - Сазнање о себи и другима" јесте подстицање развоја личности и социјалног сазнања код ученика основне школе.
Овај наставни предмет треба да пружи могућност ученицима да постану активни учесници у процесу образовања и васпитања, и да изграде сазнања,
умења, способности и вредности неопходне за формирање аутономне, компонентне, одговорне и креативне личности, отворене за договор и сарадњу,
која поштује себе и друге.
ЗАДАЦИ:
• олакшавање процеса адаптације на школску средину и подстицање социјалне интеграције - успостављање и развијање односа другарства и сарадње
са вршњацима и одраслима;
• подстицање развоја сазнања о себи, сопственим осећањима и потребама, свести о личном идентитету и особености, самопоштовања и
самопоуздања;
• проширивање знања и умења за решавање индивидуалних проблема, учење техника за превладавање непријатних емоционалних стања;
• учење видова самопотврђивања без агресивности и уз уважавање других;
• подстицање социјалног сазнања, разумевања и прихватања међусобних разлика;
• подстицање групног рада, споразумевања и сарадње;
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развијање комуникативне способности и конструктивног разрешавања сукоба са вршњацима и одраслима;
развијање креативног изражавања;
упознавање ученика са дечјим правима;
подстицање и оспособљавање за активну партиципацију у животу школе при чему је битно да све што ученици раде, раде из унутрашње, позитивне
мотивације, а не због принуде и послушности засноване на страху.

УЏБЕНИК:
ЛИТЕРАТУРА:
• „Службенигласник РС– Просветни гласник“, бр. 10/2017 и 12/2018
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Време реализације

укупно

По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ

Број часова по
теми
други
типови
часа

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

ИСХОДИ

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: РОМСКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ
РАЗРЕД: ЧЕТВРТИ (2 часа недељно, 72 часа годишње)

ПОРОДИЦА

Називи
кућних послова, изражавање
пошровања и пажње према другима.

• српски језик,
• енглески језик,
• природа и друштво

10

6

16

IX, X

2.

ШКОЛА

Кућни ред у школи, екскурзије, излети,
распусти, као и њихово усмено и писмено
описивање

• српски језик,
• природа и друштво

10

6

16

XI, XII

3.

НЕПОСРЕДНА
ОКОЛИНА

Описивање села и града, пољопривредни
радови

• природа и друштво

8

2

10

I, II

4.

ПРИРОДА

Називи пољопривредних производа, шума,
шумске биљке

• природа и друштво

10

6

16

III, IV

5.

БРОЈЕВИ

Прост број, редни број, разломак

• математика

8

6

14

V, VI

46

26

72

IX-VI

1.

УКУПНО ЧАСОВА

КОМПЕТЕНЦИЈЕ

ЦИЉ:
Разговетно читање,тј. изговарање гласова, разумевање и одговарање на одговарајући начин на усмене поруке везане за лично искуство или активности
на часу, разумевање краћих текстова састављених од познатих језичких елемената, учествовање у комуникацији, разумевање општег садржаја текстова
након неколико слушања.
ЗАДАЦИ :
Вежбање правилног изговора, вежбање рецитовања и лепог изговора, посматрање и описивање животиња и људи, одговарање на постављено питање.
УЏБЕНИК:
• Рајко Ђурић, Љуан Коко, , Драбарутни романи чхиб е елементијенца национално култураке баш 3.класаке, Завод за уџбенике, 2018.
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2.2 НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС
ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА
2.2.1 ПЛАН И ПРОГРАМ ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ НАСТАВНИХ
ПРЕДМЕТА И СНА ЗА V РАЗРЕД
ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА ЗА УЧЕНИКЕ ПЕТОГ РАЗРЕДА
Недељни
број
часова

ГОДИШЊИ ФОНД
ЧАСОВА

Српски језик и књижевност

5

180 часова

Енглески језик

2

72 часа

Ликовна култура

2

72 часа

Музичка култура

2

72 часа

Историја

1

36 часова

Географија

1

36 часова

Математика

4

144 часа

Биологија

2

72 часа

Техника и технологија

2

72 часа

Информатика и рачунарство

1

36 часова

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ

Физичко и здравствено васпитање
2
72+54* часа
ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ
Верска настава/ПРАВОСЛАВНИ
1
36 часова
КАТЕХИЗИС
Грађанско васпитање
1
36 часова
Шпански језик
2
72 часа
Матерњи језик/говор са елементима
2
72 часа
националне културе-Ромски језик
ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Редовна настава

27

1026 часова

Слободна наставна активност

1

36 часова

Допунска настава11

1

36 часова

Додатна настава12

1

36 часова

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА13
Час одељењског старешине

1

36 часова

Ваннаставне активности

1

36-72 часа

Екскурзија

1

1 дан годишње

Програм је дат у одељку 3.7 Програм допунске наставе за V разред
Програм је дат у одељку 3.8 Програм додатне наставе за V разред
13
Програм је дат у одељку 7. Програм ваннаставних активности ученика
11
12
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КЊИЖЕВНОСТ

• 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
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
• одреди стилске фигуре и разуме њихову

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

• Компетенције за учење
• Одговорно учешће у
демократском друштву
• Естетичка компетенција
• Комуникација
• Одговоран однос према
околини
• Рад с подацима и
информацијама
• Решавање проблема
• Сарадња
• Дигитална компетенција
• Одговоран однос према
здрављу

39

укупно

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

други
типови часа

1.

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
РАЗРЕД: ПЕТИ (5 часова недељно, 180 часова годишње)

30

69

Време
реализације

IX-VI
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2.

ЈЕЗИК

улогу у књижевно-уметничком тексту
• процени основни тон певања, приповедања
и драмске радње (шаљив, ведар, тужан и
сл.)
• развија имагинацијске богате асоцијације на
основу тема и мотива књижевних дела
• одреди тему и главне и споредне мотиве
• анализира узрочно-последичне низање
мотива
• илуструје особине ликова примерима из
текста
• вреднује поступке ликова и аргументовано
износи ставове
• илуструје веровања, обичаје, начин живота
и догађаје у прошлости описане у
књижевним делима
• уважава националне вредности и негује
српску културно-историјску баштину
• наведе примере личне добити из читања
• напредује у стицању читалачких
компетенција
• упореди књижевно и филмско дело,
позоришну представу и драмски текст.
• разликује промењиве речи од
непромењивих
• разликује основне функције и значење
падеже
• употребљава падежне облаке у складу са
нормом
• употребљава глаголске облике у складу са
нормом
• разликује основне реченичне чланове (у
типичним случајевима)

Школски програм 2022 -2026

• Компетенције за учење
• Одговорно учешће у
демократском друштву
• Естетичка компетенција
• Комуникација
• Одговоран однос према
околини
• Рад с подацима и
информацијама
• Решавање проблема

44

34

78

IX-VI
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3.

ЈЕЗИЧКА
КУЛТУРА

4.

ОСТАЛО

УКУПНО ЧАСОВА

• доследно примењује правописну норму у
употреби великог слова, састављеног и
растављеног писања речи,
интерпункцијских знакова
• користи правопис (школско издање)
• правилно изговара речи водећи рачуна о
месту акцента и интонацији реченице
• говори јасно поштујући књижевно језичку
норму
• течно и разговетно чита наглас књижевне и
неуметничке текстове.
• користи различите облике казивања:
дескрипцију (портрет и пејзаж),
приповедање у 1. и 3. лицу, дијалог
• издваја делове текста (наслов, пасусе) и
организује га у смисаоне целине
(уводни,средишњи и завршни део текста)
• саставља говорени или писани текст о
доживљају књижевног дела и на теме из
свакодневног живота и света маште
• проналази експлицитно и имплицитно
садржане информације у једноставнијем
књижевном и некњижевном тексту
• напамет говори одабране књижевне
текстове или одломке.

Школски програм 2022 -2026

• Сарадња
• Дигитална компетенција
• Одговоран однос према
здрављу

• Компетенције за учење
• Одговорно учешће у
демократском друштву
• Естетичка компетенција
• Комуникација
• Одговоран однос према
околини
• Рад с подацима и
информацијама
• Решавање проблема
• Сарадња
• Дигитална компетенција
• Одговоран однос према
здрављу

-

32

32

IX-VI

-

1

1

VI

180

IX-VI

83 87

ЦИЉ:
Циљеви наставе и учења Српског језика и књижевности јесу да се ученик оспособи да правилно користи српски језик у различитим комуникативним
ситуацијама, у говору и писању , тако да ће овладати основним законитостима српског књижевног језика да стиче основња знања о улози и значењу
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језика у националној култури и изградњи националног идентитета; да кроз читање и тумачење књижевног 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 значењу 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.
ЗАДАЦИ:
• развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и унапређује;
• описмењавање ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда српског књижевног језика ;
• поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског језика;
• упознавање језичких појава и појмова, овладавање нормативном граматиком и стилским могућностима српског језика;
• оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима његове усмене и писмене употребе и у различитим
комуникационим ситуацијама (улога говорника, слушаоца, саговорника и читаоца);
• уочавање разлике између месног говора и књижевног језика;
• развијање осећања за аутентичне естетске вредносзи у књижевној уметности;
• развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво усмено и писмено изражавање, богаћење речника, језичког и стилског
израза;
• увежбавање и усавршавање гласног читања и читања у себи (доживљајног, изражајног, интерпретативног, истраживачког, читање с разумевањем
• логичко читање) у складу са врстом текста (књижевним и осталим текстовима);
• оспособљавање за читање, доживљавање, разумевање, свестрано тумачење и вредновање књижевноуметничких дела разних жанрова;
• упознавање, читање и тумачење популарних и информативних текстова из илустрованих енциклопедија и часописа за децу;
• поступно и систематично оспособљавање ученика за логичко схватање и критичко процењивање прочитаног текста;
• развијање потребе за књигом, способности да се ученици њоме самостално служе као извором сазнања; навикавање на самостално коришћење
библиотеке (одељењске, школске, месне); поступно овладавање начином вођења дневника о прочитаним књигама;
• поступно и систематично оспособљавање ученика за доживљавање и вредновање сценских остварења (позориште, филм);
• усвајање основних функционалних појмова и теоријских појмова из књижевности, позоришне и филмске уметности;
• упознавање, развијање, чување и поштовање властитог националног и културног идентитета на делима српске књижевности, позоришне и филмске
уметности, као и других уметничких остварења;
• развијање поштовања према културној баштини и потребе да се она негује и унапређује;
• навикавање на редовно праћење и критичко процењивање часописа за децу и емисија за децу на радију и телевизији;
• подстицање ученика на самостално језичко, литерарно и сценско ствсралаштво;
• подстицање, неговање и вредновање ученичких ваннаставних активности (литерарна, језичка,рецитаторска, драмска, новинарска секција и др.);
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васпитавање ученика у духу хуманизма, истинољубивости, солидарности и других моралних вредности;
развијање патриотизма и васпитање у духу мира, културних односа и сарадње међу људима.

УЏБЕНИК:
• Читанка,,Расковник'', Читанка за 5. разред основне школе; Зона Мркаљ, Зорица Несторовић; Клет, 2020.
• Граматика, Српски језик и књижевност за 5.разред основне школе; Клет, 2021.
• Радна свеска, Српски језик и књижевност за 5.разред основне школе; Клет, 2021.

148

Основна школа „Добросав Радосављевић – Народ“

Школски програм 2022 -2026

MODULE 1:
FACTS

• разумеју и реагују наједноставније исказе
који се односе на описивање
интересовања и хобије, допадање и
недопадање;
• разумеју, траже и дају једноставна
обавештења о хронолошком времену у
ширем контексту;
• разумеју једноставнија питања која се
односе на просторне односе и одговоре на
њих; опишу просторне односе
једноставним, везаним исказима;
• разумеју једноставнији опис предмета и
опишу њихове карактериситке користећи
једноставна језичка средства;
• разумеју краће текстове који се односе на
поздрављање,
• представљање и тражење/давање
информација личне природе;
• поздрављају и
отпоздрављају,представљају себе и другог
користећи једноставна језичка средства;
• разумеју и поштују правила учтиве
комуникације;
• познају основне чињенице о земљама
циљне културе;

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

•
•
•
•
•

српски језик,
музичка култура,
географија,
шпански језик,
грађанско васпитање

укупно

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученици ће бити у
стању да:

други
типови часа

1.

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
РАЗРЕД: ПЕТИ (2 часа недељно, 72 часа годишње)

2

10

12

Време
реализације

IX, X
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2.

3.

4

MODULE 2:
THINGS AND
PEOPLE

THE FIRST
WRITTEN TEST

MODULE 3:
DAILY LIFE

Школски програм 2022 -2026

• разумеју једноставнији опис особа,
биљака, животиња, предмета, појaва или
места;
• описују карактеристике живих бића,
предмета, појава и местакористећи
једноставнија језичка средства;
• разумеју и формулишу једноставне изразе
који се односе на поседовање и припадност
• разумеју и описују сличности и разлике у
културама наше земље и земљама циљне
културе
• разумеју једноставне исказе који се односе
на интересовања, размењују једноставне
исказе у вези са туђим интересовањима,
саопштавају шта њих или неког другог
занима

• грађанско
васпитање,
• српски језик,
• географија,
• шпански језик

4

7

11

X, XI

• исходи из Modula 1 и 2 ‒ комбиновано

• грађанско
васпитање,
• српски језик,
• шпански језик,
• музичка култура

-

3

3

XII

• разумеју једноставне текстове којима се
описују сталне, уобичајене радње у
садашњости; рaзмене информације које се
односе на дату комуникативну ситуацију;
опишу сталне и уобичајене активности у
неколико везаних исказа;
• разумеју једноставне исказе који се односе
на интересовања, допадање или
недопадање и реагују на њих; размене
једноставне исказе у вези са туђим
интересовањима, мишљењима и
ставовима; саопште шта њих или неког

• грађанско
васпитање,
• српски језик,
• географија,
• шпански језик

4

6

10

XII, I
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•
•
•
•

•
5.

MODULE 4:
INSIIDE AND
OUTSIDE

•

•
•
•
•

другог занима односно шта они или неко
други мисле и осећају;
разумеју и описују сличности и разлике у
начину живота у земљама циљне културе и
код нас;
разумеју и описују разлике у
карактеристикама живих бића, предмета,
појава и места
разумеју и реагују на наједноставније
забране, своје и туђе обавезе;
размењују једноставније информације које
се односе на забране и правила понашања
у школи и на јавном месту (у превозном
средству, спортском центру, биоскопу,
зоолошком врту и слично), као и на своје и
туђе обавезе;
представљају правила понашања, забране и
листу својих и туђих обавеза користећи
одговарајућа језичка средства;
разумеју једноставна питања која се
односе на просторне односе и одговоре на
њих; опишу просторне односе
једноставним, везаним исказима;
саставе списак за куповину;
упоређују и уочавају сличности и разлике
у
култури становања циљне културе и код
нас.
разумеју једноставне савете и реагују на
њих, упуте једноставне савете

Школски програм 2022 -2026

• грађанско
васпитање,
• српски језик,
• географија,
• историја

3

8

11

II, III
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6.

7.

8.

MODULE 5:
TODAY AND
TOMORROW

ТHE SECOND
WRITTEN TEST

MODULE 6:
LOOKING BACK

• разумеју једноставнији опис догађаја у
садашњости; размењују и формулишу
једноставне исказе који се односе на
догађаје у садашњости;
• разумеју једноставне описе предмета
(делови одеће), појава (спортски догађаји),
места (музеј); траже и дају једноставна
обавештења о предметима, појавама и
местима у датој комуникативној ситуацији;
• разумеју једноставне исказе који се односе
на планове, намере и предвиђања
будућности; размењују и формулишу
једноставне исказе који се односе на
планове, намере и предвиђање будућности
у датој комуникативној ситуацији;
• разумеју, траже и дају једноставнија
обавештења о хронолошком времену у
ширем комуникативном контексту
(временске зоне) као и о метеоролошким
приликама
• уочавају сличности и разлике у стиловима
живота у земљама циљне културе и код
нас.
• Исходи из Модула 3, 4 и 5–комбиновано

• разумеју једноставнији опис
карактеристика/способности особа из
прошлости;
• упореде и опишу
карактеристике/способности познатих

Школски програм 2022 -2026

• грађанско
васпитање,
• српски језик,
• биологија,
• историја, географија

• грађанско
васпитање,
• српски језик,
• географија,
• биологија, историја
• грађанско
васпитање,
• српски језик,
• географија,
• историја

4

6

10

IV, V

-

3

3

V

4

8

12

V, VI
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особа користећи једноставнија језичка
средства;
разумеју једноставније текстове у којима
се описују догађаји, појаве и места;
размене информације које се односе на
дату комуникативну ситуацију;
разумеју и реагују на изражавање
мишљења, интересовања,
допадања/недопадања, слагања/неслагања
траже и дају једноставније информације о
догађајима из прошлости које се односе на
лично искуство и опште чињенице;
познају значајнија особе и догађаје из
неких земаља циљне културе.

УКУПНО ЧАСОВА

21

51

72

IX-VI

ЦИЉ: наставе страног језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих
Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје
мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да овладају комуникативним
вештинама и развију способности и методе учења страног језика.
ЗАДАЦИ: наставе страног језика у основном образовању и васпитању су: развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових
хуманистичких, моралних и естетских ставова, стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и
културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији, стицање свести и сазнања о функционисању страног и
матерњег језика. Током основног образовања и васпитања, ученик стиче, усваја и унапређује основна знања из страног језика која ћему омогућити да се
у једноставној усменој и писаној комуникацији споразумева са људима из других земаља, усвоји норме вербалне и невербалне комуникације ускладу са
специфичностима језика који учи, као и да настави, на вишем нивоу образовања и самостално, учење истог или других страних језика на различите
начине и у свим околностима које живот створи.
ЛИТЕРАТУРА:
• Messages 1,Klett, Београд (уџбеник и радна свеска)
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1.

2.

3.

Број часова по
теми

УВОД У ПРОГРАМ

• Разуме значај ликовне културе и везу
између визуелне уметности и других
занимања
• Користи, сам или у сарадњи са другима,
одабране изворе, податке и информације
као подстицај за стваралачки рад

• Решавање проблема
• Предузетничка
компетенција

3

3

6

IX

РИТАМ

• Описује разлике које уочава на
уметничким делима везано за ритам
• Користи ритам свих ликовних елемената
у свом креативном раду
• Представи своје и радове других, кратко,
аргументовано и афирмативно

• Компетенција за
целоживотно учење
• Вештина комуникације
• Рад са подацима и
информацијама
• Дигитална
компетенција

4

6

10

IX, X

НАСЛЕЂЕ

• Описује разлике које уочава на
уметничким радовима из различитих
земаља,култура и периода
• Користи карактеристике праисторијског
наслеђа за свој практичан рад

• Вештина за живот у
демократском друштву
• Естетска компетенција
• Вештина комуникације

2

2

4

X, XI

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

укупно

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

други
типови часа

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЛИКОВНА КУЛТУРА
РАЗРЕД: ПЕТИ (2 часа недељно, 72 часа годишње)

Време реализације
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4.

5.

ЛИНИЈА

НАСЛЕЂЕ

6.

ОБЛИК

7.

НАСЛЕЂЕ

• Прави самостално или у
тиму,презентације о одабраним темама
повезујући кључне текстуалне податке и
визуелне информације
• Разуме појам и значај линије као
ликовног елемента.
• Представи своје и радове других, кратко,
аргументовано и афирмативно
• Гради линије различитих вредности
комбинујући материјал, угао и притисак
прибора.
• Описује разлике које уочава на
уметничким радовима из различитих
земаља,култура и периода
• Искаже своје мишљење о томе како је
развој цивилизације утицао на развој
уметности
• Користи имагинацију за креативан рад
• Користи разне изворе да би проширио
своја знања и идеје
• Представи своје и радове других, кратко,
аргументовано и афирмативно
• Разуме облик као ликовни елемент и
користи га у свом раду
• Користи разне технике у свом раду
• Обликује дводимензионалне и
тродимензионалне облике одабраним
материјалом и поступком
• Разуме значај наслеђа
• Користи разне изворе и посећује
установе културе за проширивање свог
знања о наслеђу

Школски програм 2022 -2026

• Компетенција за
целоживотно учење
• Вештина комуникације
• Рад са подацима и
информацијама
• Дигитална
компетенција

6

8

14

XI, XII

• Еколошка
компетенција
• Естетска компетенција
• Компетенција за
целоживотно учење

2

4

6

I

10

12

22

II, III, IV

2

2

4

IV,V

• Компетенција за
целоживотно учење
• Дигитална
компетенција
• Вештина сарадње
• Еколошка
компетенција
• Естетска компетенција

• Компетенција за
целоживотно учење
• Естетска компетенција
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8.

9.

СПОРАЗУМЕВАЊЕ

НАСЛЕЂЕ

• Искаже своје мишљење о томе зашто је
уметничко наслеђе важно
• Представи своје и радове других, кратко,
аргументовано и афирмативно
• Разуме и именује врсте споразумевања
• Изрази исту поруку писаном, вербалном,
невербалном и визуелном комуникације
• Зна велике и познате локалитете
археолошких налазишта у Србији

УКУПНО ЧАСОВА

Школски програм 2022 -2026

• Вештина сарадње
• Еколошка
компетенција
• Естетска компетенција

2

2

4

V, VI

• Вештина сарадње
• Еколошка
компетенција
• Естетска компетенција

1

1

2

VI

32

40

72

IX-VI

ЦИЉ:
Циљ наставе и учења Ликовне културе је да се ученик, развијајући стваралачко мишљење и естетичке критеријуме кроз практичан рад, оспособљава за
комуникацију и да изграђује позитиван однос према култури и уметничком наслеђу свог и других народа.
ЗАДАЦИ:
Ученици треба да се оспособе да опажају и представљају ритам, линију, облик, визуелно споразумевање и наслеђе. Формирају навике за виши ниво
културе рада, квалитет производа, културу живота и слободног времена.
УЏБЕНИК:
• Ликовна култура за пети разред, Милутим Мићић, Логос
ЛИТЕРАТУРА:
• Б.Багнал Цртање и сликање,
• В.Јансон Историја уметности,
• М.Митровић Форма и обликовање.
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1.

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

ЧОВЕК И МУЗИКА

• повеже различите видове музичког
изражавања са друштвено-историјским
амбијентом у коме су настали;
• уочи основне карактеристике музичког
стваралаштва у романтизму,
импресионизму и савременом добу;
• препознаје националне игре у делима
уметничке музике;
• наведе изражајна средстава музичке
уметности карактеристична за период
романтизма, импресионизма и
савременог доба;
• разликује музичке форме романтизма,
импресионизма и савременог доба;
• идентификује репрезентативне музичке
примере најзначајнијих представника
романтизма, импресионизма и
савременог доба;
• идентификује елементе музике ранијих
епоха као инспирацију у музици
савременог доба.

• компетенција за учење,
• одговорно учешће у
демократском
друштву,
• естетичка
компетенција,
• комуникација,
• рад с подацима и
информацијама,
• решавање проблема,
• сарадња,
• дигитална
компетенција.

2

2

укупно

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

други
типови часа

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МУЗИЧКА КУЛТУРА
РАЗРЕД: ПЕТИ (2 часа недељно, 72 часа годишње)

4

Време реализације

IX-X
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2.

3.

ПЕВАЊЕМ И
СВИРАЊЕМ
УПОЗНАЈЕМО
МУЗИКУ

ЧОВЕК
ПРЕИСТОРИЈЕ И
АНТИКЕ

Школски програм 2022 -2026

• препозна и отпева државну химну
Србије и друге химне;
• пева и свира самостално и у групи;
• ритмички чита и тактира нотни текст;
• изговара бројалице према ритмичким
захтевима,самостално и у групи;
• примењује правилну технику певања;
• кроз свирање и покрет развија
координацију и моторику;
• примењује принцип сарадње и
међусобног подстицања у заједничком
музицирању;
• вербализује свој доживљај музике;
• користи могућности ИКТ-а у извођењу
и слушању музике

• за решавање проблема,
• за сарадњу,
• естетичка.

33

7

40

X-V

• наведе начине и средства музичког
изражавања у преисторији;
• објасни како друштвени развој утиче на
начине и облике музичког изражавања;
• искаже своје мишљење о значају и
улози музике у животу човека
преисторије.

• компетенција за учење,
• одговорно учешће у
демократском
друштву,
• естетичка
компетенција,
• комуникација,
• рад с подацима и
информацијама,
• решавање проблема,
• сарадња,
• дигитална
компетенција

4

2

6

X-XII
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4.

5.

МУЗИЧКИ
ИНСТРУМЕНТИ

• класификује инструменте по начину
настанка звука;
• oпише основне карактеристике Орфовог
инструментаријума;
• опише основне карактеристике
удараљки са одређеном и удараљки са
неодређеном висином тона;
• користи могућности ИКТ-а у примени
знања о музичким инструментима

СЛУШАЊЕМ
УПОЗНАЈЕМО
НОВА ДЕЛА И
КОМПОЗИТОРЕ

• се изражава покретима за време
слушања музике;
• вербализује свој доживљај музике;
• идентификује ефекте којима различити
елементи музичке изражајности утичу
на тело и осећања;
• уочава домсћу фолклорну традицију и
њену стилизацију;
• анализира слушано дело у односу на
извођачки сасатав и инструменте;
• користи могућности ИКТ-а за слушање
музике.

УКУПНО ЧАСОВА

Школски програм 2022 -2026

• компетенција за учење,
• естетичка
компетенција,
• комуникација,
• рад с подацима и
информацијама,
• решавање проблема,
• сарадња,
• дигитална
компетенција
• компетенција за учење,
• одговорно учешће у
демократском
друштву,
• естетичка
компетенција,
• комуникација,
• рад с подацима и
информацијама,
• решавање проблема,
• сарадња,
• дигитална
компетенција.

1

-

1

III-V

16

5

21

III-IV

56

16

72

IX-VI

ЦИЉ: учења предмета Музичка култура је код ученика, развијајући интересовања за музичку уметност, стваралачко и критичко мишљење, формира
естетску перцепцију и музички укус као и одговоран однос према очувању музичког наслеђа и културе свога и других народа.
УЏБЕНИК:
• Музичка култура за пети разред основне школе. Логос.
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ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

ОСНОВИ
ПРОУЧАВАЊА
ПРОШЛОСТИ

• 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);

• Компетенција за учење
• Естетичка
компетенција
• Комуникација
• Одговоран однос према
околини
• Рад са подацима и
информацијама
• Решавање проблема
• Сарадња
• Дигитална
компетенција

ПРАИСТОРИЈА

• наведе главне проналаске и опише њихов
утицај на начин живота људи у
праисторији;
• разликује основне одлике каменог и
металног доба;

• Компетенција за учење
• Естетичка
компетенција
• Комуникација
• Одговоран однос према
околини
• Рад са подацима и
информацијама
• Решавање проблема
• Сарадња

укупно

2.

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

други
типови часа

1.

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА
РАЗРЕД: ПЕТИ (1 час недељно, 36 часова годишње)

Време реализације

3

1

4

IX

2

1

3

X

• Дигитална компетенција
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3.

СТАРИ ИСТОК

• 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;
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• Компетенција за учење
• Одговорно учешће у
демократском друштву
• Естетичка
компетенција
• Комуникација
• Одговоран однос према
околини
• Одговоран однос према
здрављу
• Предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву
• Рад са подацима и
информацијама
• Решавање проблема
• Сарадња

3

2

5

XI

• Дигитална

компетенција
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4.

АНТИЧКА ГРЧКА

• 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;
• пореди начин живота припадника
различитих друштвених слојева у
античкој Грчкој;
• идентификује узроке и последице грчкоперсијских 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;
• користећи дату информацију или ленту
времена, смести историјску појаву,
догађај и личност из историје античке
Грчке и хеленизма у одговарајући
миленијум, век или деценију;
• израчуна временску удаљеност између
појединих догађаја;
• користи основне историјске појмове;
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• Компетенција за учење
• Одговорно учешће у
демократском друштву
• Естетичка
компетенција
• Комуникација
• Одговоран однос према
околини
• Одговоран однос према
здрављу
• Предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву
• Рад са подацима и
информацијама
• Решавање проблема
• Сарадња
• Дигитална
компетенција

6

6

12

XII, I, II, III
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5.

АНТИЧКИ РИМ

УКУПНО ЧАСОВА

• лоцира на историјској карти простор
настанка и 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;
• истражи основна обележја и значај
религије античког Рима;
• илуструје примерима важност утицаја
привредних, научних и културних
достигнућа античког Рима на савремени
свет;
• 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.
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• Компетенција за учење
• Одговорно учешће у
демократском друштву
• Естетичка
компетенција
• Комуникација
• Одговоран однос према
околини
• Одговоран однос према
здрављу
• Предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву
• Рад са подацима и
информацијама
• Решавање проблема
• Сарадња
• Дигитална
компетенција

6

6

12

III, IV, V, VI

20

16

36

IX-VI

ЦИЉ:
Циљ учења Историје је да ученик, изучавајући историјске догађаје, појаве, процесе и личности, стекне знања и компетенције неопходне за разумевање
савременог света, развије вештине критичког мишљења и одговоран однос према себи, сопственом и националном идентитету, културно-историјском
наслеђу, друштву и држави у којој живи.
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ЗАДАЦИ:
Задаци наставе историје су да ученици, уочавајући узрочно-последичне везе, разумеју историјске процесе и токове, улогу истакнутих личности у развоју
људског друштва и да познају националну и општу историју (политичку, економску, друштвену, културну...), као и историју суседних народа и држава.
УЏБЕНИК:
• Историја за 5 разред, Герундијум, Београд
ЛИТЕРАТУРА:
• уџбеник,
• историјски атлас,
• разна друга стручна издања
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1.

2.

3.

ЧОВЕК И
ГЕОГРАФИЈА

ВАСИОНА

ОБЛИК ЗЕМЉЕ И
СТРУКТУРА ЊЕНЕ
ПОВРШИНЕ

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ

По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:
• повеже постојећа знања о природи и
друштву са географијом као науком;
• повеже географска знања о свету са
историјским развојем људског друштва и
научно- техничким прогресом;
• на примерима покаже знач ј учењ а
географије за свакодневни живот човека;
• разликује одговорно од неодговорног
понашања човека према природним
ресурсима и опстанку живота на Земљи.
• разликује појмове васиона, галаксија,
Млечни пут, Сунчев систем, Земља;
• објасни и прикаже структуру Сунчевог
система и положај Земље у њему;
• разликује небеска тела и наводи њихове
карактеристике;
• одреди положај Месеца у односу на
Земљу и именује месечеве мене.
• помоћу глобуса опише облик Земље и
наведе доказе о њеном облику;
• помоћу карте опише распоред копна и
воденаЗемљи и наведе називе
континената и океана;

КОМПЕТЕНЦИЈЕ

•
•
•
•
•

Учење
Комуникација
Сарадња
Дигитална
Одговоран однос према
околини

•
•
•
•

Учење
Комуникација
Сарадња
Рад са подацима
информацијама
• Дигитална
•
•
•
•

Учење
Комуникација
Сарадња
Рад са подацима и
информацијама
• Дигитална

и

укупно

ИСХОДИ

други
типови часа

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ГЕОГРАФИЈА
РАЗРЕД: ПЕТИ (1 час недељно, 36 часова годишње)

Време реализације

2

-

2

IX

2

2

4

IX, X

1

1

2

X

165

Основна школа „Добросав Радосављевић – Народ“

4.

5.

ЗЕМЉИНА
КРЕТАЊА

УНУТРАШЊА
ГРАЂА И РЕЉЕФ
ЗЕМЉЕ

• разликује и објасни Земљина кретања и
њихове последице;
• повеже смер ротације са сменом дана и
ноћи;
• разликује и објасни Земљина кретања и
њихове последице;
• повеже смер ротације са сменом дана и
ноћи;
• одређује стране света на основу
привидног кретања Сунца;
• повеже нагнутост Земљине осе са
различитом осветљеношћу површине
Земље;
• повеже револуцију Земље са сменом
годишњих доба на северној и јужној
полулопти и појавом топлотних појасева;
• разликује и објасни Земљина кретања и
њихове последице;
• разликује деловање унутрашњих силa
(сила Земљине теже, унутрашња топлота
Земље);
• разликује основне омотаче унутрашње
грађе Земље;
• помоћу карте и цртежа опише начине и
последице
кретања
литосферних
плоче(вулканизам, земљотреси, набирање
и раседање);
• разликује хипоцентар и епицентар и
наведе трусне зоне у свету и у Србији;
• наведе поступке које ће предузети за време
земљотреса;
• опише процес вулканске ерупције и њене
последице;

Школски програм 2022 -2026

•
•
•
•

Учење
Комуникација
Сарадња
Одговоран однос према
околини
• Рад са подацима и
информацијама
• Дигитална
• Решавање проблема

•
•
•
•
•
•
•
•

Учење
Комуникација
Сарадња
Одговоран однос према
околини
Рад са подацима и
информацијама
Дигитална
Естетичка
Предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву

2

1

3

XI

7

4

11

XI, XII, I, II
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• разликује основне омотаче унутрашње
грађе Земље;
• помоћу фотографија или узорка стена
разликује основне врсте стена;
• описује њихов настанак и наводи примере
за њихово коришћење;
• разликује
деловање
унутрашњих
сила(сила
Земљине
теже,унутрашња
топлота Земље)
• наводи спољашње силе Земље (вода и
ветар);
• помоћу карте, цртежа и мултимедија
објашњава настанак планина и низија и
разликује надморску и релативну висину;
• наведе спољашње силе Земље;
• разликује ерозивне и акумулативне
процесе;
• наведе примере деловања човека на
промене у рељефу (бране, насипи,
копови);

6.

ВАЗДУШНИ
ОМОТАЧ ЗЕМЉЕ

• опише структуру атмосфере;
• наведе временске промене које се
дешавају у тропосфери (ветрови,
падавине, облаци, загревање ваздуха...);
• разликује појам времена од појма климе;
• користи дневне метеоролошке извештаје
из медија и планира своје активности у
складу са њима;
• графички представи и чита климатске
елементе (климадијаграм) користећи
ИКТ;
• наводи примере утицаја човека на
загађење атмосфере и предвиђа последице

•
•
•
•
•
•
•
•

Учење
Комуникација
Сарадња
Одговоран однос према
околини
Рад са подацима и
информацијама
Дигитална
Естетичка
Предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву

4

2

6

III, IV
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7.

8.

ВОДЕ НА ЗЕМЉИ

БИЉНИ И
ЖИВОТИЊСКИ
СВЕТ НА ЗЕМЉИ

УКУПНО ЧАСОВА

таквог понашања;
• наводи примере о утицају атмосферских
непогода на човека (екстремне
температуре и падавине, град, гром,
олуја);
• одговоран однос према здрављу
• решавање проблема
• помоћу карте прави разлику између речне
мреже и речног слива;
• наведе и опише елементе реке
(извор,ушће, различити падови на речном
току);
• уочава и разликује на географској карти
океане, већа мора, заливе и мореузе;
• наведе и опише својства морске воде;
• помоћу карте прави разлику између речне
мреже и речног слива;
• наведе и опише елементе реке (извор,
ушће, различити падови на речном току);
• разликује типове језерских басена према
начину постанка;
• помоћу карте повеже климатске услове са
распрострањеношћу живог света на
Земљи;
• помоћу карте наводе природне зоне и
карактеристичан живи свет у њима;
• опише утицај човека на изумирање
одређених биљних и животињских врста;
• наведе примере за заштиту живог света на
Земљи.
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•
•
•
•

Учење
Комуникација
Сарадња
Одговоран однос према
околини
Рад са подацима и
информацијама
Дигитална
Естетичка
Предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву

3

2

5

V

Учење
Комуникација
Сарадња
Одговоран однос према
околини
• Рад са подацима и
информацијама
• Дигитална

2

1

3

VI

23

13

36

IX-VI

•
•
•
•

•
•
•
•
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ЦИЉ:
Циљ наставе и учења Географије је да ученик изучавањем географских објеката, појава и процеса у природном и друштвеном окружењу и међусобној
повезаности с њима развија одговоран однос према себи, природи и будућности планете Земље.
УЏБЕНИК:
• Уџбеник за 5. разред основне школе, издавачке куће Нови Логос, Марко Јоксимовић
ЛИТЕРАТУРА:
• Уџбеник,
• стручна и методичка литература,
• часописи,
• интернет...
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1.

2.

ПРИРОДНИ
БРОЈЕВИ И
ДЕЉИВОСТ

ОСНОВНИ
ПОЈМОВИ
ГЕОМЕТРИЈЕ

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:

• Израчуна вредност једноставнијег бројевног израза и
реши једноставну линеарну једначину или
неједначину у скупу природних бројева;
• Реши једноставан проблем из свакодневног живота
користећи бројевни израз, линеарну једначину или
неједначину у скупу природних бројева;
• Примени правила дељивости са 2, 3, 4, 5, 9, 25 и
декадним јединицама;
• Разликује просте и сложене бројеве и растави број на
просте чиниоце;
• Одреди и примени НЗС и НЗД;
• Изводи скуповне операције уније, пресека, разлике и
правилно употребљава одговарајуће скуповне ознаке;
• Анализира односе датих геометријских објеката и
запише их математичким писмом;
• Опише основне појмове у вези са кругом (центар,
полупречник, пречник и тетива) и одреди положај
тачке и праве у односу на круг;
• Нацрта праву паралелну датој правој користећи
геометријски прибор;
• Упореди, сабира и одузима дужи, конструктивно и
рачунски;
• Преслика дати геометријски објекат централном
симетријом и транслацијом

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

укупно

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

други
типови часа

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА
РАЗРЕД: ПЕТИ (4 часa недељно, 144 часа годишње)

Време
реализације

• комуникација,
• рад са подацима и
информацијама,
• дигитална
компетенција,
• решавање проблема,
• сарадња
• kомпетенција за
целоживотно учење.

16

18

34

IX, Х

• комуникација,
• рад са подацима и
информацијама,
• дигитална
компетенција,
• решавање проблема,
• сарадња
• компетенција
за
целоживотно учење.

7

10

17

ХI
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3.

4.

5.

РАЗЛОМЦИ
ПРВИ ДЕО

УГАО

РАЗЛОМЦИ
ДРУГИ ДЕО

• Прочита, запише, упореди и представи на бројевној
полуправој разломке у оба записа и преводи их из
једног записа у други;
• Одреди месну вредност цифре у запису децималног
броја;
• Заокругли број и процени грешку заокругљивања;
• Идентификује врсте и опише својства углова
(суседни, упоредни, унакрсни, углови на
трансверзали, углови са паралелним крацима) и
примени њихове узајамне односе;
• Нацрта праву нормалну на дату праву користећи
геометријски прибор;
• Измери дати угао и нацрта угао задате мере;
• Упореди, сабере и одузме углове рачунски и
конструктивно ;
• Реши једноставан задатак применом основних
својстава паралелограма (једнакост наспрамних
страница и наспрамних углова);
• Израчуна вредност једноставнијег бројевног израза и
реши једноставну линеарну једначину и неједначину;
• Реши једноставан проблем из свакодневно гживота
користећи бројевни израз, линеарну једначину или
неједначину;
• Одреди проценат дате величине;
• Примени размеру у једноставним реалним
ситуацијама;
• Примени аритметичку средину датих бројева;
• Сакупи податке и прикаже и хтабелом и кружним
дијаграмом и по потреби користи калкулатор или
расположиви софтвер;
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• комуникација,
• рад са подацима и
информацијама,
• дигитална
компетенција,
• решавање проблема,
• сарадња
• компетенција за
целоживотно учење.

9

7

16

XII, I

• комуникација,
• рад са подацима и
информацијама,
• дигитална
компетенција,
• решавање проблема,
• сарадња
• компетенција за
целоживотно учење.

7

10

17

II

• комуникација,
• рад с аподацима и
информацијама,
• дигитална
компетенција,
• решавање проблема,
• сарадња
• компетенција за
целоживотно учење.

18

21

39

III, IV,V
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6.

ОСНА
СИМЕТРИЈА

7.

ПИСМЕНИ
ЗАДАЦИ СА
ИСПРАВКАМА

УКУПНО ЧАСОВА

• идентификује осносиметричну фигуру и одреди њену
осу симетрије;
• симетрично преслика тачку, дуж и једноставнију
фигуру користећи геометријски прибор;
• конструише симетралу дужи, симетралу угла и
примењује њихова својства;
• конструише праву која је нормална на дату праву или
паралелна датој прави
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• Комуникација,
• рад са подацима и
информацијама,
• дигитална
компетенција,
• решавање проблема,
• сарадња
• компетенција за
целоживотно учење.

5

8

13

V, VI

-

8

8

X, XII, III, V

58

86

144

IX - VI

ЦИЉ:
Циључењаматематикеједаученик, овладавајућиматематичкимконцептима, знањима и вештинама,развијеосновеапстрактног и критичкогмишљења,
позитивнеставовепремаматематици, способносткомуникацијематематичкимјезиком и писмом и применистеченазнања и вештине у даљемшколовању
ирешавањупроблемаизсвакодневногживота, као и даформираосновзадаљиразвојматематичкихпојмова.
ЗАДАЦИ:
• да ученици стичу знања неопходна за разумевање квантитативних и просторних односа и законитости у разним појавама у природи, друштву и
свакодневном животу.
• да ученици стичу основну математичку културу потребну за откривање улоге и примене математике у различитим подручјима човекове делатности
(математичко моделовање), за успешно настављање образовања и укључивање у рад;
• да развија ученикову способност посматрања, опажања и логичког, критичког, стваралачког и апстрактног мишљења;
• да развија културне, радне, етичке и естетске навике ученика, као и математичку радозналост у посматрању и изучавању природних појава;
• да ученици стичу способност изражавања математичким језиком, јасност и прецизност изражавања у писменом и усменом облику;
• да изграђује позитивне особине ученикове личности, као што су: истинољубивост, упорност, систематичност, уредност, тачност, одговорност,
смисао за самостални рад;
• да ученици усвоје основне чињенице о скуповима, релацијама и пресликавањима;
• да ученици савладају основне операције с природним, целим, рационалним и реалним бројевима, као и основне законе тих операција;
• да ученици упознају најважније равне и просторне геометријске фигуре и њихове узајамне односе;
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•
•
•
•
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да оспособи ученике за прецизност у мерењу, цртању и геометријским конструкцијама;
да ученицима омогући разумевање одговарајућих садржаја природних наука и допринесе радном и политехничком васпитању и образовању;
да интерпретацијом математичких садржаја и упознавањем основних математичких метода допринесе формирању правилног погледа на свет и
свестраном развитку личности ученика;
да ученици стичу навику и обучавају се у коришћењу разноврсних извора знања.

УЏБЕНИК:
• Математика, уџбеник за пети разред основне школе; С. Јешић, Ј. Благојевић, Александра Росић; Герундијум, 2021. година.
ЛИТЕРАТУРА:
• Збирка задатака из математике, збирка задатака за пети разред основне школе; С. Јешић, А. Росић; Герундијум, 2021. година.
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ПОРЕКЛО И
РАЗНОВРСНОСТ
ЖИВОГ СВЕТА

•

•

2.

ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ
И ФУНКЦИЈЕ КАО
ОСНОВА ЖИВОТА

•

•

3.

НАСЛЕЂИВАЊЕ И
ЕВОЛУЦИЈА

•

•

4.

ЖИВОТ У
ЕКОСИСТЕМУ

истражује особине живих бића по
познатој процедури и води рачуна о
безбедности током рада
групише жива бића у 5 царстава према
њиховим заједничким особинама
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
доведе у везу промене у спољашњој
средини (укључујући утицај човека) са
губитком разноврсности живих бића на
Земљи

укупно

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

други
типови часа

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

•

1.

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: БИОЛОГИЈА
РАЗРЕД: ПЕТИ (2 часa недељно, 72 часа годишње)

Време реализације

•

ликовна култура

17

17

34

IX, X, XI, XII, I

•

ликовна култура

5

6

11

II, III

•

информатика и
рачунарство

3

4

7

III, IV

5

7

12

IV, V

•

информатика и
рачунарство
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•

•

•

•

5.

ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ

УКУПНО ЧАСОВА

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 процењује последице
таквих дејстава
идентификује елементе здравог начина
живота и у односу на њих уме да процени
сопствене животне навике и избегава
ризична понашања
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•

физичко васпитање

4

4

8

V, VI

34

38

72

IX-VI

ЦИЉ: Да ученици користе ИКТ и другу опрему у истраживању, приказују једноставне резултате, знају ћелијскиу грађу и животне процесе и разликују
живо од неживог, уочавају промене од почетка до краја живота и разликују бесполно и полно размножавање, уочавају разлике грађе организама који
живе у води, на копну и под земљом, схвате да је варијабилност унутар врсте предуслов за еволуцију, гајење животиња и биљака, усвоје појам здрава
исхрана и вежбањем до здравља.
ЗАДАЦИ: Да стекну навику тимског рада, да се припреме и информишу о предстојеће периоду, пубертету, развију способност логичког мишљења о
прилагођености организама на живот у различитим срединама, да уочавају разлике између себе и рођака кроз призму преношења особина на потомство,
да схвате да је кућни љубимац одговорност, да међу лековитим биљем има отровног те да се обазриво односе приликом прикупљања самониклог биља,
разумеју дневну дозу конзумирања воде и опасност од употребе енергетских напитака.
УЏБЕНИК:
• Биологија 5 разред, Бигз.
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2.

ЖИВОТНО И
РАДНО ОКРУЖЕЊЕ

ТЕХНИЧКА И
ДИГИТАЛНА
ПИСМЕНОСТ

• 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 технологије.
• организује радно окружење у кабинету.
• правилно и безбедно користи техничке
апарате и ИКТ уређаје у животном и
радном окружењу.
• самостално црта скицом и техничким
цртежом једноставнији предмет,
• преноси податке између ИКТ уређаја,
• користи текст процесор за креирање
докумената,
• примењује основне поступке обраде
дигиталне слике на рачунару,користи
програм за обраду текста за креирање
документа са графичким елементима,

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

• Компетенција за
целоживотно учење
• Комуникација
• Решавање проблема
• Рад с подацима и
информацијама
• Дигитална
компетенција

• Компетенција за
целоживотно учење
• Комуникација
• Решавање проблема
• Рад с подацима и
информацијама
• Дигитална
компетенција

Време реализације

5

1

6

IX

10

6

16

IX, X, XI

укупно

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

други
типови часа

1.

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА
РАЗРЕД: ПЕТИ (2 часа недељно, 72 часа годишње)
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3.

4.

РЕСУРСИ И
ПРОИЗВОДЊА

САОБРАЋАЈ

• представи идеје и планове за акције које
предузима користећи савремену
информационо-комуникациону
технологију и софтвер,
• користи интернет сервисе за претрагу и
приступање онлајн ресурсима.
• повезује својства природних материјала
са применом,
• објасни технологије прераде и обраде
дрвета и коже, 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 управљања отпадом,
• самостално израђује једноставан модел,
• самостално проналази информације
потребне за израду предмета/модела
користећи ИКТ и интернет сервисе.
• класификује врсте саобраћаја и
саобраћајних средстава према намени,
• наводи професије у подручју рада
саобраћаја,
• направи везу између савременог
саобраћаја и коришћења информационих
технологија,
• разликује безбедно од небезбедног
понашања пешака, возача бицикла и
дечијих возила,
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• Компетенција за
целоживотно учење
• Комуникација
• Решавање проблема
• Рад с подацима и
информацијама
• Дигитална
компетенција

• Компетенција за
целоживотно учење
• Комуникација
• Решавање проблема
• Рад с подацима и
информацијама
• Дигитална
компетенција

10

10

20

XI, XII, I, II

8

6

14

III, IV
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5.

КОНСТРУКТОРСКО
МОДЕЛОВАЊЕ

• правилно се понаша као пешак, возач
бицикла и дечијих возила у саобраћају,
• користи заштитну опрему за управљање
бициклом и дечијим возилима,
• аргументује неопходност коришћења
сигурносних појасева на предњем и
задњем седишту аутомобила и увек их
користи као путник,
• повеже место седења у аутомобилу са
узрастом ученика,
• одговорно се понаша као путник у возилу,
• показује поштовање према другим
учесницима у саобраћају,
• анализира симулирану саобраћајну
незгоду на рачунару и идентификује
ризично понашање пешака и возача
бицикла,
• користи заштитну опрему за управљање
бициклом и дечијим возилима.
• самостално проналази информације
потребне за израду предмета/модела
користећи ИКТ уређаје и Интернет
сервисе,
• одабира материјале и алате за израду
предмета/модела,
• мери, обележава и оцртава
предмет/модел,
• ручно израђује једноставан
предмет/модел користећи папир и/или
дрво, текстил, кожу и одговарајуће
технике, поступке и алате,
• користи текст процесор за креирање
докумената реализованог решења,

Школски програм 2022 -2026

• Компетенција за
целоживотно учење
• Комуникација
• Решавање проблема
• Рад с подацима и
информацијама
• Дигитална
компетенција

1

15

16

IV,V, VI
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• 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 својом улогом и
показује поштовање према сарадницима,
• пружи помоћ у раду другим ученицима,
• процењује остварен резултат и развија
предлог унапређења.

УКУПНО ЧАСОВА

34

38

72

IX-VI

ЦИЉ И ЗАДАЦИ: 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.
Наставни предмет техника и технологија намењен је развоју основних техничких компетенција ученика ради његовог оспособљавања за живот и рад у
свету који се технички и технолошки брзо мења. Један од најважнијих задатака је да код ученика развија свест о томе да примена стечених знања и
вештина у реалном окружењу подразумева стално стручно усавршавање и целоживотно учење, као и да је развијање предузимљивости један од ваţних
предуслова личног и професионалног развоја.
Наставни програм за пети разред оријентисан је на остваривање исхода.
УЏБЕНИК:
• Техника и технологија за пети разред основне школе, Клетт, Аутори: Ненад Стаменовић, Алекса Вучићевић
ЛИТЕРАТУРА:
• Уџбеник, стручна литература, интернет...
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1.

ИКТ

• наведе примену информатике и
рачунарства у савременом животу
• именује основне врсте и компоненте ИКТ
уређаја
• прави разлику између хардвера, софтвера
и сервиса
• прилагоди радно окружење кроз основна
подешавања
• разликује основне типове датотека,
• организује податке на рачунару
• креира текстуални документ и примени
основне акције едитовања и форматирања
(самостално и сараднички)
• креира дигиталну слику и примени
основне акције едитовања и форматирања
(самостално и сараднички)
• примењује алатке за снимање и
репродукцију аудио и видео записа
• правилно користи ИКТ уређаје
• креира мултимедијалну презентацију и
примени основне акције едитовања и
форматирања (самостално и сараднички)

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

• компетенциjа за
учење
• естетичка
компетенциjа
• комуникациjа
• одговоран однос
према здрављу
• предузимљивост и
ориjентациjа ка
предузетништву
• рад са подацима и
информациjама
• сарадња
• дигитална
компетенциjа

2

7

укупно

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

други
типови часа

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
РАЗРЕД: ПЕТИ (1 час недељно, 36 часова годишње)

9

Време реализације

IX, X
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2.

3.

ДИГИТАЛНА
ПИСМЕНОСТ

РАЧУНАРСТВО

• спроводи поступке за заштиту личних
података и приватности на интернету
• разуме значај ауторских права
• реагује исправно када дође у потенцијално
небезбедну ситуацију у коришћењу ИКТ
уређаја
• рационално управља временом које
проводи у раду са технологијом и на
интернету
• препознаје
ризик
зависности
од
технологије и доводи га у везу са својим
здрављем
• доводи у везу значај правилног одлагања
дигиталног отпада и заштиту животне
средине
• приступа
интернету,
самостално
претражује, проналази информације у
дигиталном окружењу и преузима их на
свој уређај
• информацијама на интернету приступи
критички
• 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
• користи технологију одговорно и на
сигуран начин
• наведе редослед корака у решавању
једноставног логичког проблема
• сврсисходно
примењује
програмске
структуре и блокове наредби

Школски програм 2022 -2026

• компетенциjа
за
учење
• естетичка
компетенциjа
• комуникациjа
• рад са подацима и
информациjама
• сарадња
• дигитална
компетенциjа

2

3

5

XI, XII

• компетенциjа за
учење
• одговорно учешће у
демократском
друштву
• комуникациjа

2

14

16

XII-V
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• препознаје елементе радног окружења
програма Скреч и објасни њихову
функцију
• сврсисходно
примењује
програмске
структуре и блокове наредби
• објасни сценарио и алгоритам пројекта
• креира једноставан рачунарски програм у
визуелном окружењу
• креира једноставан рачунарски програм у
визуелном окружењу
• користи математичке операторе за
израчунавањe
• анализира и дискутује програм, проналази
и отклања грешке у програму
• у визуелном окружењу креира рачунарски
програм за решавање проблема из реалног
живота
• у визуелном окружењу
креира
једноставан рачунарски програм који
укључује наредбе понављања
• у визуелном окружењу
креира
једноставан рачунарски програм који
укључује гранање
• схвати математичко‒логички смисао речи
„и”, „или”, „не”, „сваки”, „неки”, израза
„ако... онда”
• изводи скуповне операције уније, пресека,
разлике
и
правилно
употребљава
одговарајуће скуповне ознаке
• зна алгоритме аритметике (сабирања,
множења, дељења с остатком, Еуклидов
алгоритам)
и
интерпретира
их
алгоритамски

Школски програм 2022 -2026

• предузимљивост и
ориjентациjа ка
предузетништву
• рад са подацима и
информациjама
• решавање проблема
• сарадња
• дигитална
компетенциjа
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4.

ПРОЈЕКТНА
НАСТАВА

• сарађује са осталим члановима групе у
одабиру теме, прикупљању и обради
материјала у вези са темом
• одабира технике и алате у складу са
фазама реализације пројекта
• сарађује са осталим члановима групе у
прикупљању и обради материјала и
формулацији закључака у вези са темом
• примењује технике и алате у складу са
фазама реализације пројекта
• сарађује са осталим члановима групе у
представљању резултата и закључака
• 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
интернетради дељења са другима, уз
помоћ наставника

Школски програм 2022 -2026

• одговорно учешће у
демократском
друштву
• комуникациjа
• предузимљивост и
ориjентациjа ка
предузетништву
• рад са подацима и
информациjама
• сарадња
• дигитална
компетенциjа

УКУПНО ЧАСОВА

-

6

6

30

6

V, VI

36

IX-VI

ЦИЉ:
Циљ наставе и учења информатике и рачунарства је оспособљавање ученика за управљање информацијама, безбедну комуникацију у дигиталном
окружењу, производњу дигиталних садржаја и креирање рачунарских програма за решавање различитих проблема у друштву које се развојем дигиталних
технологија брзо мења.
ЗАДАЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА:
• упознавање ученика са применом рачунара у различитим областима људске делатности;
• развијање интересовања за примену рачунара у свакодневном животу и раду;
• подстицање креативног рада на рачунару;
• упознавање ученика са правилном употребом ИКТ уређаја,
• упознавање ученика са поступком креирања дигиталне слике,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
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упознавање ученика са основним поступцима едитовања дигиталних слика,
упознавање ученика са критеријумима безбедног и небезбедног, пожељног и непожељног понашања на Интернету,
оспособљавање ученика да самостално претражује информације у дигиталном свету,
упознавање ученика са поступцима за заштиту личних података и приватности на Интернету,
упознавање ученика са значајем ауторских права,
упознавање ученика са скуповним операцијама,
упознавање ученика са значајем алгоритама и поступком њиховог креирања,
упознавање ученика са поступком креирања једноставнијих рачунарских програма у визуелном окружењу,
упознавање ученика са фазама креирања и презентације пројекта.

УЏБЕНИК:
• Информатика и рачунарство 5, уџбеник за пети разред. Светлана Мандић, Клет
ЛИТЕРАТУРА:
• Информатика и рачунарство 5, уџбеник за пети разред. Светлана Мандић, Клет
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• Изводи разноврсна природна и изведена
кретања и користи их у спорту,
рекреацији и различитим животним
ситуацијама;
• Примењује вежбе које подстичу раст и
развој и правилно држање тела;

2.

АТЛЕТИКА

• Користи вежбе за развој и усавршавање
моторичких способности;
• Усвајио знања ради разумевања значаја
и суштине физичког васпитања;

3.

ГИМНАСТИКА

• Навија фер,чува себе и друге;
• Разуме сврху и значај вежбања;

4.

СПОРТСКА
ИГРА
РУКОМЕТ

• Доводи у везу физичко вежбање и
здравље;
• Примењује хигијенске мере пре, током
и након вежбања;

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Компетенција за учење: уме да
процени сопствену успешност у учењу;
идентификује тешкоће у учењу и зна
како да их превазиђе.
7)
Предузимљивост и оријентација ка
предузетништву: уме да идентификује и
адекватно представи своје способности
и вештине („јаке стране“).
2)
Одговорно учешће у демократском
друштву: залаже се за солидарност и
учествује у хуманитарним
активностима.
3)
Естетичка компетенција: показује
осетљивост за естетску димензију у
свакодневном животу и има критички
однос према употреби и злоупотреби
естетике.
4)
Комуникација: ученик користи на
одговарајући и креативан начин језик и
стил комуникације који су специфични
за поједине научне, техничке и
уметничке дисциплине.
6)
Одговоран однос према здрављу: бира

Време
реализације

укупно

ОСТАЛЕ
АКТИВНОСТИ

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

други
типови часа

1.

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Број часова по
теми

2

4

6

IX, XI, I, III,
VI

4

7

11

IX, X, IV, V

4

18

22

XI, XII, I, II,
III

4

18

23

XI-III

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
РАЗРЕД: ПЕТИ (2 часа недељно, 72 часова годишње)

1)
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• Правилно се храни;
• Препознаје врсту повреде;
• Користи стечена умења, знања и навике
у свакодневним условима живота и
рада;
• Чува животну средину током вежбања.
Исходи се односе на све наставне области.

5.

МЕРЕЊЕ
МОТОРИЧКИХ
СПОСОБНОСТИ

Школски програм 2022 -2026

стил живота имајући на уму добре
стране и ризике тог избора (нпр. активно
бављење
спортом,
вегетаријанска
исхрана). Уме да пружи прву помоћ.
9)
Решавање проблема: ученик
проналази/осмишљава могућа решења
проблемске ситуације.
10)
Сарадња: доприноси постизању
договора о правилима заједничког рада
и придржава их се током заједничког
рада.
8)
Рад са подацима и информацијама:
користи табеларни и графички приказ
података и уме да овако приказане
податке чита, тумачи и примењује.

УКУПНО ЧАСОВА

5

5

10

IX, VI

20

52

72

IX-VI

УЏБЕНИК:
• Теорија и методика физичког васпитања, проф др Бранко Крсмановић.
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ОСТАЛЕ
АКТИВНОСТИ
СПОРТСКЕ ИГРЕ:
РУКОМЕТ

2.

КОШАРКА
ОДБОЈКА
ФУДБАЛ

3.

ПЛАТФОРМА
ГУГЛ УЧИОНИЦА

• Примењује хигијенске мере пре, током и
након вежбања;
• Правилно се храни;

• Користи стечена умења, знања и навике у
свакодневним условима живота и рада;

3

4

IX, XI, III, VI

Предузимљивост и оријентација ка
предузетништву: уме да идентификује
и адекватно представи своје
способности и вештине („јакестране“)

4

30

34

IX-VI

-

16

16

IX-VI

5

49

54

IX-VI

7)

Компетенција за учење: уме да
процени сопственуу спешност у
учењу; идентификује тешкоће у учењу
и зна како да их превазиђе.
1)

Сарадња: доприноси постизању
договора о правилима заједничког
рада и придржава их се током
заједничког рада.
10)

• Чува животну средину током вежбања.
Исходи се односе на све наставне области.

УКУПНО ЧАСОВА

1

2)

• Доводи у везу физичко вежбање и
здравље;

Време
реализације

Одговорно учешће у демократском
друштву: залаже се за солидарност и
учествује у хуманитарним
активностима.

• Разуме сврху и значај вежбања;

• Препознаје врсту повреде;
ОНЛАЈН
НАСТАВА

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

укупно

1.

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

други
типови часа

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ОБАВЕЗНЕ ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ
РАЗРЕД: ПЕТИ (- часа недељно, 54 часа годишње)
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УВОД
1.

РЕЛИГИЈА И
КУЛТУРА СТАРОГ
СВЕТА

• поставља врлину љубави као најважнију
компоненту људског живота.
• посебан и изузетан начин има сазнања из
области верског, културног и друштвеног
живота.
• има прилику да боље разуме остале
предмете
• књижевност,
• разуме уметност, историју, социологију
• негује љубав према мудрости –
философију;
• 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;
• објасни разлику између саосећања,
солидарности и сажаљења на датом
примеру;

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

• Целоживотно учење
• Комуникација
• Рад с подацима и
информацијама
• Решавање проблема
• Сарадња
• Учешће у
демократском друштву
• Естетичка
компетенција

4

2

укупно

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

други
типови часа

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Број часова по
теми

Обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТЕХИЗИС
РАЗРЕД: ПЕТИ (1 час недељно, 36 часова годишње)

6

Време реализације

IX-VI

188

Основна школа „Добросав Радосављевић – Народ“

2.

3.

4.

5.

ОТКРИВЕЊЕ-СВЕТ
БИБЛИЈЕ

СТВАРАЊЕ СВЕТА
И ЧОВЕКА

• доприноси друштвеном напретку кроз
неговање толеранције, демократских
вредности и културе дијалога
• повезује природу као творевину са
постојањем Творца
• препознаје врлину у себи, упознавањем
сопствене личности
• укаже на упрошћено, поједностављено,
генерализовано и најчешће нетачно
приказивање некога или нечега на
приказаним примерима;
• разуме веру и објасни њен значај
• наведе шта би волео да има у својој
локалној заједници што сада недостаје;
• наведе Светиње
• зна да се понаша у Светињи
• заједно са осталим ученицима учествује у
Богослужењима

Школски програм 2022 -2026

•

• Целоживотно учење
• Комуникација
• Рад с подацима и
информацијама
• Решавање проблема
• Сарадња
• Учешће у
демократском друштву

2

2

4

4

3

7

IX-VI

СТАРОЗАВЕТНА
ИСТОРИЈА
СПАСЕЊА

• зна правила у Цркви
• 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

• Целоживотно учење
• Комуникација
• Рад с подацима и
информацијама
• Решавање проблема
• Сарадња
• Учешће у
демократском друштву

5

2

7

IX-VI

ЗАКОН БОЖИЈИ

• препознаје примере солидарности у свом
окружењу, причама, филмовима, књигама
• да заштити ученика од разних
савремених искушења која сналазе многе
младе људе:
• чува од опасности секти, дроге,
алкохолизма и aids – a.

• Целоживотно учење
• Комуникација
• Рад с подацима и
информацијама
• Решавање проблема
• Сарадња

3

1

4

IX-VI
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• да води примеран, узоран и моралан
начин живота који ће му јасно показати да
узрасте у стабилну и зрелу личност.

6.

МЕСИЈАНСКА
НАДА

УКУПНО ЧАСОВА

• схвати смисао човековог постојања
• схвати значај заједнице (Цркве)

Школски програм 2022 -2026

• Учешће у
демократском друштву
• Целоживотно учење
• Комуникација
• Рад с подацима и
информацијама
• Решавање проблема
• Сарадња
• Учешће у
демократском друштву

6

2

8

IX-VI

24

12

36

IX-VI

ЦИЉ:
Развијање емпатије, великодушности и доброте код деце, подстицање правилног развоја личности која је отворена за договор и сарадњу, неговање
традиције. Допринос друштвеном напретку кроз неговање толеранције, демократских вредности и културе дијалога.Упути децу, будуће генерације нашег
народа, на другог човека као на личност, на непроцењиво благо од кога зависи и наш живот.Откривање љубави према човеку открива у њему икону
живога Бога, као и то да је човек највредније биће на свету. Пружање учениковом сазнању велики извор информација о смислу човековог постојања, о
начинима помоћу којих ученик може постати радосна и духовно богатија личност, о томе да овај свет не постоји случајно него да је дело Створитеља –
Бога, о томе да је основна истина хришћанства у испуњењу љубави и у томе да је Бог – савршена Љубав и Доброта. Да помогне да ученик боље разуме
друге наставне предмете.Ученик има прилику да боље разуме књижевност, уметност, историју, социологију и, наравно, љубав према мудрости –
философију.
Да заштити ученика од разних савремених искушења која сналазе многе младе људе. Чува од опасности секти, дроге, алкохолизма и aids – a. Верска
настава то чини тако што помаже ученику да води примеран, узоран и моралан начин живота који ће му јасно показати да узрасте у стабилну и зрелу
личност.
ЗАДАЦИ:
Развијање доброте и великодушности и то не кроз наметање већ као добар предлог. Образовање једног човека да служи једној заједници уз добру наставу
и васпитање. Повезивање човека са Богом.Образовање човека са циљем да служи једној заједници, ма о којој служби се радило, је могуће само уз добру
наставу и васпитање. Једноставно речено, да би човек могао да буде искрено посвећен своме позиву као нпр. инжињер, лекар, државник, наставник или
пак свештенослужитељ, потребно је, пре свега, да буде добар човек. Једно без другог не иде. Ако то ми не урадимо, тј. ако не васпитамо децу у духу наше
вере, онда ће она бити васпитана на другим основама.
Задатак веронауке јесте да упути децу на заједницу са Богом у Христу, јер се једино у заједници са Богом може остварити бесмртност за човека и створену
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природу као улазак у вечно постојање. Живот има смисла само онда када се сагледа из перспективе бесмртног постојања. Живот има смисла само онда
ако је он заправо дар вечности. своју слободу пројави као љубав према Богу и према другим људима. Задатак веронауке је, увођење младог човека у личну
заједницу са Богом Оцем у Христу, кроз веру и литургију, као нови начин постојања којим се задобија бесмртност-вечно постојање личности.
Ученику пружи могућност да развије дар говора и елоквентности: на Верској настави се нарочито учи о начинима лепог изражавања и негује се лепо
говорништво и богата елоквенција који су сигурни показатељи образовања једне личности у савременом свету. Верска настава поставља врлину љубави
као најважнију компоненту људског живота.
Верске наставе стекли су вештину да ученику на посебан и изузетан начин пруже сазнања из области верског, културног и друштвеног живота.
УЏБЕНИК:
ЛИТЕРАТУРА:
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• познаје правила рада у групи;
• познаје појам партиципације;
• учествују у животу жколе;

2.

САГЛЕДАВАЊЕ
УСЛОВА
ШКОЛСКОГ
ЖИВОТА

•
•
•
•

3.

ИЗБОР ПРОБЛЕМА
НА КОМ ЋЕ СЕ
РАДИТИ

По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

познаје услове у којима ради школа
познаје проблеме у школи
аргументовано заступа став о проблему
самостално аргументује ставове и
изражава мишљење

• зна изабрати проблем који је најактуелнији
у школи
• правилно одабере проблем на ком ће
радити

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

• одговорно учешће у
демократском друштву
• комуникација
• решавање проблема
• сарадња
• естетичка компетенција
• комуникација
• одговоран однос према
околини
• рад с подацима и
информацијама
• сарадња
• одговорно учешће у
демократском друштву
• компетенција за учење
• одговорно учешће у
демократском друштву
• компетенција за учење
• комуникација
• одговоран однос према
околини
• сарадња
• решавање проблема

Време реализације

-

6

6

IX, X

-

4

4

X, XI

-

1

1

XI

укупно

1.

УПОЗНАВАЊЕ
ОСНОВНИХ
ЕЛЕМЕНАТА
ПРОГРАМА

ИСХОДИ

други
типови часа

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
РАЗРЕД: ПЕТИ (1 час недељно, 36 часова годишње)
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4.

САКУПЉАЊЕ
ПОДАТАКА О
ИЗАБРАНОМ
ПРОБЛЕМУ

5.

АКТИВИЗАМ И
ПАРЦИПАЦИЈА –
ПЛАН АКЦИЈЕ

6.

ЈАВНА
ПРЕЗЕНТАЦИЈА
ПЛАНА АКЦИЈЕ

7.

ОСВРТ НА
НАУЧЕНО И
ЕВАЛУАЦИЈА

УКУПНО ЧАСОВА

• развија
комуникацијске
вештине
неопходне за сарадничко понашање
• самостално сакупља податке;
• анализира прикупљене податке;
• развијање критичког мишљења
• познаје нивое партиципације;
• самостално или у групи осмисли план
акције;
• презентује план акције;
• ради у гупи и заједнишки доносе одлуке;

• изради план пројекта;
• јавно презентује план акције;
• реши одабрани проблем у школи;

• познаје појам евалуације;
• направи осврт на рад у претходном
периоду

Школски програм 2022 -2026

• одговорно учешће у
демократском друштву
• компетенција за учење
• комуникација
• сарадња
• решавање проблема
• одговорно учешће у
демократском друштву
• компетенција за учење
• комуникација
• одговоран однос према
околини
• сарадња
• решавање проблема
• одговорно учешће у
демократском друштву
• компетенција за учење
• комуникација
• одговоран однос према
околини
• сарадња
• решавање проблема
• одговорно учешће у
демократском друштву
• компетенција за учење
• комуникација
• одговоран однос према
околини
• сарадња
• решавање проблема

-

8

8

XII, I

-

12

12

II-V

-

1

1

V

-

4

4

VI

36

IX-VI

36
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ЦИЉ:
Циљ предмета Грађанско васпитање је усвајање знања ,вештина, вредности и ставова значајних за комплетан развој личности ученика и њихов ангажован
и успешан живот у духу толеранције и поштовања људских права и слобода, оспособљавање ученика за активно учење у животу школе, локалне заједнице,
целокупног друштва проширењем знања о демократији, њеним принципима и вредностима кроз практично деловање.
ЗАДАЦИ:
• подстицање и оспособљавање ученика за активно учешће у животу школе;
• упознавање школских правила и процдура;
• раумевање функционисања органа управљања школе;
• упознавање права и одговорности свих актера на нивоу школе;
• развијање комуникацијскох вештина неопходних за сарадничко понашање
• самосталност у агументовању ставова и изражавању мишљења;
• обучавање за групни рад;
• развијање критичког мишљења.
УЏБЕНИК:
ЛИТЕРАТУРА:
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1.

ПРАВОПИС И
ШКОЛА

2.

ЈА И МОЈИ
ДРУГОВИ

3.

МОЈ ДОМ

4.

ПОРОДИЦА,
БЛИСКО
ОКРУЖЕЊЕ, ОДЕЋА
И ПРАТНИЦИ

• Читају и пишу једноставне
текстове,
• дају одговоре и постављају
једнодтавна питања,
• представе себе и друге
• Да представе себе и своје другове
и другарице.
• Да наброје државе и
националности,
• да наброје школски прибор и
ствари у учионици
• Описују и причају о својој кући,
просторијама, намештају.
• Причају и описују своју собу
• Наброје чланове своје уже и шире
фамилије и да кажу у каквим су
родбинским односима.
• Певаће празничне песме и
набрајаће комаде одеће и обуће
коју носе они и њихови другови.

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

укупно

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће
бити у стању да:

други
типови часа

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Број часова
по теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ШПАНСКИ ЈЕЗИК
РАЗРЕД: ПЕТИ (2 часа недељно, 72 часа годишње)

Време реализације

ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНЦИЈА

• Подразумева сигурну и критичку
употребу електронских медија на
послу, у слободном времену и
комуницирању.

1

3

4

IX

6

6

12

IX, X

7

6

13

XI

7

3

10

XII, I

РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
• Ученик испитује проблемску
ситуацију.
• Проналази могућа решења.
• Упоређује различита могућа решења.
• Примењује изабрано решење и прати
његову примену.
• Вреднује примену датог решења и
идентификује добре и слабе стране.

ВЕШТИНА САРАДЊЕ
• Конструктивно, аргументовано и
креативно доприноси раду групе.
• Доприноси постизању договора о раду
заједничког рада.
• Активно слуша и поставља релевантна
питања.
• Ангажује се у реализацији преузетих
обавеза у оквиру групе.

ВЕШТИНА ЗА ЖИВОТ У
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5.

6.

7.

8.

ДРУЖЕЊЕ И
СЛОБОДНО ВРЕМЕ,
ИСКАЗИВАЊЕ
ВРЕМЕНА

• Разуме једноставна обавештења о
хронолошком/метеоролошком
времену и реагује на њих;
• Тражи и даје кратка и једноставна
обавештења о хронолошком/
метеоролошком времену;
• Поставља питања и одговара на
њих о активностима у слободно
време.

ИНТЕРЕСОВАЊА У
ШКОЛИ И ВАН ЊЕ,
ОБРАЗОВНИ
СИСТЕМ У
ШПАНИЈИ

• Наброји школске предмете .
• Прича и пише кратке текстове о
школи.
• Поставља питања и одговара на
њих о активностима у школи.

ИСХРАНА И ОДНОС
ПРЕМА ЗДРАВЉУ

• Разуме свакодневне исказе у вези с
непосредним потребама, осетима и
осећањима и реагује на њих;
• Употребљава изразње везане за
храну и здравље.

ПУТОВАЊА И
ПРЕВОЗНА
СРЕДСТВА

• Причаће о превозним средствима
које употребљава.
• Начину на који долази у школу.

Школски програм 2022 -2026

ДЕМОКРАТСКОМ ДРУШТВУ
• Активно учествује у животу школе
• Поштује разлике
• Познаје друге културе и традиције
• Развија толеранцију

5

3

8

II

5

5

10

III

3

2

5

IV, V

3

7

10

V, VI

ЕСТЕТСКА КОМПЕТЕНЦИЈА
• Подразумева прихватање важности
креативности и естетских вредности у
читавом низу медија и у свим
уметностима

КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА
ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ
• Ученик уочава структуру градива тј.
активно одваја битно од небитног.
• Ефикасно користи различите методе
учења.
• Разликује чињенице од ставова,
веровања и мишљења.
• Уме да процени степен у ком је
овладао градивом.

ВЕШТИНА КОМУНИКАЦИЈЕ
• Познавање усмене и писане
комуникације, комуникације путем
интернета и телефона.
• Уме јасно да искаже одређени садржај
(усмено и писано).
• Уважава саговорника.
• Изражава своје ставове и мишљења,
осећања и вредности на позитиван и
аргументован начин.
• Негује културу дијалога.

РАД СА ПОДАЦИМА И
ИНФОРМАЦИЈАМА
• Зна да је за разумевање догађаја и
доношење исправних одлука потребно
имати и поуздане податке.
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• Уме да процењује поузданост података
и препозна могуће узроке грешке.
• Користи табеларни и графички приказ
података и уме да их чита и тумачи.
• Користи информационе технологије за
чување ,презентацију и основну обраду
података.

УКУПНО ЧАСОВА

37 35

72

IX-VI

ЦИЉ:
Циљ учења Страног језика, конкретно шпанског језика, јесте да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и култури и развијањем
стратегија учења шпанског 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.
ЗАДАЦИ:
Развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова, стицање позитивног односа према
другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у
комуникацији, стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика. Током основног образовања и васпитања, ученик стиче, усваја и
унапређује 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 других страних језика на различите начине и у свим околностима које живот створи. Учење другог страног језика,
ослањајући се на искуства и знања стечена учењем првог страног језика, поспешује стицање вишејезичке и вишекултурне компетенције иразвијање свести
о језичком богатству ужег и ширег окружења.
УЏБЕНИК:
• MaríaCarmenCabezaSánchez, FranciscaFernándezVargas, et al. Espaciojoven (уџбеник из шпанског језика за осми разред основне школе –четврта
година). Edinumen (Madrid)−Datastatus (Beograd).2011. Број одобрења Министарства просвете: 650-02-00231/2012-06 od 6.11.2012.
ЛИТЕРАТУРА:
• MaríaCarmenCabezaSánchez, FranciscaFernándezVargas, et al. Espaciojoven (радна свеска из шпанског језика за осми разред основне школе –четврта
година учења). Edinumen (Madrid)−Datastatus (Beograd). 2011. Број одобрења Министарства просвете: 650-02-00231/2012-06 od 6.11.2012.
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1.
2.

ПОРОДИЦА И
ПРИЈАТЕЉИ
СВАКОДНЕВНИ
ЖИВОТ

3.

ДРУШТВО И
ПРИРОДА

4.

ГРАД И СЕЛО

5.

КОМУНИКАТИВНЕ
ФУНКЦИЈЕ

УКУПНО ЧАСОВА

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

укупно

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

други
типови часа

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: РОМСКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ
РАЗРЕД: ПЕТИ (2 часа недељно, 72 часа годишње)

Време реализације

• Усмено описивање породичних и
пријатељских односа

• Српски језик

10

8

18

IX, X

• Називи свакодневних активности

• Српски језик

8

6

14

XI, XII

• Теме из историје Рома

• Географија,
• Историја,
• Српски језик

8

2

10

I, II

• Српски језик

10

6

16

III, IV

• Српски језик

10

4

14

V, VI

46

26

72

IX-VI

• Називи градских установа и сеоских
послова
• Изражавање извињења, физичких тегоба,
планирања, позива

ЦИЉ:
Слушање и разумевање говора, усмено изражавање, читање и разумевање текста, писмено изражавање на основу одређене тематике.
ЗАДАЦИ:
Да се ученици васпитају у духу толеранције према варијантама и карактеристикама ромског језика, да развијају и негују позитиван став према језицима
и културној баштини народа националних маљина Србије и јачају свест о њиховој судбинској повезаности, потреби сараднје и заједничког живота, да се
оспособе за самостално читање и писање, да развију потребу за књигом и да самостално развијају способност писаних састава, да се навикавају да редовно
и критички прате штампу, радио и телевизију, да се упознају са елементима традиције, историје и културе Рома. да ученици усвајају графички систем и
основне знакове из правописа у оквиру усвојеног градива, оспособи ученике за компетентно комуницирање и изражавање на ромском језику.
УЏБЕНИК:
• Рајко Ђурић, Стандардизација ромског језика, Удружење Кали Сара ромски информативни центар, 2012.
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ЦРТАЊЕ
1.

2.

▪ Својства линија
▪ Врсте цртежа
▪ Цртачке технике
ВАЈАЊЕ
▪ Својства облика
▪ Стилизовање
облика
▪ Вајарске технике

•
•
•
•
•
•

СЛИКАЊЕ
3.

▪ Примарне,
секундарне и
терцијарне боје
▪ Локални тон
▪ Сликарске технике

•
•
•
•
•

црта креирајући линије различитих
вредности комбиновањем материјала, угла
и притиска прибора/материјала;
црта према задатом моделу приказујући
односе величина које опажа;
илуструје причу, бајку или песму
одабраном цртачком техником;
обликује, према моделу, фигуре од меког
материјала стилизујући сложени облик;
обликује, у самосталном и тимском раду,
скулптуре или употребне предмете од
материјала за рециклажу;
наслика ликовни рад према задатом или
одабраном моделу приказујући тонове које
опажа;
обликује стварне и имагинарне текстуре и
облике одабраном цртачком, сликарском
или вајарском техником;
изрази цртежом, сликом и скулптуром
машту, сећање, емоције, интересовања или
утисак о уметничком делу;
обликује употребне предмете примењујући
најмање једну хоби технику;
разликује цртачке, сликарске и вајарске
технике, материјал и прибор;
чисти радну површину, простор и прибор

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Компетенција за учење
Естетичка компетенција
Комуникација
Решавање проблема
Рад са подацима и
информацијама
Одговоран однос према
здрављу
Одговоран однос према
околини
Сарадња
Дигитална компетенција
Предузимљивост и
оријентација према
предузетништву
Одговорно учешће у
демократском друштву

укупно

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

други
типови часа

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ, ВАЈАЊЕ
РАЗРЕД: ПЕТИ (1 час недељно, 36 часова годишње)

Време реализације

6

6

12

IX, X, XI

6

6

12

XII, I, II, III

6

6

12

IV, V ,VI
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УКУПНО ЧАСОВА
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по завршетку сваког рада;
учествује у активностима које доприносе
добробити школе и локалне заједнице.

18

18

36

IX-VI

ЦИЉ:
Циљ учења слободне наставне активности Цртање, вајање и сликање је да ученик кроз ликовни рад развија стваралачко мишљење и унапређује
визуелно опажање, естетичке критеријуме и способност ликовног изражавања.
ЗАДАЦИ:
Задаци учења слободне наставне активности Цртање, вајање и сликање су да омогуће ученицима петог разреда да кроз ликовне радионице и
индивидуалне и тимске ликовне пројекте развијају стваралачко мишљење и вештине које су им неопходне за свакодневни живот и наставак школовања.

200

Основна школа „Добросав Радосављевић – Народ“

Школски програм 2022 -2026

УВОД

• разуме појам свакодневни живот;
• разуме појам прошлост;
• разуме значај проучавања свакодневног
живота у прошлости;
• усваја и продубљује знања о разликама
између свакодневног живота данас и у
прошлости;
• разликује начине рачунања времена у
прошлости и садашњости;

ИГРЕ У
ПРОШЛОСТИ

• препозна актуелне дечије игаре (врсте и
њихова функција);
• познаје дечије игре у прошлости (врсте и
њихова функција);
• идентификује сличности и разлике између
игара некад и сад;
• разуме значаја игре у развоју појединца и
друштва;

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

укупно

2.

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

други
типови часа

1.

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У ПРОШЛОСТИ
РАЗРЕД: ПЕТИ (1 час недељно, 36 часова годишње)

Време реализације

Компетенција за учење
Естетичка компетенција
Комуникација
Одговоран однос према
околини
Рад са подацима и
информацијама
Решавање проблема
Сарадња
Дигитална компетенција

4

-

4

IX

Компетенција за учење
Естетичка компетенција
Комуникација
Одговоран однос према
околини
Одговоран однос према
здрављу
Рад са подацима и
информацијама
Решавање проблема
Сарадња
Дигитална компетенција

6

-

6

X, XI
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3.

СВАКОДНЕВНИ
ЖИВОТ У
ПРАИСТОРИЈИ И
СТАРОМ ВЕКУ

УКУПНО ЧАСОВА

разуме свакодневни живот људи у праисторији, међу народима Старог истока, код
старих Грка и старих Римљана (одевање,
становање, исхрана, путовање и трговина,
војска, друштвени живот, положај жена и
деце...)

Школски програм 2022 -2026

• Компетенција за учење
• Одговорно учешће у
демократском друштву
• Естетичка компетенција
• Комуникација
• Одговоран однос према
околини
• Одговоран однос према
здрављу
• Предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву
• Рад са подацима и
информацијама
• Решавање проблема
• Сарадња
• Дигитална компетенција

26

-

26

XI, XII, I, II, III, IV, V,
VI

36

-

36

IX-VI

ЦИЉ:
Циљ изучавања предмета је проширивање знања из области опште културе и оспособљавање ученика да, кроз упознавање с начином живота људи у
прошлости, боље разумеју свет и време у коме живе и развију свест о континуитету и укорењености. Ученици би требало да се упознају са
специфичностима динамике културних промена и да науче како да сагледају себе у контексту „другог“, да би сопствени идентитет што потпуније
интегрисали у шири контекст разуђене и сложене садашњости.
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ВЕШТИНЕ
ЗНАЧАЈНЕ
ЗА УЧЕЊЕ, РАД И
ДРУШТВЕНИ
ЖИВОТ

1.

▪ Вештине критичког
мишљења, решавања
проблема,
доношења одлука.
▪ Организационе вештине
и вештине управљања
временом.
▪ Социо-емоционалне
вештине: сарадња,
комуникација,
асертивност, решавање
сукоба, препознавање
сопствених и туђих
емоција, превазилажење
стреса.

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

• на одговоран начин брине о себи и околини
и помаже другима у невољи;
• проналази релевантне и поуздане изворе
информација Вештине критичког мишљења,
решавања проблема, од значаја за
сналажење у свакодневним и ванредним
животним ситуацијама;
• критички промишља и доноси одлуке
уважавајући контекст ситуације, процену
последица и најбољи интерес за себе, друге
и околину;
• јасно изрази сопствене мисли и осећања, са
пажњом слуша саговорника и комуницира
са другима на конструктиван начин;
• сарађује са члановима групе којој припада и
одупре се притиску групе на асертиван
начин;
• организује своје свакодневне активности на
продуктиван начин;
• препозна опасности и адекватно реагује;
• разликује ризично од превентивног и
безбедног поступања пре, током и након

• Одговоран однос према
здрављу
• Компетенција за целоживотно учење
• Сарадња
• Решавање проблема
• Одговорно учешће у
демократском друштву
• Рад са подацима и
информацијама
• Дигитална компетенција
• Комуникација
• Одговоран однос према
околини

4

12

укупно

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученици ће бити у
стању да:

други
типови часа

НАЗИВ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЖИВОТНЕ ВЕШТИНЕ
РАЗРЕД: ПЕТИ И ШЕСТИ (1 час недељно, 36 часова годишње)

16

Време
реализације

прво
полугодиште

203

Основна школа „Добросав Радосављевић – Народ“

•

ВЕШТИНЕ
ЗНАЧАЈНЕ
ЗА ИЗГРАДЊУ КУЛТУРЕ
БЕЗБЕДНОСТИ

2.

▪ Култура безбедности и
надлежности за смањење
ризика од катастрофа.
▪ Климатске промене и
заштита животне средине
у контексту културе
безбедности.
▪ Општа безбедност:
безбедност у саобраћају;
знаци опасности и
упозорења (зрачење,
биолошка опасност,
ЕОС – експлозивни
остаци рата, запаљиво,
хемиjски производи).
▪ План комуникације и
евакуације у случају
несреће.
▪ Елементарне непогоде:
пожари, земљотреси,
поплаве, екстремни
метеоролошки услови.
▪ Безбедност на води.
▪ Прва помоћ.

•

•

•
•
•
•
•
•

•

•

•

елементарне непогоде;
тумачи знакове опасности, посебно ЕОР и
поступа у складу са упутствима надлежних
служби;
процени
сопствене
могућности
и
ограничења у решавању проблема и потражи
одговарајућу помоћ кад процени да
ситуација превазилази његове могућности;
повезује информације од релевантних
институција са потенцијалним ризицима и
правилним
реаговањем
у
кризним
ситуацијама;
образложи значај солидарности са људима у
невољи;
аргументује значај културе безбедности и
пружања прве помоћи;
искаже афирмативни став о људима који су
активисти Црвеног крста;
наведе које надлежан за одређене ванредне
ситуације и симулира позив хитним
службама;
доведе у везу заштиту животне средине са
климатским
променама
и
културом
безбедности;
разликује безбедно, небезбедно и ризично
понашање у саобраћају и примењује мере
заштите приликом вожње различитим
превозним средствима;
наброји правила којих се треба придржавати
у комуникацији током несреће, наведе
садржај торбе за случај несреће, поступа
према плану евакуације и комуникације;
наброји и објасни мере за ублажавање и
смањења ризика од земљотреса, пожара,
поплава и екстремних метеоролошких
услова;
разликује
безбедна
од
небезбедних

Школски програм 2022 -2026

6

14

20

друго
полугодиште
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купалишта, објасни улогу спасиоца, поступа
у складу са правилима понашања на
купалиштима и демонстрира поступак
самопомоћи у случају грча мишића у води;
• наведе принципе и демонстрира пружање
прве помоћи на изабраном примеру.

УКУПНО ЧАСОВА

10

26

36

IX-VI

ЦИЉ: учења слободне наставне активности Животне вештине је да ученик овлада знањима, развије вештине и формира ставове који ће му омогућити
да боље разуме различите животне ситуације и изазове, повећа капацитет да на одговоран начин брине о себи, другима и околини и понаша се у складу
са културом безбедности.
ЗАДАЦИ: учења слободне наставне активности Животне вештине су: оспособљавање ученика да критички размишљају,самостално доносе одлуке,
решавају конфликте и знају коме да се обрате ако не могу да га реше. Обучавање ученика да правилно поступају у кризним ситуацијама. Упознавање са
основама прве помоћи. Подизање еколошке свести о климатским променама и заштити животне средине, одговоран однос према здрављу, поштовање
себе и другог.
ЛИТЕРАТУРА И ОНЛАЈН ЛИНКОВИ:
•
•
•
•
•

Све о (не)учењу: Како постати и остати глуп (у 39 лекција) - Јасминка Петровић и Ана Пешикан
Мој планер личног развоја – ПланУМ, А. Шаровић Атанасовски;
Од сутра не одуговлачим! (Али стварно!), П. Еспеланд, Е.Вердик;
Твој дан без стреса, Х. Бекер;
Конфликти и шта са њима, Д. Плут, Љ. Маринковић.

•
•
•
•

https://www.britishcouncil.rs/programmes/education/
https://poslovi.infostud.com/saveti/Donosenje-odluka-Kako-izabrati-najbolju-mogucnost/223.
https://poslovi.infostud.com/saveti/Kako-da-prepoznate-prioritete-i-planirate-u-skladu-sa-njima/361
http://prezentacije.mup.gov.rs/svs/
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1.

2.

ВЕЖБАЊЕ,
ЗДРАВЉЕ И
ЖИВОТНА
СРЕДИНА

ИСХРАНА И
ВЕЖБАЊЕ

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:

• дефинише појам здравља, разликује физичко,
ментално и социјално здравље и образлаже утицај
• вежбања на здравље;
• упореди специфичности вежбања у спорту и ван
спорта;
• разликује правилно од неправилног вежбања и
планира сопствене физичке активности у складу са
• потребама, могућностима и интересовањима;
• има увид у сопствене разлоге вежбања и истрајава
у вежбању;
• препозна ситуације у којима не сме да вежба;
• повеже позитиван и негативан утицај вежбања на
имунитет;
• поштује еколошка правила у средини где вежба;
• правилно поступа у пружању прве помоћи при
повредама у вежбању;
• користи поуздане изворе информација о утицају
исхране и вежбања на здравље и физички изглед;
• препозна ризике гојазности и мршавости;
• наведе принципе правилне исхране и примењује их
у свом свакодневном животу;
• критички се односи према рекламираним
производима животних намирница;
• аргументовано
дискутује
о
физичким

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

укупно

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

други
типови часа

Број часова
по теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ВЕЖБАЊЕМ ДО ЗДРАВЉА
РАЗРЕД: ПЕТИ И ШЕСТИ (1 час недељно, 36 часова годишње)

Време
реализације

• Компетенција за целоживотно
учење
• Комуникација
• Радсаподацима и
информацијама
• Дигиталнакомпетенција
• Решавањепроблема
• Сарадња
• Одговоран однос према здрављу
• Одговоран однос према околини

9

4

13

IX, X, XI,
XII

• Компетенција за целоживотно
учење
• Комуникација
• Рад са подацима и
информацијама
• Дигитална компетенција
• Решавање проблема
• Сарадња

7

3

10

XII, I, II
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активностима и начину исхране и ризицима
неодговарајућих дијета;

3.

4.

ВЕЖБАЊЕ И
ФИЗИЧКИ ИЗГЛЕД

У ВЕЖБАЊУ
ЈЕДНАКИ

УКУПНО ЧАСОВА

• критички вреднује идеале физичког изгледа који се
намећу као и начине за њихово достизање;
• разликује добро од лошег држања тела и коригује
сопствено држање тела;

• доведе у везу вежбање са правима детета;
• аргументује значај вежбања после болести и неких
повреда
• поштује потребе и могућности различитих
учесника у вежбању и наведе примере
равноправности и неравноправности у спорту;
• преферира физичке активности на свежем ваздуху

Школски програм 2022 -2026

• Одговоран однос према здрављу
• Одговорно учешће у
демократском друштву
• Компетенција за целоживотно
учење
• Комуникација
• Рад са подацима и
информацијама
• Дигитална компетенција
• Решавање проблема
• Сарадња
• Одговоран однос премаз дрављу
• Компетенција за целоживотно
учење
• Комуникација
• Рад са подацима и
информацијама
• Дигитална компетенција
• Решавање проблема
• Сарадња
• Одговоран однос према здрављу
• Одговорно учешће у
демократском друштву

4

2

6

III, IV

5

2

7

V, VI

25

11

36

IX-VI
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2.2.2 ПЛАН И ПРОГРАМ ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ НАСТАВНИХ
ПРЕДМЕТА И СНА ЗА VI РАЗРЕД
ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА ЗА УЧЕНИКЕ ШЕСТОГ РАЗРЕДА

Недељни
број
часова

ГОДИШЊИ ФОНД
ЧАСОВА

Српски језик и књижевност

4

144 часова

Енглески језик

2

72 часа

Ликовна култура

1

36 часова

Музичка култура

1

36 часова

Историја

2

72 часа

Географија

2

72 часа

Физика

2

72 часа

Математика

4

144 часа

Биологија

2

72 часа

Техника и технологија

2

72 часа

Информатика и рачунарство

1

36 часова

Физичко и здравствено васпитање

2

72+54* часа

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ

ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ
Верска настава/ПРАВОСЛАВНИ
1
36 часова
КАТЕХИЗИС
Грађанско васпитање
1
36 часова
Шпански језик
2
72 часа
Матерњи језик/говор са елементима
2
72 часа
националне културе-Ромски језик
ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Редовна настава

28

1062 часова

Слободна наставна активност

1

36 часова

Допунска настава

1

36 часова

Додатна настава15

1

36 часова

14

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА16
Час одељењског старешине

1

36 часова

Ваннаставне активности

1

36-72 часа

Екскурзија

1

1 дан годишње

Програм је дат у одељку 3.9 Програм допунске наставе за VI разред
Програм је дат у одељку 3.10 Програм додатне наставе за VI разред
16
Програм је дат у одељку 7. Програм ваннаставних активности ученика
14
15
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ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће
бити у стању да:

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

КЊИЖЕВНОСТ

• повеже књижевне термине и појмове
обрађиване у претходним разредима
са новим делима које 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;
• 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 месторадње;
• разликује заплет и расплет као етапе
драмске радње;
• разликује појам песника и појам
лирског субјекта, појам приповедача у
односу на писца;
• разликује облике кезивања;
• увиђа звучне, визуелне, тактилне,
олфакторне елементе песничке слике;
• одређује стилске фигуре и разуме

• комуникација за учење
• одговорно учешће у
демократском друштву
• естетичка компетенција
• комуникација
• одговоран однос према
околини
• рад с подацима и
информацијама
• решавање проблема
• сарадња
• дигитална компетенција
• одговоран однос према
здрављу

укупно

НАЗИВ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

други
типови часа

1.

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
РАЗРЕД: ШЕСТИ (4 часа недељно, 144 часа годишње)

30

22

52

Време реализације

IX-VI
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ЈЕЗИК
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њихову улогу у књижевноуметничком
делу;
анализира узрочно-последичне односе
у тексту и вреднује истакнуте идеје
које текст нуди;
анализира поступке ликова у
књижевноуметничком тексту,
служећи се аргументима из текста;
уочава хумор у књижевном делу;
разликује хумористички и
дитирампски тон од елегичног;
илуструје веровања, обичаје, начин
живота и догађаје у прошлости
описане у књижевним делима;
уважава националне вредности и
негује културно-историјску баштину;
препоручи књижевно дело уз кратко
образложење;
упореди књижевно и филмско дело,
позоришну представу и драмскиг
текста;
повеже граматичке појмове обрађене
у претходним разредима са новим
наставним садржајима;
препозна делове речи у вези са
њиховим грађењем;
наведе основне одлике гласова
српског језика;
разликује гласове српског језика по
звучности и месту изговора;
разликује врсте гласовних промена у
једноставним примерима и примењује
књ
одреди врсте и подврсте заменица, као
и њихов облик;
препознаје глаголска времена и

• комуникација за учење
• одговорно учешће у
демократском друштву
• естетичка компетенција
• комуникација
• одговоран однос према
околини
• рад с подацима и
информацијама
• решавање проблема
• сарадња
• дигитална компетенција
• одговоран однос према
здрављу

27

30

57

IX-VI
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ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

•
•

•
•
•

УКУПНО ЧАСОВА
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употребљава их у складу са нормом;
разликује реченице по
комуникативној функцији;
разликује комуникативну од
предикатске реченице;
уочи број комуникативних и
предикатских реченица у тексту;
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;
разликује и гради аугментативе и
деминутиве;
саставља обавештење, вест и кратак
извештај;
разуме основна значења књижевног и
неуметничког текста;
проналази, повезује и тумачи
експлицитно имлицитно садржане
информације у краћем, једноставнијем
књижевном и неуметничком тексу;
драматизује одломак одабраног
књижевноуметничког текста;
говори јасно, поштујући
стандарднојезичку норму;
изражајно чита обрађене књижевне
текстове.

• комуникација за учење
• одговорно учешће у
демократском друштву
• естетичка компетенција
• комуникација
• одговоран однос према
околини
• рад с подацима и
информацијама
• решавање проблема
• сарадња
• дигитална компетенција
• одговоран однос према
здрављу

2

33

35

IX-VI

59

85

144

IX-VI
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ЦИЉ:
Циљеви наставе и учења Српског језика и књижевности јесу да се ученик оспособи да правилно користи српски језик у различитим комуникативним
ситуацијама, у говору и писању , тако да ће овладати основним законитостима српског књижевног језика да стиче основња знања о улози и значењу
језика у националној култури и изградњи националног идентитета; да кроз читање и тумачење књижевног 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 значењу 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.
ЗАДАЦИ:
• развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и унапређује;
• описмењавање ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда српског књижевног језика ;
• поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског језика;
• упознавање језичких појава и појмова, овладавање нормативном граматиком и стилским могућностима српског језика;
• оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима његове усмене и писмене употребе и у различитим
комуникационим ситуацијама (улога говорника, слушаоца, саговорника и читаоца);
• уочавање разлике између месног говора и књижевног језика;
• развијање осећања за аутентичне естетске вредносзи у књижевној уметности;
• развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво усмено и писмено изражавање, богаћење речника, језичког и стилског
израза;
• увежбавање и усавршавање гласног читања и читања у себи (доживљајног, изражајног, интерпретативног, истраживачког, читање с разумевањем,
логичко читање) у складу са врстом текста (књижевним и осталим текстовима);
• оспособљавање за читање, доживљавање, разумевање, свестрано тумачење и вредновање књижевноуметничких дела разних жанрова;
• упознавање, читање и тумачење популарних и информативних текстова из илустрованих енциклопедија и часописа за децу;
• поступно и систематично оспособљавање ученика за логичко схватање и критичко процењивање прочитаног текста;
• развијање потребе за књигом, способности да се ученици њоме самостално служе као извором сазнања; навикавање на самостално коришћење
библиотеке (одељењске, школске, месне); поступно овладавање начином вођења дневника о прочитаним књигама;
• поступно и систематично оспособљавање ученика за доживљавање и вредновање сценских остварења (позориште, филм);
• усвајање основних функционалних појмова и теоријских појмова из књижевности, позоришне и филмске уметности;
• упознавање, развијање, чување и поштовање властитог националног и културног идентитета на делима српске књижевности, позоришне и филмске
уметности, као и других уметничких остварења;
• развијање поштовања према културној баштини и потребе да се она негује и унапређује;
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навикавање на редовно праћење и критичко процењивање часописа за децу и емисија за децу на радију и телевизији;
подстицање ученика на самостално језичко, литерарно и сценско ствсралаштво;
подстицање, неговање и вредновање ученичких ваннаставних активности (литерарна, језичка,рецитаторска, драмска, новинарска секција и др.);
васпитавање ученика у духу хуманизма, истинољубивости, солидарности и других моралних вредности;
развијање патриотизма и васпитање у духу мира, културних односа и сарадње међу људима.

УЏБЕНИК:
• Александар Јерков, Анђелка Петровић, Катарина Колаковић, Читанка, Српски језик и књижевност за шести разред основне школе,Вулкан знање,
Београд, 2019.
• Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов, Граматика, Српски језик и књижевност за шести разред основне школе, Вулкан знање, Београд,
2019.
• Анђелка Петровић, Катарина Колаковић, Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов, Радна свеска, Српски језик и књижевност за шести
разред основне школе, Вулкан знање, Београд, 2019.
ЛИТЕРАТУРА:
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1.

▪ Поздрављање;
▪ представљање себе и
других и тражење/
давање информација о
себи и другима у
ширем
комуникативном
контексту;
▪ описивање догађаја у
садашњости.

MY LIFE
2.
▪ Tражење и давање

• разумеју једноставније текстове који се
односе на поздрављање, представљање
и тражење/давање информација о себи
и другима;
• поздраве и отпоздраве, представе себе
и другог користећи једноставнија
језичка средства;
• поставе и одговоре на сложенија
питања личне природе;
• у неколико везаних исказа саопште
информације о себи и другима;
• разумеју једноставније текстове у
којима се описују сталне, уобичајене и
тренутне радње;
• размене информације које се односе на
дате
• комуникативне ситуације;
• опишу сталне, уобичајене и тренутне
догађаје / активности и способности
користећи неколико везаних исказа;
• разумеју и примењују правила учтиве
комуникације.
• препознају и именују појмове који се
односе на тему;
• поставе и одговоре на једноставнијa
питања личне природе;

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Време реализације

укупно

INTRODUCTION

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће
бити у стању да:

други
типови часа

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
РАЗРЕД: ШЕСТИ (2 часа недељно, 72 часа годишње)

• Грађанско васпитање,
• Српски језик.

-

4

4

IX

• Грађанско васпитање,
• Српски језик,
• Историја.

4

8

12

IX, X
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информација о
другима и давање
информација о себи у
ширем
комуникативном
контексту;
▪ oписивање догађаја у
прошлости;
▪ изражавање
допадања/
недопадања;
▪ позив и реаговање на
позив.

THE FUTURE
3

▪ Исказивање
предвиђања, нуђења
услуге/одлука и
намера у будућности.

• у неколико везаних исказа саопште
информације о себи и другима;
• разумеју једноставније текстове у
којима се описују догађаји у
прошлости;
• размене информације у вези са
догађајима у прошлости;
• опишу у неколико везаних исказа
догађај из прошлости/историјску
личност и сл.
• разумеју и реагују на једноставније
исказе који се односе на изражавање
допадања/недопадања;
• размене информације које се односе на
допадање/недопадање уз
образложење;
• разумеју предлоге и одговоре на њих;
• упуте предлоге и реагују на предлоге
пружајући одговарајући изговор или
одговарајуће оправдање на прикладан
начин;
• опишу сличности и разлике у
породичном животу у ВБ и код нас.
• препознају и именују појмове који се
односе на тему;
• разумеју једноставније текстове који се
односе на исказивање предвиђања,
понуда/одлука, планова и намера у
будћности;
• разумеју и размене информације које
се односе на предвиђање, нуђење
услуге/одлуке, и намере у будућности;
• изразе своја и туђа предвиђања,
одлуке, и намере у будћности;
• понуде/прихвате/одбију услугу на
прикладан начин;

Школски програм 2022 -2026

• Грађанско васпитање,
• Српски језик,
• Географија

4

9

13

XI, XII
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TIMES AND PLACES

4.

▪ Описивање догађаја
из прошлости;
▪ исказивање
допадања/недопадања;
▪ позив и реаговање на
позив.

CITIES

5.

▪ Описивање места;
▪ исказивање
просторних односа и
смера кретања;
▪ описивање догађаја у
прошлости;
▪ исказивање предлога
и сугестија;
▪ изражавање будућих
планова/договора.

• уочеи опишу сличности и разлике у
прослави рођендана у ВБ и код нас.
• The first written test
• разумеjу једноставније текстове у
којима се описују догађаји из
прошлости;
• разменe једноставније информације у
вези са догађајима у прошлости;
• опишу у неколико везаних исказа
догађајеиз прошлости;
• опишу историјске догађаје циљне
културе користећи једноставнијa
језичка средства;
• разумеју и реагују на једноставније
исказе који се односе на
допадање/недопадање;
• изразе допадање/недопадање
једноставнијим језичким средствима;
• израчунају време у ВБ, Аустралији,
САД у односу на Србију.
• препознају и именују појмове који се
односе на тему;
• разумеју једноставнији опис места
(знаменитости, институције и сл.);
• упореде и опишу карактеристике
места, користећи једноставнија језичка
средства;
• опишу места користећи једноставнија
језичка средства (знаменитости,
занимљивости и сл.);
• разумеју појединачне и везане исказе
који се односе на просторне односе и
смер кретања;
• питају и кажу где се нешто налази
користећи једноставнија језичка
средства;

Школски програм 2022 -2026

• Грађанско васпитање,
• Српски језик,
• Географија.

2

6

8

XII

•
•
•
•

4

8

12

I, II

Грађанско васпитање,
Српски језик,
Географија,
Историја.
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EXPERIENCES

6.

▪ Описивање искуства у
прошлости;
▪ исказивање жеља и
амбиција;
▪ исказивање
упозорења.

• затраже и у неколико везаних исказа
саопште смер кретања;
• разумеју и опишу искуство/догађај из
прошлости користећи једноставнија
језичка средства;
• разумеју и реагују на предлоге и
сугестије уз образложење;
• саопште предлоге и сугестије;
• разумеју једноставније исказе који се
односе на планове за будућност;
• у неколико везаних исказа саопште
планове/договоре за будућност;
• разумеју и поштују правила учтиве
комуникације;
• опишу значајније градове циљних
култура и њихове знаменитoсти и
занимљивости (Лондон, Њујорк);
• опишу значајни историjски догађај
циљних култура
• препознају и именују појмове који се
односе на тему;
• разумеју једноставније текстове који се
односе на описивање искуства у
прошлости;
• разменe информације у вези са
искуствима из прошлости;
• опишу у неколико везаних исказа своја
и туђа искуства из прошлости
користећи једноставнија језичка
средства;
• разумеју краће и дуже исказе који се
односе на жеље и амбиције;
• изразе своје и туђе жеље и амбиције
једноставнијим језичким средствима;
• разумеју једноставније текстове који се
односе на упозорења;

Школски програм 2022 -2026

•
•
•
•
•

Грађанско васпитање,
Српски језик,
Историја,
Екологија,
Информатика

4

9

13

III, IV
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WHAT’S UP?

7.

▪ Исказивање потреба,
осета и осећања;
▪ изрицање савета,
забрана и обавеза;
▪ изражавање
мишљења (слагања
/неслагања).

УКУПНО ЧАСОВА

• саопште упозорења;
• разумеју текст о значајнијим
историјским личностима из ВБ и
опишу значајније историјске личности
користећи једноставнија језичка
средства.
• The second written test
• препознају и именују појмове који се
односе на тему;
• разумеју и реагују на свакодневне
изразе у вези са непосредним и
конкретним потребама, осетима и
осећањима;
• изразе основне потребе, осете и
осећања једноставнијим језичким
средствима;
• разумеју и реагују на савете,
присуство/одсуство обавезе;
• размене информације које се односе на
савете, забране, присуство/одсуство
обавезе;
• саопште савете, забране,
присуство/одсуство обавезе користећи
одговарајућа језичка средства;
• разумеју и формулишу исказе којима
се тражи мишљење, изражава
слагање/неслагање.
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• Грађанско васпитање,
• Српски језик,
• Филмска уметност.

4

6

10

V, VI

22

50

72

IX-VI

ЦИЉ: наставе енглеског језика је развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова,
стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и
навикавање на отвореност у комуникацији, стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика.
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НАСТАВНИ САДРЖАЈИ- Ученици у усменој и писменој комуникацији уче и увежбавају:
1. Introduction
.Изразе и речи који се односе на тему; језичке структуре
Chloe. This is Layla Morrison. Where do you live? I live in Oak Street. James lives near there. I don’t know that street. Do you know it? Yes, I do. No, I don’t. Who’s
that girl over there? Does she go to this school? Yes, she does. No, she doesn’t. Who’s that man over there? Why is he climbing that tree? Is he looking for something?
We’re painting a sign on this door. Someone is moving into this office. He cycles to work every day. I can see him out of the window now. He’s arriving on his bike
again.
(The Present Simple Tense за изражавање сталних радњи); текстове и дијалоге који се односе на тему и интеркултурне садржаје (слушају, читају,
говоре и пишу).
2. My life
- Изразе и речи који се односе на тему; језичке структуреWhere were you born? Were you born in England? No, I wasn’t. I was born in Australia. When
did you move to a new house? I moved to a new house when I was six. Why did he move to England? Because his father got a new job. My parents got married in
Paris. He didn’t walk to school. He took the bus.Modern human beings first appeared in Africa 150,000 years ago. How was your weekend? Where did you go?
Who did you go with? It was brilliant/fantastic/great/not bad/OК… I didn’t like it here first because all my friends were in Australia. (The Past Simple Tense
правилних и неправилних глагола)Do you like skiing? What does Mickey like doing? What doesn’t he like doing?Do you fancy a game of football? Sorry I
can’t. I’ve got a piano lesson. Would you like to come too? Yes, please. Do you want to come to my party? Yes, I’d love to. Thanks. (Would like + инфинитив, like
+ глаголска именица);текстове и дијалоге који се односе на тему и интеркултурне садржаје (слушају, читају, говоре и пишу).
3. The future
- Изразе и речи који се односе на тему; језичке структуре Tomorrow the spaceship Galаxy will leave the Moon’s orbit and… How long will the journey
take? I’m sure/I believe I’ll win the award this year. I think/don’t think I’ll live in another country. Look at the clouds! It’s going to rain. What’s the problem? The
DJ is ill. Don’t worry. I’ll be the DJ. What? You’ll do it. Are you sure? Yes, It’ll be fun. Would you like a drink? I’ll get you a glass of lemonade. Thanks. Is there a
lot to do for your party? Yes, but don’t worry, everybody’s going to help. Layla and I are going to decorate the room. Why are you putting on your coat? I’m going
to take my dog for a walk. (Will за предвиђања, понуде/одлуке; Going to за предвиђања, одлуке, намере; Would you like за изражавање понуде);текстове
и дијалоге који се односе на тему и интеркултурне садржаје (слушају, читају, говоре ипишу).
4. Times and places
- Изразе и речи који се односе на тему; језичке структуре At ten o’clock yesterday, I was sending an e-mail to my friends around the world. While I was
cycling past the dam, I saw a crack in the wall. What were people doing when you reached the town? They were shopping and some children were playing. As Leo
was running, he dropped his teddy. What did the people do when they heard you? They grabbed their children and ran indoors. (The Past Continuos Tense; The
Past Continuous Tense и The Past Simple Tense– разлике у значењу); We went to New York for our holidays.That sounds exciting. I’ve got a new computer
game called Virtual Soap. That sounds interesting. Here’s the pizza. It looks delicious. I'd like to taste it. The path looks dangerous. I think I’ll go back.
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The film looks boring. I think I’ll fall asleep. (глаголиlook и sound); текстове и дијалоге који се односе на тему и интеркултурне садржаје (слушају, читају,
говоре ипишу).
5. Cities
- Изразе и речи који се односе на тему; језичке структуреOn the first day we went on a sightsеeing tour. Оn the second day we took the underground. This
is Buckinghаm Palace. The Queen lives here, but she isn’t here all the time. The Olympics were in London in 2012. The stadium and the other buildings are amazing.
The London Eye is the biggest wheel of its kind in the world. (The Past Simple Tense; The Present Simple Tense за изражавање чињеница);Excuse me. Is there
a post office near here? How do we get to the pоst office, please? Go along this street. There’s a supermarket on the right. Go past the supermarket and take the
first turning on the left. You can’t miss it. It’s between the courthouse and the town hall – opposite the prison. (Егзистенцијално ’There’, Импера-тив, предлози
за место, одређени и неодређени члан – првопоменути, другопоменути и уз имена инстутуција); He walked along the bridge and nothing happened. He
saw nobody. He looked everywhere. While he was sitting, somebody spoke to him. (The Past Simple Tense, The Past Continuous Tense за препричавање
догађаја; неодређене заменице са some, any, no, every – something, anything, nothing, everything, someone, anyone, no one…); Shall we go and see
’Cyberspace’ on Saturday? I can’t. My grandparents are coming this weekend. What about Friday? That’s not good for me. I’m playing football on Friday. (Shall
we… за изражавање предлога и сугестија; The Present Continuous Tense за изражавање планова/договора у будућности. текстове и дијалоге који се
односе на тему и интеркултурне садржаје (слушају, читају, говоре ипишу).
6. Experiences
- Изразе и речи који се односе на тему; језичке структуреI’ve been in some plays at the theatre. I haven’t been on TV or in a film, but I’d love to.Have you
ever played golf? I’ve never played any sport. I’ve climbed Mount Everest twice in my life. Would you like a drink? No, thanks. I’ve just had one. Can I speak to
Mellinda, please? Sorry, she’s just gone out. (The Present Perfect Tense за изражавање искуства у недефинисаној прошлости до неког тренутка у
садашњости, као и уз прилошке одредбе ever, never, just); I’ve won several races. Last week I was in the Country Campionship. I didn’t win the race because
my car broke down.(The Present Perfect Tense и The Past Simple Tense разлике у употреби и значењу); I want to be an actress. I’d love to be on TV. (глаголи
want и would love за изражавање жеља и амбиција); Never give your real address, date of birth or e-mail adress on the Internet. Don’t open any attachments
as they may contain a virus. Delete the e-mail immediately. (Императив); текстове и дијалоге који се односе на тему и интеркултурне садржаје (слушају,
читају, говоре ипишу).
7. What’s up?
- Изразе и речи који се односе на тему; језичке структуреI’m thirsty/hot/bored/tired. What’s wrong? Have you got a headache? You shouldn’t sit so close
to the TV. You should sit back here in one of the armchairs. (Модални глагол should за давање савета);You look really tired. You don’t have to stay here again
tonight. We must cаtch those thieves. You mustn’t touch that switch. (Глаголи must и don’t have to за изрицање присуства / одсуства обавезе, глагол mustn’t
за изрицање забране); Wow! Sounds good! Oh, I see. Me, too. Shall we go? Oh, yes. That’ll be great.
ЛИТЕРАТУРА:
▪ PROJECT 3, OXFORD UNIVERSITY PRESS (уџбеник и радна свеска)
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ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЛИКОВНА КУЛТУРА
РАЗРЕД: ШЕСТИ (1 час недељно, 36 часова годишње)

УВОД У ПРОГРАМ

2.

БОЈА

3.

НАСЛЕЂЕ

4.

НАУЧИЛИ СМО

5.

КОМУНИКАЦИЈА

• Искаже своје мишљење о значају ликовне
културе
• Зна
основне
и
изведене
боје,
комплементарне парове и топле и хладне
боје
• Представи своје и радове других, кратко,
аргументовано и афирмативно
• Користи , сам или у сарадњи са другима,
одабране изворе, податке и информације
као подстицај за стваралачки рад
• Пореди утисак који на њега остављају боје
• Описује разлике које уочава на
уметничким радовима из различитих
земаља,култура и периода
• Искаже своје мишљење о значају
уметничког наслеђа
• Покаже шта је до сада научио
• Разматра своја инересовања и могућности
у односу на занимања у визуелним
уметностима

КОМПЕТЕНЦИЈЕ

укупно

1.

По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ

други
типови часа

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ИСХОДИ

Време реализације

• Компетенција за
целоживотно учење

1

-

1

IX

• Решавање проблема
• Вештина сарадње
• Еколошка
компетенција
• Естетска компетенција
• Предузетничка
компетенција

4

9

13

IX, X, XI

2

1

3

XI

-

1

1

I

1

1

1

I

• Компетенција за
целоживотно учење
• Вештина комуникације
• Рад са подацима и
информацијама
• Дигитална
компетенција
• Вештина комуникације
• Вештина за живот у
демократском друштву
• Естетска компетенција
• Вештина комуникације
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6.

НАСЛЕЂЕ

7.

НАУЧИЛИ СМО

8.

ТЕКСТУРЕ

9.

НАСЛЕЂЕ

10.

НАУЧИЛИ СМО

11.

УОБРАЗИЉА

12.
13.

НАСЛЕЂЕ
НАУЧИЛИ СМО

14.

ПРОСТОР

УКУПНО ЧАСОВА

• Прави самостално или у
тиму,презентације о одабраним темама
повезујући кључне текстуалне податке и
визуелне информације
• Тумачи садржај уметничких дела
• Искаже своје мишљење о значају
уметности некад и сад
• Покаже шта је до сада научио
• Разуме појам текстуре и користи је у свом
стваралачком раду
• Пореди утисак који на њега остављају
различите текстуре приказане различитим
врстама ритма
• Анализира одабрана уметничка дела у
односу на време настанка и према
културној припадности
• Пореди знамените грађевине у Србији
• Покаже шта је до сада научио
• Користи имагинацију за креативан рад
• Користи разне изворе да би проширио
своја знања и идеје
• Пореди необична уметничка остварења
• Покаже шта је до сада научио
• Обликује композиције примењујући
основна знања о пропорцијама и
перспективи
• Уређује простор користећи стечена знања
о енеријеру и простору
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• Целоживотно учење

2

1

3

II

• Вештина комуникације
• Компетенција за
целоживотно учење
• Вештина комуникације
• Рад са подацима и
информацијама

-

1

1

II

2

2

4

III

3

-

3

IV

-

1

1

IV

1

2

3

V

• Естетска компетенција
• Вештина комуникације

1
-

1

1
1

V
V, VI

• Компетенција за
целоживотно учење
• Естетска компетенција

-

2

2

VI

17

21

36

IX-VI

• Дигитална компетенција

• Еколошка
компетенција
• Естетска компетенција
• Компетенција за
целоживотно учење
• Вештина комуникације
• Компетенција за
целоживотно учење
• Дигитална компетенција
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ЦИЉ:
Циљ наставе и учења Ликовне културе је да се ученик, развијајући стваралачко мишљење и естетичке критеријуме кроз практичан рад, оспособљава за
комуникацију и да изграђује позитиван однос према култури и уметничком наслеђу свог и других народа.
ЗАДАЦИ:
Ученици треба да се оспособе да опажају и представљају боју, наслеђе, визуелно споразумевање, текстуре, уобразиљу и простор. Формирају навике за
виши ниво културе рада, квалитет производа, културу живота и слободног времена.
УЏБЕНИК:
• Ликовна култура за шести разред, Милутим Мићић, Логос
ЛИТЕРАТУРА:
• Б.Багнал Цртање и сликање, В.Јансон Историја уметности, М.Митровић Форма и обликовање.
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1.

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

ЧОВЕК И МУЗИКА

• повеже различите видове музичког
изражавања са друштвено-историјским
амбијентом у коме су настали;
• уочи основне карактеристике музичког
стваралаштва у романтизму,
импресионизму и савременом добу;
• препознаје националне игре у делима
уметничке музике;
• наведе изражајна средстава музичке
уметности карактеристична за период
романтизма, импресионизма и
савременог доба;
• разликује музичке форме романтизма,
импресионизма и савременог доба;
• идентификује репрезентативне музичке
примере најзначајнијих представника
романтизма, импресионизма и
савременог доба;
• идентификује елементе музике ранијих
епоха као инспирацију у музици
савременог доба.

• компетенција за учење,
• одговорно учешће у
демократском
друштву,
• естетичка
компетенција,
• комуникација,
• рад с подацима и
информацијама,
• решавање проблема,
• сарадња,
• дигитална
компетенција.

1

-

укупно

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

други
типови часа

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МУЗИЧКА КУЛТУРА
РАЗРЕД: ШЕСТИ (1 час недељно, 36 часова годишње)

1

Време реализације

IX
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2.

ПЕВАЊЕМ И
СВИРАЊЕМ
УПОЗНАЈЕМО
МУЗИКУ

• издвоји начине коришћења изражајних
средстава у одабраним музичким
примерима;
• објасни како је музика повезана с
другим уметностима и областима ван
уметности (религија, технологија
записивања и штампања нота, извођачке
и техничке могућности инструмената);
• изводи музичке примере користећи глас,
сaмoстaлнo и у групи;
• изводи музичке примере користећи глас,
покрет, традиционалне или ритмичке
инструменте, сaмoстaлнo и у групи;
• примењује правилну технику певања;
• примењује различита средства
изражајног певања и свирања у
зависности од врсте, намене и карактера
композиције;
• развија координацију и моторику кроз
свирање и покрет;
• изрази доживљај музике језиком других
уметности (плес, глума, писана или
говорна реч, ликовна уметност);
• примењује принцип сарадње и
међусобног подстицања у заједничком
музицирању;
• користи музичке обрасце у
осмишљавању музичких целина кроз
пeвaњe, свирaњe и пoкрeт;
• комуницира у групи импрoвизуjући
мање музичке целине глaсoм,
инструмeнтом или пoкрeтом;
• идентификује репрезентативне музичке
примере;

Школски програм 2022 -2026

• компетенција за учење,
• одговорно учешће у
демократском
друштву,
• естетичка
компетенција,
• комуникација,
• рад с подацима и
информацијама,
• решавање проблема,
• сарадња,
• дигитална
компетенција.

23

6

29

IX-VI
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• коментарише слушано дело –извођачки
састав и инструменте;
• повеже различите видове музичког
изражавања с друштвено-историјским
амбијентом у коме су настали;
• издвоји начине коришћења изражајних
средстава у одабраним музичким
примерима;
• објасни како је музика повезана с
другим уметностима и областима ван
уметности (религија);
• користи могућности ИКТ-а за
самостално истраживање, извођење и
стваралаштво;
• коментарише слушано дело – динамичке
елементе;
• коментарише слушано дело –темпо;
• критички просуђује, анализира и
аргументовано доноси мишљење о
музичком делу;
• препозна инструмент или групу према
врсти композиције у оквиру датог
музичког стила;
• критички сагледава лош утицај
прегласне музике на здравље;
• понаша се у складу с правилима
музичког бонтона у различитим
музичким приликама;
• учествује у креирању шкoлских
прирeдби, догађаја и пројеката;
• учeствуje у шкoлским прирeдбама и
мaнифeстaциjaма;
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3.

4.

Школски програм 2022 -2026

МУЗИКА СРЕДЊЕГ
ВЕКА И
РЕНЕСАНСЕ

• наведе изражајна средстава музичке
уметности карактеристична за период
средњег века;
• наведе начине и средства музичког
изражавања у средњем веку у Европи и
Србији;
• разликује вокално-инструменталне и
инструменталне облике музике средњег
века;
• уочи основне карактеристике музичког
стваралаштва у средњем веку;
• идентификује репрезентативне музичке
примере најзначајнијих представника
средњег века;
• објасни како друштвени развој утиче на
начине и облике музичког изражавања;
• искаже своје мишљење о значају и улози
музике у средњем веку у Европи и
Србији;
• наведе начине и средства музичког
изражавања у ренесанси;
• објасни како је друштвени развој утицао
на начине и облике музичког изражавања
у ренесанси;
• искаже своје мишљење о значају и улози
музике у ренесанси.

• компетенција за учење,
• одговорно учешће у
демократском
друштву,
• естетичка
компетенција,
• комуникација,
• рад с подацима и
информацијама,
• решавање проблема,
• сарадња,
• дигитална
компетенција

4

0

4

XI-II

МУЗИЧКИ
ИНСТРУМЕНТИ

• класификује инструменте по начину
настанка звука;
• опише основне карактеристике
инструмената с диркама;
• опише основне карактеристике клавира
и чембала;

• компетенција за учење,
• одговорно учешће у
демократском
друштву,
• естетичка
компетенција,
комуникација,

2

0

2

IV
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• користи могућности ИКТ-а у примени
знања о музичким инструментима
(коришћење доступних апликација).

Школски програм 2022 -2026

• рад с подацима и
информацијама,
• решавање проблема,
сарадња,
• дигитална
компетенција

УКУПНО ЧАСОВА

30

6

36

IX-VI

ЦИЉ:
Циљ учења предмета Музичка култура је код ученика, развијајући интересовања за музичку уметност, стваралачко и критичко мишљење, формира
естетску перцепцију и музички укус као и одговоран односпрема очувању музичког наслеђа и култури свога и других народа.
Кључни појмови садржаја: Музички инструменти, Средњи век, Ренесанса, Класификација инструмената,...
УЏБЕНИК:
• Музичка култура за шести разред основне школе, Логос.
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ОСНОВИ
ПРОУЧАВАЊА
ПРОШЛОСТИ

• пореди историјске појаве;
• повеже визуелне и текстуалне информације са
одговарајућим историјским контекстом
(хронолошки, политички, друштвени,
културни);
• на понуђеним примерима, разликује легенде и
митове од историјских чињеница, као и
историјске од легендарних личности;
• разликује споменике различитих епоха, са
посебним освртом на оне у локалној средини;

ЕВРОПА,
СРЕДОЗЕМЉЕ И
СРПСКЕ ЗЕМЉЕ У
РАНОМ СРЕДЊЕМ
ВЕКУ

• образложи узроке и последице историјских
догађаја на конкретним примерима;
• пореди историјске појаве;
• приказује на историјској карти динамику
различитих историјских појава и промена;
• на историјској карти лоцира правце миграција
и простор насељен Србима и њиховим
суседима у средњем и раном новом веку;
• користећи ИКТ, самостално или у групи,
презентује резултате елементарног
истраживања заснованог на коришћењу
одабраних историјских извора и литературе;
• повеже визуелне и текстуалне информације са
одговарајућим историјским контекстом

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

• компетенција за учење,
• одговорно учешће у
демократском друштву,
• естетичка компетенција,
• комуникација,
• рад са подацима и
информацијама,
• решавање проблема,
• сарадња,
• дигитална компетенција
• компетенција за учење,
• одговорно учешће у
демократском друштву,
• естетичка компетенција,
• комуникација,
• одговоран однос према
околини,
• предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву,
• рад са подацима и
информацијама,
• решавање проблема,
• сарадња,
• дигитална компетенција

укупно

2.

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

други
типови часа

1.

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА
РАЗРЕД: ШЕСТИ (2 часа недељно, 72 часа годишње)

Време реализације

2

1

3

IX

10

8

18

IX, X, XI

229

Основна школа „Добросав Радосављевић – Народ“

•
•
•

•

•

•
•

3.

ЕВРОПА,
СРЕДОЗЕМЉЕ
И СРПСКЕ ЗЕМЉЕ
У ПОЗНОМ
СРЕДЊЕМ
ВЕКУ

Школски програм 2022 -2026

(хронолошки, политички, друштвени,
културни);
наведе најзначајније последице настанка и
развоја држава у Европи и Средоземљу у
средњем и раном новом веку;
сагледа значај и улогу истакнутих личности у
датом историјском контексту;
разликује основна обележја и идентификује
најзначајније последице настанка и ширења
различитих верских учења у средњем и раном
новом веку;
илуструје примерима значај прожимања
различитих цивилизација; користећи ИКТ,
самостално или у групи, презентује резултате
елементарног истраживања заснованог на
коришћењу одабраних историјских извора и
литературе;
повеже визуелне и текстуалне информације са
одговарајућим историјским контекстом
(хронолошки, политички, друштвени,
културни);
идентификује основне одлике и промене у
начину производње у средњем и раном новом
веку;
на основу датих примера, изводи закључак о
повезаности националне историје са
регионалном и европском (на плану
политике, економских прилика, друштвених и
културних појава);

• пореди историјске појаве;
• наведе најзначајније последице настанка и
развоја држава у Европи и Средоземљу у
средњем и раном новом веку;
• идентификује разлике између типова
државног уређења у периоду средњег и раног
новог века;

• компетенција за учење,
• одговорно учешће у
демократском друштву,
• естетичка компетенција,
комуникација,
• одговоран однос према
околини,
• одговоран однос према

19

17

36

XI, XII, I, II, III, IV
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• илуструје примерима важност утицаја
политичких, привредних, научних и
културних тековина средњег и раног новог
века у савременом друштву;
• образложи узроке и последице историјских
догађаја на конкретним примерима;
• на основу датих примера, изводи закључак о
повезаности националне историје са
регионалном и европском (на плану
политике, економских прилика, друштвених и
културних појава);
• сагледа значај и улогу истакнутих личности у
датом историјском контексту;
• приказује на историјској карти динамику
различитих историјских појава и промена;
• илуструје примерима значај прожимања
различитих цивилизација;
• користећи ИКТ, самостално или у групи,
презентује резултате елементарног
истраживања заснованог на коришћењу
одабраних историјских извора и литературе;
• повеже визуелне и текстуалне информације са
одговарајућим историјским контекстом
(хронолошки, политички, друштвени,
културни);
• изводи закључак о значају српске
средњовековне државности и издваја
најистакнутије владарске породице;
• учествује у организовању и спровођењу
заједничких школских активности везаних за
развој културе сећања.
• повеже визуелне и текстуалне информације са
одговарајућим историјским контекстом
(хронолошки, политички, друштвени,
културни);

Школски програм 2022 -2026

•
•
•
•
•

здрављу,
предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву,
рад са подацима и
информацијама,
решавање проблема,
сарадња,
дигитална компетенција
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• учествује у организовању и спровођењу
заједничких школских активности везаних за
развој културе сећања
• разликује споменике различитих епоха, са
посебним освртом на оне у локалној средини;
• на понуђеним примерима, разликује легенде и
митове од историјских чињеница, као и
историјске од легендарних личности;
• пореди положај и начин живота жена и
мушкараца, различитих животних доби,
припадника постојећих друштвених слојева, у
средњем и раном новом веку;
• образлаже најважније последице научнотехничких открића у периоду средњег и раног
новог века;
• идентификује основне одлике и промене у
начину производње у средњем и раном новом
веку;
• илуструје примерима значај прожимања
различитих цивилизација;
• разликује споменике различитих епоха, са
посебним освртом на оне у локалној средини;

4.

ЕВРОПА, СВЕТ И
СРПСКЕ ЗЕМЉЕ У
РАНОМ НОВОМ
ВЕКУ
(Прединдустријско
доба)

• образлаже најважније последице научнотехничких открића у периоду средњег и раног
новог века;
• идентификује основне одлике и промене у
начину производње у средњем и раном новом
веку;
• користећи ИКТ, самостално или у групи,
презентује резултате елементарног
истраживања заснованог на коришћењу
одабраних историјских извора и литературе;
• повеже визуелне и текстуалне информације са
одговарајућим историјским контекстом
(хронолошки, политички, друштвени,
културни);

• компетенција за учење,
• одговорно учешће у
демократском друштву,
• естетичка компетенција,
• комуникација,
• одговоран однос према
околини,
• одговоран однос према
здрављу,
• предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву,
• рад са подацима и

8

7

15

IV, V, VI
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• образложи узроке и последице историјских
догађаја на конкретним примерима;
• пореди историјске појаве;
• сагледа значај и улогу истакнутих личности у
датом историјском контексту;
• приказује на историјској карти динамику
различитих историјских појава и промена;
• разликује основна обележја и идентификује
најзначајније последице настанка и ширења
различитих верских учења у средњем и раном
новом веку;
• илуструје примерима значај прожимања
различитих цивилизација;
• илуструје примерима важност утицаја
политичких, привредних, научних и
културних тековина средњег и раног новог
века у савременом друштву;
• учествује у организовању и спровођењу
заједничких школских активности везаних за
развој културе сећања
• разликује основна обележја и идентификује
најзначајније последице настанка и ширења
различитих верских учења у средњем и раном
новом веку;
• идентификује разлике између типова
државног уређења у периоду средњег и раног
новог века;
• пореди положај и начин живота жена и
мушкараца, различитих животних доби,
припадника постојећих друштвених слојева, у
средњем и раном новом веку;
• разликује споменике различитих епоха, са
посебним освртом на оне у локалној средини.

УКУПНО ЧАСОВА

Школски програм 2022 -2026

информацијама,
• решавање проблема,
• сарадња,
• дигитална компетенција

39

33

72

IX-VI
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ЦИЉ:
Циљ учења Историје је да ученик, изучавајући историјске догађаје, појаве, процесе и личности, стекне знања и компетенције неопходне за разумевање
савременог света, развије вештине критичког мишљења и одговоран однос према себи, сопственом и националном идентитету, културно-историјском
наслеђу, друштву и држави у којој живи.
ЗАДАЦИ:
Задаци наставе историје су да ученици, уочавајући узрочно-последичне везе, разумеју историјске процесе и токове, улогу истакнутих личности у развоју
људског друштва и да познају националну и општу историју (политичку, економску, друштвену, културну...), као и историју суседних народа и држава.
УЏБЕНИК:
• Историја за 6. разред основне школе, Klett 2019. Београд
ЛИТЕРАТУРА:
• уџбеник, историјски атлас, разна друга стручна издања
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1.

ДРУШТВО И
ГЕОГРАФИЈА

2.

ГЕОГРАФСКА
КАРТА

• успоставља везе између физичкогеографских и друштвено-географских
објеката, појава и процеса
• одређује математичко географски
положај на Земљи;
• анализира, чита и тумачи
општегеографске и тематске карте;
• оријентише се у простору користећи
компас, географску карту и сателитске
навигационе системе;
• доводи у везу размештај светског
становништва
са
природним
карактеристикама простора;
• анализира
компоненте
популацоне
динамике и 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;

3.

СТАНОВНИШТВО

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

•
•
•
•
•
•
•

Учење
Комуникација
Сарадња
Учење
Комуникација
Сарадња
Рад са подацима и
информацијама
• Дигитална
• Решавање проблема

укупно

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

други
типови часа

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ГЕОГРАФИЈА
РАЗРЕД: ШЕСТИ (2 часа недељно, 72 часа годишње)

Време реализације

1

1

2

IX

7

5

12

IX, X

6

3

9

X, XI

•
•
•
•

Учење
Комуникација
Сарадња
Рад са подацима и
информацијама
• Дигитална
• Одговоран однос према
здрављу
• Одговорно учешће у
демократском друштву
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4.

НАСЕЉА

• анализира географски положај насеља;
• објашњава континуиране процесе у
развоју насеља и даје примере у Србији,
Европи и свету;
• доводи у везу типове насеља и урбане и
руралне
процесе
са
структурама
становништва, миграцијама, економским
и глобалним појавама и процесима;

5.

ПРИВРЕДА

• доводи у везу размештај привредних
објеката и квалитет животне средине;
• вреднује алтернативе за одрживи развој у
својој локалној средини, Србији, Европи
и свету;

6.

ДРЖАВА И
ИНТЕГРАЦИОНИ
ПРОЦЕСИ

• објасни
политичко-географску
структуру државе;
• представи процесе који су довели до
формирања
савремене
политичкогеографске карте света;

ГЕОГРАФИЈА
ЕВРОПЕ

• објасни како се издвајају географске
регије;
• илуструје уз помоћ карте најважније
географске објекте, појаве и процесе на
простору Европе

7.

УКУПНО ЧАСОВА

Школски програм 2022 -2026

• Одговоран однос према
околини
• Учење
• Комуникација
• Дигитална
• Предузимљивост
и
оријентација
ка
предузетништву
• Одговоран однос према
околини
• Учење
• Комуникација
• Учење
• Комуникација
• Рад са подацима и
информацијама
• Дигитална
• Одговорно учешће у
демократском друштву
• Учење
• Комуникација
• Сарадња
• Одговоран
однос
према околини
• Рад са подацима и
информацијама
• Дигитална
• Естетичка

5

2

7

XI, XII

12

6

18

XII-III

7

4

11

III, IV

9

4

13

IV-VI

47

25

72

IX-VI
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ЦИЉ:
Циљ наставе 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.
УЏБЕНИК:
• Уџбеник за 6. разред основне школе, издавачке куће Нови Логос, (аутори: Снежана Вујадиновић, Рајко Голић, Дејан Шабић
ЛИТЕРАТУРА:
• Уџбеник, стручна и методичка литература, часописи, интернет...
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1.

УВОД У
ФИЗИКУ

КРЕТАЊЕ
2.

3.

СИЛА

• стекне појам о начину како физика
истражује природу;
• разликује појмове физичких тела од
супстанција од којих се састоје тела.

• разликује врсте кретања према облику
путање и према промени брзине и
одређује средњу брзину;
• решава квалитативне, квантитативне и
графичке задатке из наведене области.

• 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);

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

• компетенција за учење,
• рад са подацима и
информацијама,
• комуникација,
• решавање проблема,
• сарадња,
• дигитална компетенција,
• предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву.
• компетенција за учење,
• рад са подацима и
информацијама,
• комуникација,
• решавање проблема,
• сарадња,
• дигитална компетенција,
• предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву.
• компетенција за учење,
• рад са подацима и
информацијама,
• комуникација,
• решавање проблема,
• сарадња,
• дигитална компетенција,
• предузимљивост и

укупно

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

други
типови часа

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ФИЗИКА
РАЗРЕД: ШЕСТИ (2 часа недељно, 72 часа годишње)

Време реализације

2

2

4

IX

6

8

14

IX, X

7

7

14

X, XI, XII
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4.

МЕРЕЊЕ

• 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 дејством силе,
узајамно деловање наелектрисаних тела и
узајамно деловање магнета;
• решава квалитативне, квантитативне и
графичке задатке из наведене области.
• 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;
• одређује средњу вредност мерене
величине и грешку мерења;
• решава квалитативне, квантитативне и
графичке задатке из наведене области.

Школски програм 2022 -2026
оријентација ка
предузетништву.

• компетенција за учење,
• рад са подацима и
информацијама,
• комуникација,
• решавање проблема,
• сарадња,
• дигитална компетенција,
• предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву.

7

6

13

XII, I, II
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5.

6.

МАСА И
ГУСТИНА

ПРИТИСАК

Школски програм 2022 -2026

• на основу мерених вредности одређује
густину;
• решава квалитативне, квантитативне и
графичке задатке из наведене области.

• компетенција за учење,
• рад са подацима и
информацијама,
• комуникација,
• решавање проблема,
• сарадња,
• дигитална компетенција,
• предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву.

6

9

15

II, III, IV

• разликује преношење силе притиска кроз
чврста тела и течности и наводи примере
примене (хидраулична преса, кочнице
аутомобила, ходање по снегу...);
• познаје примену хидростатичког
притисака (принцип рада водовода,
фонтане);
• на основу мерених вредности одређује
притисак;
• демонстрира појаву притисак чврстих
тела и течности;
• решава квалитативне, квантитативне и
графичке задатке из наведене области.

• компетенција за учење,
• рад са подацима и
информацијама,
• комуникација,
• решавање проблема,
• сарадња,
• дигитална компетенција,
• предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву.

5

7

12

V, VI

33

39

72

IX-VI

УКУПНО ЧАСОВА

ЦИЉ:
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.
ЗАДАЦИ:
• Развијање функционалне писмености,
• упознавање основних начина мишљења и расуђивања у физици,
• разумевање појава, процеса и односа у природи на основу физичких закона,
• развијање способности за активно стицање знања о физичким појавама путем истраживања,
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•
•
•
•
•
•

Школски програм 2022 -2026

подстицање радозналости, способности рационалног расуђивања, самосталности и критичког мишљења,
развијање логичког и апстрактног мишљења,
разумевање смисла и метода остваривања експеримената и значаја мерења,
развијање способности за примену знања из физике,
уочавање и разумевање повезаности физичких појава и екологије и
развијање свести о потреби заштите, обнове и унапређења животне средине.

УЏБЕНИК:
• ФИЗИКА 6 Уџбеник са збирком задатака и лабораторијским вежбама за шести разред основне школе, Александар Кандић и Горан Попарић
Нови Логос, Београд
• ФИЗИКА 6 Збирка задатака за шести разред основне школе, Александар Кандић, Нови Логос, Београд
ЛИТЕРАТУРА:
• ФИЗИКА 6 Уџбеник за шести разред основне школе, Мићо Митровић, Сазнање, Београд
• ПРАКТИКУМ ФИЗИКА 6 Збирка задатака и експерименталних вежби из физике за шести разред основне школе, Мићо Митровић, Сазнање,
Београд
• ФИЗИКА 6 Збирка решених задатака за VI разред основне школе, Наташа Чалуковић, Круг, Београд
• МОЈА ФИЗИКА 6 Додатно наставно средство намењено ученицима којима је потребна додатна образовна подршка, Маринко Петковић,
Школски сервис Гајић, Београд.
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ЦЕЛИ БРОЈЕВИ

ТРОУГАО

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:

• Прочита, запише, упореди и представи на бројевној
правој целе и рационалне бројеве (записане у облику
разломака или децималном облику);
• Одреди супротан број, апсолутну вредност и
реципрочну вредност рационалног броја;
• Израчуна вредност једноставнијег бројевног израза и
реши једноставну линеарну једначину инеједначину у
скупу рационалних бројева;
• Реши једноставан проблем из свакодневног живота
• Класификује троуглове на основу њихових својстава;
• Конструише углове од 90 степени и 60 степени и
користи њихове делове за конструкције других углова;
• Уочи одговарајуће елементе подударних троуглова;
• Утврди да ли су два троугла подударна на основу
ставова подударности;
• Конструише троугао, на основу задатих елемената
(странице и углови троуглова);
• Примени својства троуглова у једноставнијим
проблемским задацима;
• Сабира и одузима векторе и користиих у реалним
ситуацијама;
• Одреди центар описане и уписане кружнице троугла;
• Примењује особине централне и осне симетрије и
транслације у једноставнијим задацима;

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Време
реализације

укупно

2.

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

други
типови часа

1.

Број часова по
теми

• комуникација,
• рад са подацима и
информацијама,
• дигитална компетенција,
• решавање проблема,
• сарадња и
• компетенција за целоживотно
учење.

9

15

24

IX, X

• комуникација,
• рад са подацима и
информацијама,
• дигитална компетенција,
• решавање проблема,
• сарадња и
• компетенција за целоживотно
учење.

13

17

30

X, XI

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА
РАЗРЕД: ШЕСТИ (4 часа недељно, 144 часа годишње)
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3.

4.

РАЦИОНАЛНИ
БРОЈЕВИ ПРВИ
ДЕО

• Прочита, запише и представи на бројевној правој
рационалне бројеве;
• Израчуна вредност једноставнијег бројевног израза и
реши једноставну линеарну једначину и неједначину у
скупу рационалних бројева;
• Реши једноставан проблем из свакодневног живота
користећи бројевни израз, линеарну једначину или
неједначину;

ЧЕТВОРОУГАО

• Класификује четвороуглове на основу њихових
својстава;
• Конструише четвороугао, на основу задатих елемената
(странице и углови и дијагонале четвороуглова);
• Примењује особине централне и осне симетрије и
транслације у једноставнијим задацима;

5.

РАЦИОНАЛНИ
БРОЈЕВИ ДРУГИ
ДЕО

• Примени пропорцију и проценат у реалним
ситуацијама;
• Прикаже податке и зависност између две величине у
координатном систему (стубичасти, тачкасти и
линијски дијаграм);
• Тумачи податке приказане табелом и графички;

6.

ПОВРШИНА
ЧЕТВОРОУГЛА И
ТРОУГЛА

• Израчуна површину троугла и четвороугла користећи
обрасце или разложиву једнакост;
• Израчуна површину паралелограма са нормалним
дијагоналама

УКУПНО ЧАСОВА

Школски програм 2022 -2026
• комуникација,
• рад са подацима и
информацијама,
• дигитална компетенција,
• решавање проблема,
• сарадња и
• компетенција за целоживотно
учење.
• комуникација,
• рад са подацима и
информацијама,
• дигитална компетенција,
• решавање проблема,
• сарадња и
• компетенција за целоживотно
учење.
• комуникација,
• рад са подацима и
информацијама,
• дигитална компетенција,
• решавање проблема,
• сарадња и
• компетенција за целоживотно
учење.
• комуникација,
• рад са подацима и
информацијама,
• дигитална компетенција,
• решавање проблема,
• сарадња и
• компетенција за целоживотно
учење.

9

15

24

XII, I

8

14

22

II, III

14

16

30

III, IV, V

5

9

14

V, VI

58

86

144

IX-VI

ЦИЉ:
Циљ учења Математике је да ученик, овладавајући математичким концептима, знањима и вештинама, развије основе апстрактног и критичког мишљења,
позитивне ставове према математици, способност комуникације математичким језиком и писмом и примени стечена знања и вештине у даљем школовању
и решавању проблема из свакодневног живота, као и да формира основ за даљи развој математичких појмова.
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ЗАДАЦИ:
• да ученици стичу знања неопходна за разумевање квантитативних и просторних односа и законитости у разним појавама у природи, друштву и
свакодневном животу.
• да ученици стичу основну математичку културу потребну за откривање улоге и примене математике у различитим подручјима човекове делатности
(математичко моделовање), за успешно настављање образовања и укључивање у рад;
• да развија ученикову способност посматрања, опажања и логичког, критичког, стваралачког и апстрактног мишљења;
• да развија културне, радне, етичке и естетске навике ученика, као и математичку радозналост у посматрању и изучавању природних појава;
• да ученици стичу способност изражавања математичким језиком, јасност и прецизност изражавања у писменом и усменом облику;
• да изграђује позитивне особине ученикове личности, као што су: истинољубивост, упорност, систематичност, уредност, тачност, одговорност,
смисао за самостални рад;
• да ученици усвоје основне чињенице о скуповима, релацијама и пресликавањима;
• да ученици савладају основне операције с природним, целим, рационалним и реалним бројевима, као и основне законе тих операција;
• да ученици упознају најважније равне и просторне геометријске фигуре и њихове узајамне односе;
• да оспособи ученике за прецизност у мерењу, цртању и геометријским конструкцијама;
• да ученицима омогући разумевање одговарајућих садржаја природних наука и допринесе радном и политехничком васпитању и образовању;
• да интерпретацијом математичких садржаја и упознавањем основних математичких метода допринесе формирању правилног погледа на свет и
свестраном развитку личности ученика;
• да ученици стичу навику и обучавају се у коришћењу разноврсних извора знања.
УЏБЕНИК:
• Математика, уџбеник за шести разред основне школе; С. Јешић, Ј. Благојевић, Александра Росић; Герундијум, 2021. година.
ЛИТЕРАТУРА:
• Збирка задатака из математике, збирка задатака за шести разред основне школе; С. Јешић, А. Росић; Герундијум, 2021. година.
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1.

ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ
И ФУНКЦИЈЕ КАО
ОСНОВА ЖИВОТА

2.

ЖИВОТ У
ЕКОСИСТЕМУ

• упореди грађу животиња, биљака и
бактерија на нивоу ћелија и нивоу
организма;
• повеже грађу и животне процесе на нивоу
ћелије и нивоу организма;
• одреди положај органа човека и њихову
улогу;
• цртежом или моделом прикаже основне
елементе грађе ћелије једноћелијских и
вишећелијских организама;
• користи лабораторијски прибор и
школски микроскоп за израду и
посматрање готових и самостално
израђених препарата;
• хумано поступа према организмима које
истражује
• направи разлику између животне средине,
станишта, популације, екосистема и
еколошке нише;
• размотри односе међу члановима једне
популације, као и односе између
различитих популација на конкретним
примерима;

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

укупно

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

други
типови часа

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: БИОЛОГИЈА
РАЗРЕД: ШЕСТИ (2 часа недељно, 72 часа годишње)

Време реализације

• ликовна култура

15

21

36

IX, X, XI, XII, I

• ликовна култура

8

8

16

II, III
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3.

НАСЛЕЂИВАЊЕ И
ЕВОЛУЦИЈА

4.

ПОРЕКЛО И
РАЗНОВРСНОСТ
ЖИВОГ СВЕТА

5.

ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ

• илуструје примерима међусобни утицај
живих бића и узајамни однос са животном
средином
• истражи утицај средине на испољавање
особина, поштујући принципе научног
метода;
• идентификује примере природне и
вештачке селекције у окружењу и у
задатом тексту/илустрацији;
• повеже еволутивне промене са наследном
варијабилношћу и природном селекцијом
• групише организме према особинама које
указују на заједничко порекло живота на
Земљи;
• одреди положај непознате врсте на
„дрвету живота“, на основу познавања
општих карактеристика једноћелијских и
вишећелијских организама;
• прикупи податке о радовима научника
који су допринели изучавању људског
здравља и изнесе свој став о значају
њихових истраживања
• одржава личну хигијену и хигијену
животног простора у циљу спречавања
инфекција;
• доведе у везу измењено понашање људи
са коришћењем психоактивних
супстанци;
• збрине површинске озледе коже, укаже
прву помоћ у случају убода инсеката,
сунчанице и топлотног удара и затражи
лекарску помоћ кад процени да је
потребна;

Школски програм 2022 -2026

• информатика и
рачунарство

3

3

6

IV

• информатика и
рачунарство

3

3

6

IV, V

• физичко васпитање

4

4

8

V, VI
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• повеже узроке нарушавања животне
средине са последицама по животну
средину и људско здравље и делује
личним примером у циљу заштите
животне средине

УКУПНО ЧАСОВА

33

39

72

IX-VI

ЦИЉ:
Да ученици користи ИКТ и другу опрему у истраживању, обради података и приказу резултата, уочавају да је хијерархијском низу допринело откриће
микроскопа, разликују врсте ћелија почев од бактеријске, разумеју трофичке односе и антропогени утицај, као и заштиту од загађења, разумеју утицај
припитимљавања биљака и животиња на осавремењавање живота, усвоје појам селекција-природна и вештачка, као и њен значај за човека, одређују
положај једно и вишећелијских група на дрвету живота, разуме бактеријке инфекције и превенира понашање у складу са климатским параметрима.
ЗАДАЦИ:
Да стекну навику тимског рада, праве јасну разлику између група живих бића и уочавају њихове заједничке особине-процесе, освесте угрожавање
животне средине и могућности заштите, развију пажњу и праћење кроз примере једно и вишећеличности, разумеју употребу антибиотика и
предупређивање сунчанице као и пружање прве помоћи.
УЏБЕНИК:
• Биологија 6 разред,, Бигз.
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1.

2.

По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

ЖИВОТНО И
РАДНО ОКРУЖЕЊЕ

• повеже развој грађевинарства и значај
урбанизма у побољшању услова
живљења;
• анализира карактеристике савремене
културе становања;
• класификује кућне инсталације на основу
њихове намене;

ТЕХНИЧКА И
ДИГИТАЛНА
ПИСМЕНОСТ

• 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, 3D приказ грађевинског
објекта и унутрашње уређење стана
уважавајући потребе савремене културе
становања;
• самостално креира дигиталну
презентацију и представља је;

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

укупно

ИСХОДИ

други
типови часа

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА
РАЗРЕД: ШЕСТИ (2 часа недељно, 72 часа годишње)

Време реализације

• Компетенција за
целоживотно учење
• Комуникација
• Решавање проблема
• Рад с подацима и
информацијама
• Дигитална
компетенција

3

3

6

IX

• Компетенција за
целоживотно учење
• Комуникација
• Решавање проблема
• Рад с подацима и
информацијама
• Дигитална
компетенција

5

13

18

IX, X, XI
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3.

4.

РЕСУРСИ И
ПРОИЗВОДЊА

САОБРАЋАЈ

• 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 модел грађевинске машине или
пољопривредне машине уз примену мера
заштите на раду;
• класификује врсте саобраћајних објеката
према намени;
• повезује неопходност изградње прописне
инфраструктуре са безбедношћу учесника
у саобраћају;
• повезује коришћење информационих
технологија у саобраћајним објектима са
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• Компетенција за
целоживотно учење
• Комуникација
• Решавање проблема
• Рад с подацима и
информацијама
• Дигитална
компетенција

14

6

20

XI, XII, I, II

• Компетенција за
целоживотно учење
• Комуникација
• Решавање проблема
• Рад с подацима и
информацијама

4

4

8

III
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•

•
•

•

5.

КОНСТРУКТОРСКО
МОДЕЛОВАЊЕ

•

•

•

УКУПНО ЧАСОВА

управљањем и безбедношћу путника и
робе;
демонстрира правилно и безбедно
понашање и кретање пешака и возача
бицикла на саобраћајном полигону и/или
уз помоћ рачунарске симулације;
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.
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• Дигитална
компетенција

• Компетенција за
целоживотно учење
• Комуникација
• Решавање проблема
• Рад с подацима и
информацијама
• Дигитална
компетенција

1

19

20

IV-V-VI

27

45

72

IX-VI
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ЦИЉ И ЗАДАЦИ: 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.
Наставни предмет техника и технологија намењен је развоју основних техничких компетенција ученика ради његовог оспособљавања за живот и рад у
свету који се технички и технолошки брзо мења.
Један од најважнијих задатака је да код ученика развија свест о томе да примена стечених знања и вештина у реалном окружењу подразумева стално
стручно усавршавање и целоживотно учење, као и да је развијање предузимљивости један од ваţних предуслова личног и професионалног развоја.
УЏБЕНИК:
• Техника и технологија за шести разред основне школе, Клетт, Аутор: Ненад Стаменовић, Алекса Вучићевић
ЛИТЕРАТУРА:
• Уџбеник, стручна литература, интернет...
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1.

2.

ИКТ

ДИГИТАЛНА
ПИСМЕНОСТ

• именује основне компоненте рачунара,
наведе примере корисничких програма за
одређену намену
• користи програм за управљање документима на рачунару
• разуме поступак дељења докумената
преко Google диска
• креира текстуални документ, примењује
акције едитовања и форматирања и умеће
табеле у документ
• креира, уређује и структуира текстуалне
документе који садрже табеле
• креира и обрађује дигиталну слику
• примењује алатке за снимање и обраду
аудио-записа
• правилно користи ИКТ уређаје
• примењује алатке за снимање и обраду
видео-записа
• креира, уређује и структуира дигиталне
садржаје (мултимедијалне презентације)
који садрже табеле, видео и аудио записе
• препознаје и објасни функцију основних
интернет сервиса
• ефикасно користи интернет сервисе

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

•
•
•
•

укупно

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

други
типови часа

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
РАЗРЕД: ШЕСТИ (1 час недељно, 36 часова годишње)

Време реализације

компетенциjа за учење
естетичка компетенциjа
комуникациjа
одговоран однос према
здрављу
предузимљивост и
ориjентациjа ка
предузетништву
рад са подацима и
информациjама
сарадња
дигитална
компетенциjа

/

10

10

IX, X, XI

• компетенциjа за учење
• естетичка компетенциjа
• комуникациjа

1

3

4

XI, XII

•
•
•
•
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3.

РАЧУНАРСТВО

• одговорно и правилно користи ИКТ
уређаје у мрежном окружењу
• приступа интернету, самостално претражује, проналази и процењује информације
и преузима их на свој уређај поштујући
ауторска права
• објасни поступак заштите дигиталног
производа/садржаја
одговарајућомССлиценцом
• чува и организује податке локално и у
облаку
• примењује поступке и правила за безбедно
понашање и представљање на мрежи
• поставља резултат свог рада на интернет,
ради дељења са другима, уз помоћ
наставника
• разуме разлику између текстуалних и
визуелних програмских језика
• објасни
и
примени
одговарајућу
програмску структуру (наредбе доделе,
учитавања, исписа)
• користи
математичке
изразе
за
израчунавања у једноставним програмима
• сврсисходно
примењује
програмске
структуре (уграђене функције)
• креира програм линијске структуре у
текстуалном програмском језику
• објасни и примени одговарајућу програмску структуру
• разуме и предвиђа резултате наредби
гранања
• примени одговарајућу програмску структуру

Школски програм 2022 -2026

• рад са подацима и
информациjама
• сарадња
• дигитална
компетенциjа

• компетенциjа за учење
• одговорно учешће у
демократском друштву
• комуникациjа
• предузимљивост и
ориjентациjа ка
предузетништву
• рад са подацима и
информациjама
• решавање проблема
• сарадња
• дигитална
компетенциjа

3

12

15

I-V
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4.

ПРОЈЕКТНА
НАСТАВА

УКУПНО ЧАСОВА

• користи у оквиру програма нумеричке,
текстуалне и једнодимензионе низовске
вредности
• у визуелном окружењу креира једноставан
рачунарски програм који укључује
наредбе понављања
• креира једноставан рачунарски програм
који укључује наредбе понављања
• разложи
сложени
проблем
на
једноставније
функционалне
целине
(потпрограме)
• вреднује своје знање о креирању програма
који укључују наредбе понављања,
гранања и дефинисане функције у
текстуалном програмском језику
• креира
програм
који
укључује
математички алгоритам у текстуалном
програмском језику
• креира једноставан рачунарски програм
који укључује наредбе понављања
• разложи сложени проблем на једноставније функционалне целине (потпрограме)
• вреднује своје знање о креирању програма
који укључују наредбе понављања,
гранања и дефинисане функције у
текстуалном програмском језику
• креира
програм
који
укључује
математички алгоритам у текстуалном
програмском језику

Школски програм 2022 -2026

• одговорно учешће у
демократском друштву
• комуникациjа
• предузимљивост и
ориjентациjа ка
предузетништву
• рад са подацима и
информациjама
• сарадња
• дигитална
компетенциjа

/

7

7

V, VI

4

32

36

IX-VI
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ЦИЉ:
Циљ образовно-васпитног рада изборног програма је да се ученици оспособе за коришћење рачунара.
ЗАДАЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА:
• упознавање основних појмова из информатике и рачунарства;
• развијање интересовања за примену рачунара у свакодневном животу и раду;
• подстицање креативног рада са рачунаром;
• оспособљавање за рад на рачунару.
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ:
• упознавање ученика са радом са табелама у програму за обраду текста;
• упознавање ученика са применом рачунара у области информација и комуникација;
• упознавање ученика са основним елементима програма за графику и анимацију;
• упознавање ученика са основним елементима програмирања;
• упознавање ученика саразличитим образовним софтверима.
УЏБЕНИК:
• Информатика и рачунарство 6, уџбеник за шести разред. Светлана Мандић, Клет
ЛИТЕРАТУРА:
• Информатика и рачунарство 6, уџбеник за шести разред, Светлана Мандић, Клет
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1.

ОСТАЛЕ
АКТИВНОСТИ

• Изводи разноврсна природна и изведена
кретања и користи их у спорту,
рекреацији и различитим животним
ситуацијама;
• Примењује вежбе које подстичу раст и
развој и правилно држање тела;
• Користи вежбе за развој и усавршавање
моторичких способности;

2.

АТЛЕТИКА

• Усвојио знања ради разумевања значаја и
суштине физичког васпитања;
• Навија фер, чува себе и друге;

3.

4.

ГИМНАСТИКА

СПОРТСКА
ИГРА
КОШАРКА

• Разуме сврху и значај вежбања;
• Доводи у везу физичко вежбање и
здравље;
• Примењује хигијенске мере пре, током и
након вежбања;

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

укупно

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

други
типови часа

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
РАЗРЕД: ШЕСТИ (2 часа недељно, 72 часа годишње)

Компетенција за учење: уме да
процени сопствену успешност у
учењу; идентификује тешкоће у
учењу и зна како да их превазиђе.

Време
реализације

1)

7)

2

4

6

IX, XI, I, III,
VI

Одговорно учешће у демократском друштву: залаже се за
солидарност и учествује у хуманитарним активностима.

4

7

11

IX, X, IV, V

Естетичка компетенција: показује
осетљивост за естетску димензију у
свакодневном животу и има
критички однос према употреби и
злоупотреби естетике.

4

18

22

XI, XII, I, II,
III

Комуникација: ученик користи на
одговарајући и креативан начин
језик и стил комуникације који су
специфични за поједине научне,

4

18

23

XI-III

Предузимљивост и оријентација
ка предузетништву: уме да
идентификује и адекватно представи своје способности и
вештине („јакестране“).
2)

3)

4)
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• Правилно се храни;
• Препознаје врсту повреде;
• Користи стечена умења, знања и навике у
свакодневним условима живота и рада;
• Чува животну средину током вежбања.

Школски програм 2022 -2026

техничке и уметничке дисциплине.
Одговоран однос према здрављу:
бира стил живота имајући на уму
добре стране и ризике тог избора
(нпр. активно бављење спортом,
вегетаријанска исхрана). Уме да
пружи прву помоћ.
6)

Решавање проблема: ученик
проналази/осмишљава
могућа
решења проблемске ситуације.
9)

Сарадња: доприноси постизању
договора о правилима заједничког
рада и придржава их се током
заједничког рада.
10)

Исходи се односе на све наставне области.

5.

МЕРЕЊЕ
МОТОРИЧКИХ
СПОСОБНОСТИ

УКУПНО ЧАСОВА

Рад са подацима и информацијама: користи табеларни и
графички приказ података и уме да
овако приказане податке чита,
тумачи и примењује.
8)

5

5

10

IX, VI

20

52

72

IX-VI

УЏБЕНИК:
• Теорија и методик физичког васпитања, проф др Бранко Крсмановић
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ОСТАЛЕ
АКТИВНОСТИ
СПОРТСКЕ ИГРЕ:

2.

▪
▪
▪
▪

РУКОМЕТ
КОШАРКА
ОДБОЈКА
ФУДБАЛ

• Разуме сврху и значај вежбања;
• Доводи у везу физичко вежбање и здравље;
• Примењује хигијенске мере пре, током и
након вежбања;

• Препознаје врсту повреде;
3.

ПЛАТФОРМА
ГУГЛ УЧИОНИЦА

• Користи стечена умења, знања и навике у
свакодневним условима живота и рада;

Предузимљивост и оријентација
ка предузетништву: уме да
идентификује и адекватно представи своје способности и
вештине („јаке стране“).
7)

Компетенција за учење: уме да
процени сопствену успешност у
учењу; идентификује тешкоће у
учењу и зна како да их превазиђе.

1

3

4

IX, XI, III, VI

4

30

34

IX-VI

-

16

16

IX-VI

5

49

54

IX-VI

1)

Сарадња: доприноси постизању
договора о правилима заједничког рада и придржава их се
током заједничког рада.
10)

• Чува животну средину током вежбања.
Исходи се односе на све наставне области.

УКУПНО ЧАСОВА

Одговорно
учешће
у
демократском друштву: залаже се
за солидарност и учествује у
хуманитарним активностима.

Време
реализације

2)

• Правилно се храни;

ОНЛАЈН НАСТАВА

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

укупно

1.

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

други
типови часа

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ОБАВЕЗНЕ ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ
РАЗРЕД: ШЕСТИ (- часа недељно, 54 часа годишње)
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1.

2.

УВОД

• поставља врлину љубави као најважнију
компоненту људског живота.
• посебан и изузетан начин има сазнања из
области верског, културног и друштвеног
живота.
• има прилику да боље разуме остале предмете
• књижевност,
• разуме уметност, историју, социологију
• негује љубав према мудрости – философију;
• 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;
• објасни
разлику
између
саосећања,
солидарности и сажаљења на датом примеру;

ПРИПРЕМА СВЕТА
ЗА ДОЛАЗАК СИНА
БОЖИЈЕГ

• доприноси друштвеном напретку кроз неговање
толеранције, демократских вредности и културе
дијалога
• повезује природу као творевину са постојањем
Творца
• препознаје врлину у себи, упознавањем
сопствене личности

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

• Целоживотно учење
• Комуникација
• Рад с подацима и
информацијама
• Решавање проблема
• Сарадња
• Учешће у демократском
друштву
• Естетичка компетенција

укупно

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

други
типови часа

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Број часова по
теми

Обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТЕХИЗИС
РАЗРЕД: ШЕСТИ (1 час недељно, 36 часова годишње)

/

1

1

3

2

5

Време реализације

IX-VI

259

Основна школа „Добросав Радосављевић – Народ“

3.

4.

5.

6.

УВОД У НОВИ
ЗАВЕТ

БОГОЧОВЕК ИСУС
ХРИСТОС

ЦРКВА ДУХА
СВЕТОГА

ЕВАЛУАЦИЈА

УКУПНО ЧАСОВА

• укаже
на
упрошћено,
поједностављено,
генерализовано
и
најчешће
нетачно
приказивање некога или нечега на приказаним
примерима;
• разуме веру и објасни њен значај
• наведе шта би волео да има у својој локалној
заједници што сада недостаје;
• наведе Светиње
• зна да се понаша у Светињи
• заједно са осталим ученицима учествује у
Богослужењима
• зна правила у Цркви
• 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
• препознаје примере солидарности у свом
окружењу, причама, филмовима, књигама
• да заштити ученика од разних савремених
искушења која сналазе многе младе људе:
• чува од опасности секти, дроге, алкохолизма и
aids – a.
• да води примеран, узоран и моралан начин
живота који ће му јасно показати да узрасте у
стабилну и зрелу личност.
• Схвати смисао човековог постојања
• схвати значај заједнице (Цркве)

Школски програм 2022 -2026

• Целоживотно учење
• Комуникација
• Рад с подацима и
информацијама
• Решавање проблема
• Сарадња
• Учешће у демократском
друштву

3

2

5

IX-VI

• Целоживотно учење
• Комуникација
• Рад с подацима и
информацијама
• Решавање проблема
• Сарадња
• Учешће у демократском
друштву

12

4

16

IX-VI

• Целоживотно учење
• Комуникација
• Рад с подацима и
информацијама
• Решавање проблема
• Сарадња
• Учешће у демократском
друштву

5

2

7

IX-VI

• Целоживотно учење
• Комуникација
• Рад с подацима и
информацијама
• Решавање проблема
• Сарадња
• Учешће у демократском
друштву

/

2

2

IX-VI

23

13

36
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ЦИЉ:
Развијање емпатије, великодушности и доброте код деце, подстицање правилног развоја личности која је отворена за договор и сарадњу, неговање
традиције. Допринос друштвеном напретку кроз неговање толеранције, демократских вредности и културе дијалога.Упути децу, будуће генерације нашег
народа, на другог човека као на личност, на непроцењиво благо од кога зависи и наш живот.Откривање љубави према човеку открива у њему икону
живога Бога, као и то да је човек највредније биће на свету. Пружање учениковом сазнању велики извор информација о смислу човековог постојања, о
начинима помоћу којих ученик може постати радосна и духовно богатија личност, о томе да овај свет не постоји случајно него да је дело Створитеља –
Бога, о томе да је основна истина хришћанства у испуњењу љубави и у томе да је Бог – савршена Љубав и Доброта. Да помогне да ученик боље разуме
друге наставне предмете.Ученик има прилику да боље разуме књижевност, уметност, историју, социологију и, наравно, љубав према мудрости –
философију.
Да заштити ученика од разних савремених искушења која сналазе многе младе људе. Чува од опасности секти, дроге, алкохолизма и aids – a. Верска
настава то чини тако што помаже ученику да води примеран, узоран и моралан начин живота који ће му јасно показати да узрасте у стабилну и зрелу
личност.
ЗАДАЦИ :
Развијање доброте и великодушности и то не кроз наметање већ као добар предлог. Образовање једног човека да служи једној заједници уз добру наставу
и васпитање. Повезивање човека са Богом.Образовање човека са циљем да служи једној заједници, ма о којој служби се радило, је могуће само уз добру
наставу и васпитање. Једноставно речено, да би човек могао да буде искрено посвећен своме позиву као нпр. инжињер, лекар, државник, наставник или
пак свештенослужитељ, потребно је, пре свега, да буде добар човек. Једно без другог не иде. Ако то ми не урадимо, тј. ако не васпитамо децу у духу наше
вере, онда ће она бити васпитана на другим основама.
Задатак веронауке јесте да упути децу на заједницу са Богом у Христу, јер се једино у заједници са Богом може остварити бесмртност за човека и створену
природу као улазак у вечно постојање. Живот има смисла само онда када се сагледа из перспективе бесмртног постојања. Живот има смисла само онда
ако је он заправо дар вечности. своју слободу пројави као љубав према Богу и према другим људима. Задатак веронауке је, увођење младог човека у личну
заједницу са Богом Оцем у Христу, кроз веру и литургију, као нови начин постојања којим се задобија бесмртност-вечно постојање личности.
Ученику пружи могућност да развије дар говора и елоквентности: на Верској настави се нарочито учи о начинима лепог изражавања и негује се лепо
говорништво и богата елоквенција који су сигурни показатељи образовања једне личности у савременом свету. Верска настава поставља врлину љубави
као најважнију компоненту људског живота.
Верске наставе стекли су вештину да ученику на посебан и изузетан начин пруже сазнања из области верског, културног и друштвеног живота.
УЏБЕНИК:
ЛИТЕРАТУРА :
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2.

3.

ПРВИ КОРАК –
УОЧАВАЊЕ
ПРОБЛЕМА У
ЗАЈЕДНИЦИ

ИЗБОР ПРОБЛЕМА
НА КОМ ЋЕ СЕ
РАДИТИ

• познаје правила рада у групи;
• познаје најзначајније пpoблеме
локалној заједници;
• изради разредну студију;
• уочи значај решавања проблема
локалној заједници;

у
у

• познаје услове у којима живи локална
заједница
• познаје проблеме у локалној заједници;
• аргументовано заступа став о проблему;
• самостално аргументује ставове и
изражава мишљење;
• зна
изабрати
проблем
који
је
најактуелнији у локалној заједници;
• правилно одабере проблем на ком ће
радити;

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

• одговорно
учешће
демократском друштву
• комуникација
• решавање проблема
• сарадња

укупно

1.

УПОЗНАВАЊЕ
ОСНОВНИХ
ЕЛЕМЕНАТА
ПРОГРАМА

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

други
типови часа

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
РАЗРЕД: ШЕСТИ (1 час недељно, 36 часова годишње)

Време реализације

у

• естетичка компетенција
• комуникација
• одговоран однос према
околини
• рад с подацима и
информацијама
• сарадња
• одговорно учешће у
демократском друштву
• компетенција за учење
• одговорно
учешће
у
демократском друштву
• компетенција за учење
• комуникација
• одговоран однос према
околини
• сарадња
• решавање проблема

-

6

6

IX, X

-

4

4

X, XI

-

1

1

XI
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4.

5.

6.

7.

САКУПЉАЊЕ
ПОДАТАКА О
ИЗАБРАНОМ
ПРОБЛЕМУ

ИЗРАДА СТУДИЈЕ

ЈАВНА
ПРЕЗЕНТАЦИЈА
СТУДИЈЕ

ОСВРТ НА
НАУЧЕНО ЕВАЛУАЦИЈА

УКУПНО ЧАСОВА

Школски програм 2022 -2026

• развија
комуникацијске
вештине
неопходне за сарадничко понашање;
• самостално сакупља податке;
• анализира прикупљене податке;
• развијање критичког мишљења;

• одговорно
учешће
у
демократском друштву
• компетенција за учење
• комуникација
• одговоран однос према
околини
• сарадња
• решавање проблема

-

8

8

XII, I

• разврстава и класификује сакупљене
податке;
• самостално или у групи осмисли план
акције;
• презентује план акције;
• ради у гупи и заједнишки доносе одлуке;

• одговорно учешће у
демократском друштву
• компетенција за учење
• комуникација
• одговоран однос према
околини
• сарадња
• решавање проблема

-

12

12

II-V

• изради план пројекта;
• јавно презентује план акције;
• реши одабрани проблем у локалној
заједници;

• одговорно учешће у
демократском друштву
• компетенција за учење
• комуникација
• одговоран однос према
околини
• сарадња
• решавање проблема
• одговорно учешће у
емократском друштву
• компетенција за учење
• комуникација
• одговоран однос према
околини
• сарадња
• решавање проблема

-

1

1

V

-

4

4

VI

-

36

36

IX-VI

• познаје појам евалуације;
• направи осврт на рад у претходном
периоду

ЦИЉ:
Циљ предмета Грађанско васпитање усвајање знања ,вештина, вредности и ставова значајних за комплетан развој личности ученика и њихов ангажован
и успешан живот у духу толеранције и поштовања људских права и слобода, оспособљавање ученика за активно учење у животу школе, локалне заједнице,
целокупног друштва проширењем знања о демократији, њеним принципима и вредностима кроз практично деловање.
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ЗАДАЦИ:
• подстицање и оспособљавање ученика за активно учешће у животу школе и локалне заједнице;
• раумевање функционисања органа управљања школе и локалне заједнице;
• упознавање права и одговорности свих актера на нивоу локалне заједнице;
• развијање комуникацијскох вештина неопходних за сарадничко понашање;
• самосталност у агументовању ставова и изражавању мишљења;
• обучавање за групни рад;
• развијање критичког мишљења.
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МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Време
реализације

укупно

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити
у стању да:

други
типови часа

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ШПАНСКИ ЈЕЗИК
РАЗРЕД: ШЕСТИ (2 часа недељно, 72 часа годишње)

0

4

4

IX

1

3

12

IX

2

2

4

X

3

3

6

X

ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНЦИЈА

1.

УВОДНИ ЧАС,
ИНИЦИЈАЛНО
ТЕСТИРАЊЕ И
АНАЛИЗА

2.

ИНТЕРЕСОВАЊЕ
У ШКОЛИ И ВАН
ЊЕ

3.

ИСХРАНА И
ЗДРАВЉЕ

4.

ПУТОВАЊА,
ПРЕВОЗНА
СРЕДСТВА,
МЕСТО У КОМЕ

• Упознавање ученика са начином рада
у новој школској години.
• Понављање градива из прошле.
• Тестирање тренутног знања.

• Наброји школске предмете.
• Прича и пише кратке текстове о
школи.
• Поставља питања и одговара на њих
о активностима у школи.
• Разуме свакодневне исказе у вези с
непосредним потребама, осетима и
осећањима и реагује на њих.
• Употребљава изразње везане за храну
и здравље.
• Причаће о превозним средствима које
употребљава.
• Начину на који долази у школу.

• Подразумева сигурну и критичку упо-требу
електронских медија на послу, у слободном
времену и комуницирању.
РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
•
•
•
•

Ученик испитује проблемску ситуацију.
Проналази могућа решења.
Упоређује различита могућа решења.
Примењује изабрано решење и прати његову
примену.
• Вреднује примену датог решења и
идентификује добре и слабе стране.
ВЕШТИНА САРАДЊЕ
• Конструктивно, аргументовано и креативно
доприноси раду групе.
• Доприноси постизању договора о раду
заједничког рада.
• Активно слуша и поставља релевантна
питања.
• Ангажује се у реализацији преузетих обавеза
у оквиру групе.
ВЕШТИНА ЗА ЖИВОТ У ДЕМОКРАТСКОМ
ДРУШТВУ
•
•
•
•

Активно учествује у животу школе.
Поштује разлике.
Познаје друге културе и традиције.
Развија толеранцију.
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ЖИВИМ
5.

ЈА И МОЈИ
ДРУГОВИ И
СПОРТ

6.

ИМЕНИВАЊЕ
СТВАРИ У
ШКОЛИ И У
КУЋИ

7.

ВРЕМЕНСКЕ
ПРИЛИКЕ

8.

9.

• Разуме појове везане за другове,
правилно употребљава присвојне
заменице и придеве.
• Прича о спорту којим се бави и о
омиљеним спортским клубовима.
• Набрајаће ствари и предмете у кући.
• Правиће реченице у којима ће
објашњавати чему служи поједина
ствар.
• Питаће и одговараће на питања везана
за временске прилике.
• О времену у појединим месецима и
годишњим добима

МЕДИЈИ И
КУЛТУРА,
КОМПЈУТЕРИ,
ИНФОРМАЦИЈЕ
ИЗ МЕДИЈА

• Ученик ће разумети исказе везане са
средства комуникације, основне
делове компјутера, молбе везане за
коришћење средстава комуникације

ГОДИШЊИ
ОДМОР И
ПУТОВАЊА

• Комуницирају у вези годишњих
одмора, путовања и распуста.
• Описиваће места где воле да проводе
распуст.
• Путовања и начине како путују.
• Описиваће неки од претходних
годишњих одмора.

УКУПНО ЧАСОВА

Школски програм 2022 -2026
ЕСТЕТСКА КОМПЕТЕНЦИЈА
• Подразумева прихватање важности креативности и естетских вредности у читавом низу
медија и у свим уметностима.

4

4

8

XI

5

5

10

XII, I

9

6

15

II, III

4

4

8

IV

5

8

13

V, VI

33

39

72

IX-VI

КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА ЦЕЛОЖИВОТНО
УЧЕЊЕ
• Ученик уочава структуру градива тј. активно
одваја битно од небитног.
• Ефикасно користи различите методе учења.
• Разликује чињенице од ставова, веровања и
мишљења.
• Уме да процени степен у ком је овладао градивом.
ВЕШТИНА КОМУНИКАЦИЈЕ
• Познавање усмене и писане комуникације,
комуникације путем интернета и телефона;
• Уме јасно да искаже одређени садржај (
усмено и писано ).
• Уважава саговорника.
• Изражава своје ставове и мишљења, осећања и
вредности на позитиван и аргументован начин.
• Негује културу дијалога.
РАД СА ПОДАЦИМА И ИНФОРМАЦИЈАМА
• Зна да је за разумевање догађаја и доношење
исправних одлука потребно имати и поуздане
податке.
• Уме да процењује поузданост података и
препозна могуће узроке грешака.
• Користи табеларни и графички приказ података и уме да их чита и тумачи.
• Користи информационе технологије за
чување, презентацију и основну обраду
података.

ЦИЉ: развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова, стицање позитивног односа
према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у
комуникацији, стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика.
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ЗАДАЦИ:
Ученик разуме једноставну усмену поруку исказану савременим језиком, не дужу од две до три минуте; и то на нивоу глобалног разумевања (основно
обавештење из поруке), ученик чита са разумевањем краће писане и илустроване текстове у вези са познатим темама, садржајима и комуникативним
функцијама, ученик остварује комуникацију и размењује са саговорницима кратке информације у вези са познатим темама, садржајима и комуникативним
функцијама.
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ:
Разумевање говора: разуме изразе које наставник употребљава током часа да би дао упутства за рад , разуме кратке дијалоге и монолошка излагања до
осам реченица, које наставник исказује природним темпом, други ученици или их чује преко звучног материјала, а који садрже искључиво језичку грађу
обрађену током петог и шестог разреда,
Усмено изражавање: Ученик треба да ступи у дијалог и у оквиру шест - седам реплика, постављањем и одговарањем на питања, води разговор у оквирима
комуникативних функција и лексике обрађених током петог и шестог разреда;
ИНТЕРАКЦИЈА:
• Ученик треба да реагује вербално или невербално на упутства и постављена питања у вези са конкретном ситуацијом;
• поставља једноставна питања и одговара на њих;
• изражава допадање или недопадање;
• учествује у комуникацији на часу (у пару, у групи, итд.).
УЏБЕНИК:
• María Carmen Cabeza Sánchez, Francisca Fernández Vargas, etal. Espaciojoven (уџбеник из шпанског језика за осми разред основне школе –четврта
година). Edinumen (Madrid) − Datastatus (Beograd).2011. Број одобрења Министарства просвете: 650-02-00231/2012-06 od 6.11.2012.
ЛИТЕРАТУРА:
• María Carmen Cabeza Sánchez, Francisca Fernández Vargas, et al. Espaciojoven (радна свеска из шпанског језика за осми разред основне школе –
четврта година учења). Edinumen (Madrid) − Datastatus (Beograd). 2011. Број одобрења Министарства просвете: 650-02-00231/2012-06 od
6.11.2012.
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1.

MOJ ЖИВОТ

• Описивање сбакодневних активности

2.

ПРАЗНИЦИ

• Усвајање важних датума и традиција

3.

ХРАНА

• Називи одређених
састојака

4.

ДРУШТВО

• Усвајање тема из историје Рома

5.

КОМУНИКАТИВНЕ
ФУНКЦИЈЕ

• Изражавање молбе, жаљења, саосећања

УКУПНО ЧАСОВА

јела

и

њихових

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

•
•
•
•
•
•
•

укупно

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

други
типови часа

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: РОМСКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ
РАЗРЕД: ШЕСТИ (2 часа недељно, 72 часа годишње)

Време реализације

Српски језик
Српски језик,
Историја
Српски језик,
Биологија
Српски језик,
Историја

10

8

18

IX, X

10

4

14

XI, XII

8

2

10

I, II

12

4

16

III, IV

• Српски језик

8

6

14

V, VI

48

24

72

ЦИЉ:
Слушање и разумевање говора, усмено изражавање, читање и разумевање текста, писмено изражавање на основу одређене тематике.
ЗАДАЦИ:
Да се ученици васпитају у духу толеранције према варијантама и карактеристикама ромског језика, да развијају и негују позитиван став према језицима
и културној баштини народа националних маљина Србије и јачају свест о њиховој судбинској повезаности, потреби сараднје и заједничког живота, да се
оспособе за самостално читање и писање, да развију потребу за књигом и да самостално развијају способност писаних састава, да се навикавају да редовно
и критички прате штампу, радио и телевизију, да се упознају са елементима традиције, историје и културе Рома. да ученици усвајају графички систем и
основне знакове из правописа у оквиру усвојеног градива, оспособи ученике за компетентно комуницирање и изражавање на ромском језику.
УЏБЕНИК:
• Рајко Ђурић, Стандардизација ромског језика, Удружење Кали Сара ромски информативни центар, 2012.
ЛИТЕРАТУРА:
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ЦРТАЊЕ

• црта креирајући линије различитих
вредности комбиновањем материјала, угла
и притиска прибора/материјала;
• црта према задатом моделу приказујући
односе величина које опажа;
• илуструје причу, бајку или песму
одабраном цртачком техником;
• обликује, према моделу, фигуре од меког
материјала стилизујући сложени облик;
• обликује, у самосталном и тимском раду,
скулптуре или употребне предмете од
материјала за рециклажу;
• наслика ликовни рад према задатом или
одабраном моделу приказујући тонове
које опажа;
• обликује стварне и имагинарне текстуре и
облике одабраном цртачком, сликарском
или вајарском техником;
• изрази цртежом, сликом и скулптуром
машту, сећање, емоције, интересовања или
утисак о уметничком делу;
• обликује
употребне
предмете
примењујући најмање једну хоби технику;
• разликује цртачке, сликарске и вајарске

▪ Својства линија
▪ Врсте цртежа
▪ Цртачке технике
ВАЈАЊЕ
▪ Својства облика
▪ Стилизовање
облика
▪ Вајарске технике

СЛИКАЊЕ

3.

▪ Примарне,
секундарне и
терцијарне боје
▪ Локални тон
▪ Сликарске
технике

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

• Компетенција за учење
• Естетичка
компетенција
• Комуникација
• Решавање проблема
• Рад са подацима и
информацијама
• Одговоран однос према
здрављу
• Одговоран однос према
околини
• Сарадња
• Дигитална
компетенција
• Предузимљивост и
оријентација према
предузетништву
• Одговорно учешће у
демократском друштву

Време реализације

укупно

2.

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

други
типови часа

1.

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ, ВАЈАЊЕ
РАЗРЕД: ШЕСТИ (1 час недељно, 36 часова годишње)

6

6

12

IX-X-XI

6

6

12

XII-I-II-III

6

6

12

IV-V-VI
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технике, материјал и прибор;
• чисти радну површину, простор и прибор
по завршетку сваког рада;
• учествује у активностима које доприносе
добробити школе и локалне заједнице.

УКУПНО ЧАСОВА

18 18

36

IX-VI

ЦИЉ:
Циљ учења слободне наставне активности Цртање, вајање и сликање је да ученик кроз ликовни рад развија стваралачко мишљење и унапређује визуелно
опажање, естетичке критеријуме и способност ликовног изражавања.
ЗАДАЦИ:
Задаци учења слободне наставне активности Цртање, вајање и сликање су да омогуће ученицима шестог разреда да кроз ликовне радионице и
индивидуалне и тимске ликовне пројекте развијају стваралачко мишљење и вештине које су им неопходне за свакодневни живот и наставак школовања.
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УВОД

• разуме појам свакодневни живот;
• разуме појам прошлост;
• разуме значај проучавања свакодневног
живота у прошлости;
• усваја и продубљује знања о разликама
између свакодневног живота данас и у
• прошлости;
• разликује начине рачунања времена у
прошлости и садашњости;

ГРБОВИ И
ЗАСТАВЕ НЕКАД И
САД

• разуме појам грба и заставе као симбола и
хералдике као науке о грбовима
• схвата улогу и значај грбова и застава у
садашњост
• разуме улогу и значај грбова и застава у
прошлости
• познаје грбови и заставе у прошлости
српског народа

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Компетенција за учење
Естетичка компетенција
Комуникација
Одговоран однос према
околини
Рад са подацима и
информацијама
Решавање проблема
Сарадња
Дигитална компетенција
Компетенција за учење
Естетичка компетенција
Комуникација
Одговоран однос према
околини
Одговоран однос према
здрављу
Рад са подацима и
информацијама
Решавање проблема
Сарадња
Дигитална компетенција

укупно

2.

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

други
типови часа

1.

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У ПРОШЛОСТИ
РАЗРЕД: ШЕСТИ (1 час недељно, 36 часова годишње)

Време реализације

2

-

2

IX

4

-

4

IX, X
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3.

4.

Разуме свакодневни живот људи у средњовековној Европи:
• Начин исхране у средњем веку
• Одевање у средњем веку
• Породични односи у средњем веку
• Становање у средњем веку
• Живот у средњевековном граду
• Средњевековни замак
• Живот у средњевековном селу
СВАКОДНЕВНИ
ЖИВОТ У
• Властелин на свом имању
СРЕДЊЕВЕКОВНОЈ • Образовање
ЕВРОПИ
• Живот у средњевековном манастиру
• Војска
• Витешка каријера
• Витешки турнири и друге такмичарске
игре
• Друштвени живот
• Страхови становништва у средњем веку
• Лечење
• Путовање и трговина
Разуме свакодневни живот људи у српским
земљама средњег века:
• Начин исхране
• Одевање
• Становање
СВАКОДНЕВНИ
• Лечење
ЖИВОТ У
• Животни циклус
СРПСКИМ
ЗЕМЉАМА
• Српска средњевековна породица
СРЕДЊЕГ ВЕКА
• Образовање
• Друштвени живот
• Насеља
• Живот на селу
• Војска

Школски програм 2022 -2026

• Компетенција за учење
• Одговорно учешће у
демократском друштву
• Естетичка компетенција
• Комуникација
• Одговоран однос према
околини
• Одговоран однос према
здрављу
• Предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву
• Рад са подацима и
информацијама
• Решавање проблема
• Сарадња
• Дигитална компетенција

18

-

18

X-III

11

-

11

III-VI
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ЕВАЛУАЦИЈА

УКУПНО ЧАСОВА

• Схвата, разуме сврху овогодишњег учења
на часовима Свакодневног живота у
прошлости

Школски програм 2022 -2026

1

-

1

VI

36

-

36

IX-VI

ЦИЉ:
Циљ изучавања предмета је проширивање знања из области опште културе и оспособљавање ученика да, кроз упознавање с начином живота људи у
прошлости, боље разумеју свет и време у коме живе и развију свест о континуитету и укорењености. Ученици би требало да се упознају са
специфичностима динамике културних промена и да науче како да сагледају себе у контексту „другог“, да би сопствени идентитет што потпуније
интегрисали у шири контекст разуђене и сложене садашњости.
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ВЕШТИНЕ
ЗНАЧАЈНЕ
ЗА УЧЕЊЕ, РАД И
ДРУШТВЕНИ
ЖИВОТ

1.

▪ Вештине критичког
мишљења, решавања
проблема,
доношења одлука.
▪ Организационе вештине
и вештине управљања
временом.
▪ Социо-емоционалне
вештине: сарадња,
комуникација,
асертивност, решавање
сукоба, препознавање
сопствених и туђих
емоција, превазилажење
стреса.

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

• на одговоран начин брине о себи и околини
и помаже другима у невољи;
• проналази релевантне и поуздане изворе
информација Вештине критичког мишљења,
решавања проблема, од значаја за
сналажење у свакодневним и ванредним
животним ситуацијама;
• критички промишља и доноси одлуке
уважавајући контекст ситуације, процену
последица и најбољи интерес за себе, друге
и околину;
• јасно изрази сопствене мисли и осећања, са
пажњом слуша саговорника и комуницира
са другима на конструктиван начин;
• сарађује са члановима групе којој припада и
одупре се притиску групе на асертиван
начин;
• организује своје свакодневне активности на
продуктиван начин;
• препозна опасности и адекватно реагује;
• разликује ризично од превентивног и
безбедног поступања пре, током и након

• Одговоран однос према
здрављу
• Компетенција за целоживотно учење
• Сарадња
• Решавање проблема
• Одговорно учешће у
демократском друштву
• Рад са подацима и
информацијама
• Дигитална компетенција
• Комуникација
• Одговоран однос према
околини

4

12

укупно

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученици ће бити у
стању да:

други
типови часа

НАЗИВ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЖИВОТНЕ ВЕШТИНЕ
РАЗРЕД: ПЕТИ И ШЕСТИ (1 час недељно, 36 часова годишње)

16

Време
реализације

прво
полугодиште
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•

ВЕШТИНЕ
ЗНАЧАЈНЕ
ЗА ИЗГРАДЊУ КУЛТУРЕ
БЕЗБЕДНОСТИ

2.

▪ Култура безбедности и
надлежности за смањење
ризика од катастрофа.
▪ Климатске промене и
заштита животне средине
у контексту културе
безбедности.
▪ Општа безбедност:
безбедност у саобраћају;
знаци опасности и
упозорења (зрачење,
биолошка опасност,
ЕОС – експлозивни
остаци рата, запаљиво,
хемиjски производи).
▪ План комуникације и
евакуације у случају
несреће.
▪ Елементарне непогоде:
пожари, земљотреси,
поплаве, екстремни
метеоролошки услови.
▪ Безбедност на води.
▪ Прва помоћ.

•

•

•
•
•
•
•
•

•

•

•

елементарне непогоде;
тумачи знакове опасности, посебно ЕОР и
поступа у складу са упутствима надлежних
служби;
процени
сопствене
могућности
и
ограничења у решавању проблема и потражи
одговарајућу помоћ кад процени да
ситуација превазилази његове могућности;
повезује информације од релевантних
институција са потенцијалним ризицима и
правилним
реаговањем
у
кризним
ситуацијама;
образложи значај солидарности са људима у
невољи;
аргументује значај културе безбедности и
пружања прве помоћи;
искаже афирмативни став о људима који су
активисти Црвеног крста;
наведе које надлежан за одређене ванредне
ситуације и симулира позив хитним
службама;
доведе у везу заштиту животне средине са
климатским
променама
и
културом
безбедности;
разликује безбедно, небезбедно и ризично
понашање у саобраћају и примењује мере
заштите приликом вожње различитим
превозним средствима;
наброји правила којих се треба придржавати
у комуникацији током несреће, наведе
садржај торбе за случај несреће, поступа
према плану евакуације и комуникације;
наброји и објасни мере за ублажавање и
смањења ризика од земљотреса, пожара,
поплава и екстремних метеоролошких
услова;
разликује
безбедна
од
небезбедних

Школски програм 2022 -2026

6

14

20

друго
полугодиште
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купалишта, објасни улогу спасиоца, поступа
у складу са правилима понашања на
купалиштима и демонстрира поступак
самопомоћи у случају грча мишића у води;
• наведе принципе и демонстрира пружање
прве помоћи на изабраном примеру.

УКУПНО ЧАСОВА

10

26

36

IX-VI

ЦИЉ: учења слободне наставне активности Животне вештине је да ученик овлада знањима, развије вештине и формира ставове који ће му омогућити
да боље разуме различите животне ситуације и изазове, повећа капацитет да на одговоран начин брине о себи, другима и околини и понаша се у складу
са културом безбедности.
ЗАДАЦИ: учења слободне наставне активности Животне вештине су: оспособљавање ученика да критички размишљају,самостално доносе одлуке,
решавају конфликте и знају коме да се обрате ако не могу да га реше. Обучавање ученика да правилно поступају у кризним ситуацијама. Упознавање са
основама прве помоћи. Подизање еколошке свести о климатским променама и заштити животне средине, одговоран однос према здрављу, поштовање
себе и другог.
ЛИТЕРАТУРА И ОНЛАЈН ЛИНКОВИ:
•
•
•
•
•

Све о (не)учењу: Како постати и остати глуп (у 39 лекција) - Јасминка Петровић и Ана Пешикан
Мој планер личног развоја – ПланУМ, А. Шаровић Атанасовски;
Од сутра не одуговлачим! (Али стварно!), П. Еспеланд, Е.Вердик;
Твој дан без стреса, Х. Бекер;
Конфликти и шта са њима, Д. Плут, Љ. Маринковић.

•
•
•
•

https://www.britishcouncil.rs/programmes/education/
https://poslovi.infostud.com/saveti/Donosenje-odluka-Kako-izabrati-najbolju-mogucnost/223.
https://poslovi.infostud.com/saveti/Kako-da-prepoznate-prioritete-i-planirate-u-skladu-sa-njima/361
http://prezentacije.mup.gov.rs/svs/
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1.

2.

ВЕЖБАЊЕ,
ЗДРАВЉЕ И
ЖИВОТНА
СРЕДИНА

ИСХРАНА И
ВЕЖБАЊЕ

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:

• дефинише појам здравља, разликује физичко,
ментално и социјално здравље и образлаже утицај
• вежбања на здравље;
• упореди специфичности вежбања у спорту и ван
спорта;
• разликује правилно од неправилног вежбања и
планира сопствене физичке активности у складу са
• потребама, могућностима и интересовањима;
• има увид у сопствене разлоге вежбања и истрајава
у вежбању;
• препозна ситуације у којима не сме да вежба;
• повеже позитиван и негативан утицај вежбања на
имунитет;
• поштује еколошка правила у средини где вежба;
• правилно поступа у пружању прве помоћи при
повредама у вежбању;
• користи поуздане изворе информација о утицају
исхране и вежбања на здравље и физички изглед;
• препозна ризике гојазности и мршавости;
• наведе принципе правилне исхране и примењује их
у свом свакодневном животу;
• критички се односи према рекламираним
производима животних намирница;
• аргументовано
дискутује
о
физичким

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

укупно

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

други
типови часа

Број часова
по теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ВЕЖБАЊЕМ ДО ЗДРАВЉА
РАЗРЕД: ПЕТИ И ШЕСТИ (1 час недељно, 36 часова годишње)

Време
реализације

• Компетенција за целоживотно
учење
• Комуникација
• Радсаподацима и
информацијама
• Дигиталнакомпетенција
• Решавањепроблема
• Сарадња
• Одговоран однос према здрављу
• Одговоран однос према околини

9

4

13

IX, X, XI,
XII

• Компетенција за целоживотно
учење
• Комуникација
• Рад са подацима и
информацијама
• Дигитална компетенција
• Решавање проблема
• Сарадња

7

3

10

XII, I, II
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активностима и начину исхране и ризицима
неодговарајућих дијета;

3.

4.

ВЕЖБАЊЕ И
ФИЗИЧКИ ИЗГЛЕД

У ВЕЖБАЊУ
ЈЕДНАКИ

УКУПНО ЧАСОВА

• критички вреднује идеале физичког изгледа који се
намећу као и начине за њихово достизање;
• разликује добро од лошег држања тела и коригује
сопствено држање тела;

• доведе у везу вежбање са правима детета;
• аргументује значај вежбања после болести и неких
повреда
• поштује потребе и могућности различитих
учесника у вежбању и наведе примере
равноправности и неравноправности у спорту;
• преферира физичке активности на свежем ваздуху

Школски програм 2022 -2026

• Одговоран однос према здрављу
• Одговорно учешће у
демократском друштву
• Компетенција за целоживотно
учење
• Комуникација
• Рад са подацима и
информацијама
• Дигитална компетенција
• Решавање проблема
• Сарадња
• Одговоран однос премаз дрављу
• Компетенција за целоживотно
учење
• Комуникација
• Рад са подацима и
информацијама
• Дигитална компетенција
• Решавање проблема
• Сарадња
• Одговоран однос према здрављу
• Одговорно учешће у
демократском друштву

4

2

6

III, IV

5

2

7

V, VI

25

11

36

IX-VI
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2.2.3 ПЛАН И ПРОГРАМ ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ НАСТАВНИХ
ПРЕДМЕТА И СНА ЗА VII РАЗРЕД
ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА ЗА УЧЕНИКЕ СЕДМОГ РАЗРЕДА

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ

Недељни
број
часова

ГОДИШЊИ ФОНД
ЧАСОВА

Српски језик и књижевност

4

144 часова

Енглески језик

2

72 часа

Ликовна култура

1

36 часова

Музичка култура

1

36 часова

Историја

2

72 часа

Географија

2

72 часа

Физика

2

72 часа

Математика

4

144 часа

Биологија

2

72 часа

Хемија

2

72 часа

Техника и технологија

2

72 часа

Информатика и рачунарство

1

36 часова

Физичко и здравствено васпитање

3

108 часова

ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ
Верска настава/ПРАВОСЛАВНИ
1
36 часова
КАТЕХИЗИС
Грађанско васпитање
1
36 часова
Шпански језик
2
72 часа
Матерњи језик/говор са елементима
2
72 часа
националне културе-Ромски језик
ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Редовна настава

31

1116 часова

Слободна наставна активност

1

36 часова

Допунска настава17

1

36 часова

Додатна настава18

1

36 часова

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА19
Час одељењског старешине

1

36 часова

Ваннаставне активности

1

36-72 часа

Екскурзија

2

2 дана годишње

Програм је дат у одељку 3.11 Програм допунске наставе за VII разред
Програм је дат у одељку 3.12 Програм додатне наставе за VII разред
19
Програм је дат у одељку 7. Програм ваннаставних активности ученика
17
18

279

Основна школа „Добросав Радосављевић – Народ“

Школски програм 2022 -2026

2.

• 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;
• искаже реченични члан речју, предлошкопадежном конструкцијом, синтагмом и
реченицом;
• азликује граматички и логички субјекат;
ЈЕЗИК
• разликује сложени глаголски предикат од
зависне реченице са везником да;
• препозна врсте напоредних односа међу
реченичним
члановима
и
независним
реченицама;
• идентификује врсте зависних реченица;
• примени основна правила конгруенције у
реченици;
• доследно
примени
правописну
норму;
разликује дугосилазни и дугоузлазни акценат;
• говори
на
задату
тему
поштујући
књижевнојезичку норму;
ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА • разликује књижевноуметнички од
• публицистичког функционалног стила;
• састави кохерентан писани текст у складу са
задатом темом наративног и дескриптивног

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ
• Компетенцијаза учење
• Одговорно учешће у
демократскомдруштву
• Естетичка компетенција
• Комуникација
• Одговоран односпрема
околини
• Рад с подацима и
информацијама
• Решавањепроблема
• Сарадња
• Дигитална компетенција
• Одговоран односпрема
здрављу

27

35

62

IX-VI

10

16

26

IX-VI

укупно

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

други
типови часа

1.

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Број часова по
теми
обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
РАЗРЕД: СЕДМИ (4 часа недељно, 144 часа годишње)

Време
реализације

• Компетенцијаза учење
• Одговорноучешће у
• Демократском друштву
• Естетичка компетенција
• Комуникација
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3.

КЊИЖЕВНОСТ

•
•
•
•
•
•

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).
говори
на
задату
тему
поштујући
књижевнојезичку норму;
разликује
књижевноуметнички
од
публицистичког функционалног стила;
састави кохерентан писани текст у складу са
задатом темом наративног и дескриптивног
типа;
напише једноставнији аргументативни текст
позивајући се на чињенице;
користи технички и сугестивни опис у
изражавању;
препозна цитат и фусноте и разуме њихову
улогу;
пронађе потребне информације у нелинеарном
тексту;
напише електронску (имејл, SMS) поруку
поштујући нормативна правила;
примени различите стратегије читања
(информативно, доживљајно, истраживачко и
др.);

Школски програм 2022 -2026

• Одговоран однос према
околини
• Рад с подацима и
информацијама
• Решавање проблема
• Сарадња
• Дигитална компетенција
• Одговоран однос према
здрављу

• Компетенција за учење
• Одговорно учешће у
демократском друштву
• Естетичка компетенција
• Комуникација
• Одговоран однос према
околини
• Рад с подацима и
информацијама
• Решавање проблема
• Сарадња
• Дигитална компетенција
• Одговоран однос према
здрављу

40

16

56

IX-VI
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• састави текст репортажног типа (искуствени
или фикционални).
• 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;

УКУПНО ЧАСОВА

77

67

144

IX-VI

ЦИЉ:
Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основнимзаконитостима српског књижевног језика на којем ће се усмено и писмено правилно
изражавати, да упознају, доживе и оспособе се да тумаче одабрана књижевна дела, позоришна, филмска и друга уметничка остварења из српске и светске
баштине.
ЗАДАЦИ:
• развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негујеи унапређује;
• основно описмењавање најмлађих ученика на темељима ортоепскихи ортографских стандарда српског књижевног језика;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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поступно и систематично упознавање граматике и правописа српскогјезика;
упознавање језичких појава и појмова, овладавање нормативномграматиком и стилским могућностима српског језика;
оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима његове усмене и писмене употребе и у различитим
комуникационим ситуацијама (улога говорника,слушаоца, саговорника и читаоца);
развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевнојуметности;
развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво усмено и писмено изражавање, богаћење речника, језичкоги стилског
израза;
увежбавање и усавршавање гласног читања (правилног, логичког иизражајног) и читања у себи (доживљајног, усмереног, истраживачког);
оспособљавање за самостално читање, доживљавање, разумевање, свестрано тумачење и вредновање књижевноуметничких дела разнихжанрова;
упознавање, читање и тумачење популарних и информативнихтекстова из илустрованих енциклопедија и часописа за децу;
поступно, систематично и доследно оспособљавање ученика залогичко схватање и критичко процењивање прочитаног текста;
развијање потребе за књигом, способности да се њоме самосталнослуже као извором сазнања; навикавање на самостално коришћењебиблиотеке
(одељењске, школске, месне); поступно овладавање начином вођења дневника о прочитаним књигама;
поступно и систематично оспособљавање ученика за доживљавање ивредновање сценских остварења (позориште, филм)
усвајање основних теоријских и функционалних појмова изпозоришне и филмске уметности;
упознавање, развијање, чување и поштовање властитог националноги културног идентитета на делима српске књижевности, позоришне и филмске
уметности, као и других уметничких остварења;
развијање поштовања према културној баштини и потребе да се онанегује и унапређује;
навикавање на редовно праћење и критичко процењивање емисија задецу на радију и телевизији;
подстицање ученика на самостално језичко, литерарно и сценскостваралаштво;
подстицање, неговање и вредновање ученичких ваннаставних активности (литерарна, језичка, рецитаторска, драмска, новинарскасекција и др.);
васпитавање ученика за живот и рад у духу хуманизма, истинољубивости, солидарности и других моралних вредности.

УЏБЕНИК:
• ЧИТАНКА, ГРАМАТИКА, РАДНА СВЕСКА, ИЗДАВАЧ БИГЗ
ЛИТЕРАТУРА:
• СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ У НАСТАВНОЈ ТЕОРИЈИ И ПРАКСИ, ПАВЛЕ ИЛИЋ
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Unit 1. Starter
▪Поздрављање;

1.

▪Представљање себе и
других и тражење/
давање
основних
информација о себи и
другима;
▪Изражавање припадања и поседовања;
▪Описивање бића, предмета, места, појава,
радњи,
стања
и
збивања.
2. Module 1
Our World

2.

▪Описивање
бића,
предмета,
места,
појава, радњи, стања

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

укупно

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће
бити у стању да:

други
типови часа

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
РАЗРЕД: СЕДМИ (2 часа недељно, 72 часа годишње)

Време реализације

• 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;

• српски језик и књижевност,
• физичко и здравствено
васпитање,
• биологија,
• географија

0

4

4

IX

• 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

•
•
•
•
•
•

5

5

10

IX, X

српски језик и књижевност,
математика,
биологија,
географија,
историја,
грађанско васпитање
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и збивања;
▪Описивање радњи у
садашњости;
▪Исказивање просторних односа и упутстава за оријентацију у простору.

•
•
•
•
•

•
•

3. Module 2

•

Me & the others

3.

▪Описивање радњи у
прошлости, изражавање допадања и
недопадања;
▪Oписивање
бића,
предмета,
места,
појава, радњи, стања
и збивања;

•

•
•
•
•

средства;
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;
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.
П 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 изражавање допадања и
недопадања и реагује на њих;
изрази допадање и недопадање уз
једноставније образложење;

Школски програм 2022 -2026

• српски језик и књижевност,
• физичко и здравствено
васпитање,
• географија,
• грађанско васпитање

3

9

12

X, XI
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The First Written Test
▪Oписивање
бића,
предмета,
места,
појава, радњи, стања
и збивања;
▪Описивање радњи у
садашњости;
▪Описивање радњи у
прошлости.
4. Module 3
Whatif…?

4.

▪Описивање будућих
радњи
(планова,
намера, предвиђања);
▪Изрицање дозвола,
забрана, упозорења,
правила понашања и
обавеза.

Школски програм 2022 -2026

• разуме једноставније исказе којима се
тражи мишљење и реагује на њих;
• изражава мишљење, слагање/неслагање
и даје кратко образложење.
• процењују постигнућа везана за теме 2
и3
• Примењују стечена знања и вештине
кроз проверу лексике и језичких
структура које се односе на теме и
наведене комуникативне функције, а
које су се радиле у темама 2 и 3,
вештине слушања, говора, читања и
писања, као и знања о језику.
• Систематизују и класификују градиво.

• 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 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

•
•
•
•

биологија,
српски језик и књижевност,
грађанско васпитање,
географија

4

10

14

XII, I
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5. Module 4

•

Arts& Festivals

5.

▪Изношење предлога и
савета,
упућивање
позива за учешће у
заједничкој активности и реаговање на
њих.
6. Module 5

•

•
•

Health is wealth
▪Исказивање
жеља,
интересовања,
потреба,
осета и
осећања;
▪Изражавање
количине, димензија
и цена.

•
•

•

исказе који се односе на поседовање и
припадање.
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 изразе у вези са
жељама, интересовањима, потребама,
осећањима и реагује на њих;
изрази жеље, интересовања, потребе,
осете и осећања једноставнијим
језичким средствима;
разуме једноставније исказе који се
односе на количину, димензије и цене;
размени информације у вези са
количином, димензијама и ценама.

6.
The Second Written
Test
▪Описивање будућих
радњи
(планова,
намера, предвиђања);
▪Изношење предлога и
савета,
упућивање
позива за учешће у
заједничкој
активности
и
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•
•
•
•
•

музичка култура,
српски језик и кљижевност,
ликовна култура,
геогрфија,
грађанско васпитање

4

7

11

II

3

5

8

III

• српски језик и књижевност,
• физичко и здравствено
васпитање,
• информатика и рачунарство,
• грађанско васпитање

• саопшти шта он/она или неко други
планира, намерава, предвиђа;
• упути предлоге, савете и позиве на
заједничке активности користећи
ситуационо прикладне комуникационе
моделе;
• изрази жеље, интересовања, потребе,
осете и осећања једноставнијим
језичким средствима.
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реаговање на њих;
▪Исказивање
жеља,
интересовања,
потреба,
осета и
осећања.
7. Module 6
In thenews
▪Разумевање и давање
упутстава,
▪Изражавање молби,
захтева, обавештења,
извињења, честитања
и захвалности.
7.

• 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

Школски програм 2022 -2026

•
•
•
•

српски језик и књижевност,
техника и технологија,
информатика и рачунарство,
грађанско васпитање,
• историја

3

6

9

V, VI
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Festivities

8.

▪ Изражавање молби,
захтева,
обавештења,
извињења,
честитања и
захвалности;
▪ Oписивање бића,
предмета, места,
појава, радњи, стања
и збивања.

• честита, захвали и извини се
користећи мање сложена језичка
средства;
• 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.

УКУПНО ЧАСОВА

Школски програм 2022 -2026

• српски језик и књижевност,
• верска настава,
• историја,
• географија
2

3

5

VI

24

48

72

IX-VI

ЦИЉ: наставе страног језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих
Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје
мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да овладају комуникативним
вештинама и развију способности и методе учења страног језика.
ЗАДАЦИ: наставе страног језика у основном образовању и васпитању су: развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових
хуманистичких, моралних и естетских ставова, стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и
културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији, стицање свести и сазнања о функционисању страног и
матерњег језика. Током основног образовања и васпитања, ученик стиче, усваја и унапређује основна знања из страног језика која ћему омогућити да се
у једноставној усменој и писаној комуникацији споразумева са људима из других земаља, усвоји норме вербалне и невербалне комуникације ускладу са
специфичностима језика који учи, као и да настави, на вишем нивоу образовања и самостално, учење истог или других страних језика на различите
начине и у свим околностима које живот створи.
ЛИТЕРАТУРА:
▪ Right on 2, Фреска, Београд (уџбеник и радна свеска)
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1.

ПРОСТОР И
КОМПОЗИЦИЈА

• Обликује
композиције
примењујући
основна знања о пропорцијама и перспективи
• Представи своје и радове других, кратко,
аргументовано и афирмативно
• Користи , сам или у сарадњи са другима,
одабране изворе, податке и информације
као подстицај за стваралачки рад

2.

НАУЧИЛИ СМО

• Покаже шта је научио

3.

ПРОСТОР И
КОМПОЗИЦИЈА

• Обликује
композиције
примењујући
основна знања о пропорцијама и перспективи
• Представи своје и радове других, кратко,
аргументовано и афирмативно
• Користи , сам или у сарадњи са другима,
одабране изворе, податке и информације
као подстицај за стваралачки рад

4.

НАСЛЕЂЕ

5.

НАУЧИЛИ СМО

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

•
•
•
•
•

Решавање проблема
Вештина сарадње
Еколошка компетенција
Естетска компетенција
Предузетничка
компетенција

укупно

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

други
типови часа

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЛИКОВНА КУЛТУРА
РАЗРЕД: СЕДМИ (1 час недељно, 36 часова годишње)

Време реализације

5

5

10

IX-X

• Вештина комуникације
• Естетска компетенција

-

1

1

X-XI

•
•
•
•
•

4

3

7

XI-XII

Решавање проблема
Вештина сарадње
Еколошка компетенција
Естетска компетенција
Предузетничка
компетенција

• Распозна простор на уметничком делу

• Решавање проблема

1

-

1

I

• Покаже шта је научио

• Вештина комуникације
• Естетска компетенција

-

1

1

I
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6.

КОМУНИКАЦИЈА

7.

НАУЧИЛИ СМО

• Пореди теме и мотиве на уметничким
делима
• Прави
самостално
или
у
тиму,презентације о одабраним темама
повезујући кључне текстуалне податке и
визуелне информације.
• Покаже шта је научио
• Уважава себе и друге када снима, обрађује
и дели дигиталне фотографије
• Зна како да користи технику у естетске
сврхе

Школски програм 2022 -2026

• Компетенција за
целоживотно учење
• Вештина комуникације
• Рад са подацима и
информацијама
• Дигитална компетенција

5

-

5

II-III

• Вештина комуникације
• Естетска компетенција
• Компетенција за
целоживотно учење
• Вештина комуникације
• Рад са подацима и
информацијама
• Дигитална компетенција
• Вештина комуникације
• Естетска компетенција

-

1

1

III

3

2

5

III-IV

-

1

1

IV-V

8.

КОМУНИКАЦИЈА

9.

НАУЧИЛИ СМО

• Покаже шта је научио

10.

УМЕТНОСТ ОКО
НАС

• Разматра своја инересовања и могућности у
односу на занимања у визуелним
уметностима
• Предлаже идеје за уметничку рециклажу,
хуманитарне акције кроз ликовно
стваралаштво и обилазак места и установа
културе
• Учествује у заједничком креативном раду
који обједињује различите уметности и
уметност и технологију

• Вештина за живот у
демократском друштву
• Естетска компетенција

1

2

3

V-VI

11.

НАУЧИЛИ СМО

• Опише утисак овогодишње наставе ликовне
културе

• Вештина комуникације
• Естетска компетенција

-

1

1

VI

19

17

36

IX-VI

УКУПНО ЧАСОВА

ЦИЉ:
Циљ наставе и учења Ликовне културе је да се ученик, развијајући стваралачко мишљење и естетичке критеријуме кроз практичан рад, оспособљава за
комуникацију и да изграђује позитиван однос према култури и уметничком наслеђу свог и других народа.
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ЗАДАЦИ:
Ученици треба да се оспособе да опажају и представљају простор и композиције, визуелне метафорике, наслеђе и уметност око нас.Формирају навике за
виши ниво културе рада, квалитет производа, културу живота и слободног времена.
УЏБЕНИК:
• Ликовна култура за седми разред, Милутим Мићић,Логос
ЛИТЕРАТУРА:
• Б.Багнал Цртање и сликање,
• В.Јансон Историја уметности,
• М.Митровић Форма и обликовање.
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ЧОВЕК И МУЗИКА

• повеже различите видове музичког
изражавања са друштвено-историјским
амбијентом у коме су настали;
• уочи основне карактеристике музичког
стваралаштва у романтизму,
импресионизму и савременом добу;
• препознаје националне игре у делима
уметничке музике;
• наведе изражајна средстава музичке
уметности карактеристична за период
романтизма, импресионизма и
савременог доба;
• разликује музичке форме романтизма,
импресионизма и савременог доба;
• идентификује репрезентативне музичке
примере најзначајнијих представника
романтизма, импресионизма и
савременог доба;
• идентификује елементе музике ранијих
епоха као инспирацију у музици
савременог доба.

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

• компетенција за учење,
• одговорно учешће у
демократском друштву,
• естетичка компетенција,
• комуникација,
• рад с подацима и
информацијама,
• решавање проблема,
• сарадња,
• дигитална компетенција.

-

2

укупно

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

други
типови часа

1.

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МУЗИЧКА КУЛТУРА
РАЗРЕД: СЕДМИ (1 час недељно, 36 часова годишње)

2

Време реализације

IX

293

Основна школа „Добросав Радосављевић – Народ“

2.

3.

ПЕВАЊЕМ И
СВИРАЊЕМ
УПОЗНАЈЕМО
МУЗИКУ

БАРОК,
КЛАСИЦИЗАМ,
РАЗВОЈ СРПСКЕ
ЦРКВЕНЕ МУЗИКЕ

• препозна и отпева државну химну Србије
и друге химне;
• пева и свира самостално и у групи;
• ритмички чита и тактира нотни текст;
• изговара бројалице према ритмичким
захтевима,самостално и у групи;
• примењује правилну технику певања;
• кроз свирање и покрет развија
координацију и моторику;
• примењује принцип сарадње и
међусобног подстицања у заједничком
музицирању;
• вербализује свој доживљај музике;
• користи могућности ИКТ-а у извођењу и
слушању музике
• повеже различите видове музичког
изражавања са друштвено-историјским
амбијентом у коме су настали;
• наведе изражајна средстава музичке
уметности карактеристична за период
барока и класицизма;
• уочи основне карактеристике музичког
стваралаштва у бароку и класицизму;
• препозна инструмент или групу према
врсти композиције у оквиру датог
музичког стила;
• разликује музичке форме барока и
класицизма;
• идентификује репрезентативне музичке
примере најзначајнијих представника
барока и класицизма;
• идентификује елементе музике барока и
класицизма као инспирацију у музици
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• за решавање проблема;
• за сарадњу;
• естетичка.

14

3

17

IX-VI

• компетенција за учење,
• одговорно учешће у
демократском друштву,
• естетичка компетенција,
• комуникација,
• рад с подацима и
информацијама,
• решавање проблема,
• сарадња,
• дигитална компетенција

9

2

11

X-II
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савременог доба;
• изводи музичке примере користећи глас,
покрет и инструменте, сaмoстaлнo и у
групи;
• примењује принцип сарадње и
међусобног подстицања у заједничком
музицирању.

4.

МУЗИЧКИ
ИНСТРУМЕНТИ

• класификује инструменте по начину
настанка звука;
• oпише основне карактеристике Орфовог
инструментаријума;
• опише основне карактеристике удараљки
са одређеном и удараљки са
неодређеном висином тона;
• користи могућности ИКТ-а у примени
знања о музичким инструментима

• компетенција за учење,
• одговорно учешће у
демократском друштву,
• естетичка компетенција,
• комуникација,
• рад с подацима и
информацијама,
• решавање проблема,
• сарадња,
• дигитална компетенција

УКУПНО ЧАСОВА

5

1

6

III-VI

24

8

36

IX-VI

ЦИЉ:
Циљ учења предмета Музичка култура је код ученика, развијајући интересовања за музичку уметност, стваралачко и критичко мишљење, формира
естетску перцепцију и музички укус као и одговоран однос према очувању музичког наслеђа и култури свога и других народа.
Кључни појмови садржаја: Композитори, Барко, Црквена музика, слушање музике...
УЏБЕНИК:
• Музичка култура за седми разред основне школе, Логос.
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ОСНОВИ
ПРОУЧАВАЊА
ПРОШЛОСТИ

• наведе специфичности друштвених
појава, процеса, политичких идеја,
ставова појединаца и група насталих у
новом веку;
• повеже визуелне и текстуалне
информације са одговарајућим
историјским контекстом (хронолошки,
политички, друштвени, културни);
• пореди различите историјске изворе и
класификује их на основу њихове
сазнајне вредности;
• анализира и процени ближе хронолошко
порекло извора на основу садржаја;
• уочава специфичности у тумачењу
одређених историјских догађаја и појава
на основу поређења извора различитог
порекла;
• раздваја битно од небитног у историјској
нарацији;
• препознаје смисао и сврху неговања
сећања на важне личности и догађаје из
историје државе и друштва.

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

• Компетенција за
целоживотно учење
• Вештина комуникације
• Рад с подацима и
информацијама
• Дигитална
компетенција
• Решавање проблема
• Вештина сарадње
• Вештине за живот у
демократском друштву

укупно

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

други
типови часа

1.

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА
РАЗРЕД: СЕДМИ (2 часа недељно, 72 часа годишње)

Време реализације

2

1

3

IX
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2.

ЕВРОПА, СВЕТ,
СРПСКА ДРЖАВА И
НАРОД НА
ПОЧЕТКУ
ИНДУСТРИЈСКОГ
ДОБА

• доводи у везу узроке и последице
историјских догађаја, појава и процеса на
конкретним примерима;
• изводи закључак о повезаности
националне историје са регионалном и
европском, на основу датих примера;
• уочава везу између развоја српске
државности током новог века и савремене
српске државе;
• сагледа значај и улогу истакнутих
личности у датом историјском контексту;
• наведе специфичности друштвених
појава, процеса, политичких идеја,
ставова појединаца и група насталих у
новом веку;
• анализира процес настанка модерних
нација и наводи њихове основне
карактеристике;
• уочава утицај и улогу књижевних и
уметничких дела на формирање
националног идентитета у прошлости;
• уочава утицај историјских догађаја,
појава и процеса на прилике у савременом
друштву;
• препознаје историјску подлогу
савремених институција и друштвених
појава (грађанска права,
парламентаризам, уставност);
• анализирајући дате примере, уочава
утицај научно-технолошког развоја на
промене у друштвеним и привредним
односима и природном окружењу;

Школски програм 2022 -2026

• Компетенција за
целоживотно учење
• Вештина комуникације
• Рад с подацима и
информацијама
• Дигитална
компетенција
• Решавање проблема
• Вештина сарадње
• Вештине за живот у
демократском друштву
• Брига за здравље
• Еколошка
компетенција
• Естетска компетенција

12

14

26

IX, X, XI
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• пореди положај и начин живота
припадника различитих друштвених
слојева и група у индустријско доба;
• приказује на историјској карти динамику
различитих историјских појава и промена
у новом веку;
• уочава историјске промене, поређењем
политичке карте савременог света са
историјским картама других епоха;
• пореди информације приказане на
историјској карти са информацијама
датим у другим симболичким
модалитетима;
• повеже визуелне и текстуалне
информације са одговарајућим
историјским контекстом (хронолошки,
политички, друштвени, културни);
• пореди различите историјске изворе и
класификује их на основу њихове
сазнајне вредности;
• анализира и процени ближе хронолошко
порекло извора на основу садржаја;
• уочава специфичности у тумачењу
одређених историјских догађаја и појава
на основу поређења извора различитог
порекла;
• уочи пристрасност, пропаганду и
стереотипе у садржајима историјских
извора;
• употреби податке из графикона и табела у
елементарном истраживању;
• презентује, самостално или у групи,
резултате елементарног истраживања
заснованог на коришћењу одабраних
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•
•
•
•

•
•

3.

ЕВРОПА, СВЕТ,
СРПСКА ДРЖАВА И
НАРОД У ДРУГОЈ
ПОЛОВИНИ XIX
ВЕКА

•
•
•

•

историјских извора и литературе,
користећи ИКТ;
упоређује, анализира и уочава разлике
између својих и ставова других;
раздваја битно од небитног у историјској
нарацији;
препознаје смисао и сврху неговања
сећања на важне личности и догађаје из
историје државе и друштва;
идентификује историјске споменике у
локалној средини и учествује у
организовању и спровођењу заједничких
школских активности везаних за развој
културе сећања.
доводи у везу узроке и последице
историјских догађаја, појава и процеса на
конкретним примерима;
изводи закључак о повезаности
националне историје са регионалном и
европском, на основу датих примера;
уочава везу између развоја српске
државности током новог века и савремене
српске државе;
сагледа значај и улогу истакнутих
личности у датом историјском контексту;
наведе специфичности друштвених
појава, процеса, политичких идеја,
ставова појединаца и група насталих у
новом веку;
уочава утицај и улогу књижевних и
уметничких дела на формирање
националног идентитета у прошлости;

Школски програм 2022 -2026

• Компетенција за
целоживотно учење
• Вештина комуникације
• Рад с подацима и
информацијама
• Дигитална
компетенција
• Решавање проблема
• Вештина сарадње
• Вештине за живот у
демократском друштву
• Брига за здравље
• Еколошка
компетенција
• Естетска компетенција

13

11

24

XI, XII, I, II, III
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• уочава утицај историјских догађаја,
појава и процеса на прилике у савременом
друштву;
• препознаје историјску подлогу
савремених институција и друштвених
појава (грађанска права,
парламентаризам, уставност);
• приказује на историјској карти динамику
различитих историјских појава и промена
у новом веку;
• пореди различите историјске изворе и
класификује их на основу њихове
сазнајне вредности;
• анализира и процени ближе хронолошко
порекло извора на основу садржаја;
• уочава специфичности у тумачењу
одређених историјских догађаја и појава
на основу поређења извора различитог
порекла;
• уочи пристрасност, пропаганду и
стереотипе у садржајима историјских
извора;
• раздваја битно од небитног у историјској
нарацији;
• препознаје смисао и сврху неговања
сећања на важне личности и догађаје из
историје државе и друштва;
• идентификује историјске споменике у
локалној средини и учествује у
организовању и спровођењу заједничких
школских активности везаних за развој
културе сећања.
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4.

ЕВРОПА, СВЕТ,
СРПСКА ДРЖАВА И
НАРОД НА
ПОЧЕТКУ XX ВЕКА

• доводи у везу узроке и последице
историјских догађаја, појава и процеса на
конкретним примерима;
• изводи закључак о повезаности
националне историје са регионалном и
европском, на основу датих примера;
• уочава везу између развоја српске
државности током новог века и савремене
српске државе;
• сагледа значај и улогу истакнутих
личности у датом историјском контексту;
• наведе специфичности друштвених
појава, процеса, политичких идеја,
ставова појединаца и група насталих у
новом веку;
• уочава утицај и улогу књижевних и
уметничких дела на формирање
националног идентитета у прошлости;
• уочава утицај историјских догађаја,
појава и процеса на прилике у савременом
друштву;
• препознаје историјску подлогу
савремених институција и друштвених
појава (грађанска права,
парламентаризам, уставност);
• приказује на историјској карти динамику
различитих историјских појава и промена
у новом веку;
• уочава историјске промене, поређењем
политичке карте савременог света са
историјским картама других епоха;
• пореди информације приказане на
историјској карти са информацијама

Школски програм 2022 -2026

• Компетенција за
целоживотно учење
• Вештина комуникације
• Рад с подацима и
информацијама
• Дигитална
компетенција
• Решавање проблема
• Вештина сарадње
• Вештине за живот у
демократском друштву

9
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III, IV, V, VI
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датим у другим симболичким
модалитетима;
повеже визуелне и текстуалне
информације са одговарајућим
историјским контекстом (хронолошки,
политички, друштвени, културни);
пореди различите историјске изворе и
класификује их на основу њихове
сазнајне вредности;
анализира и процени ближе хронолошко
порекло извора на основу садржаја;
уочава специфичности у тумачењу
одређених историјских догађаја и појава
на основу поређења извора различитог
порекла;
уочи пристрасност, пропаганду и
стереотипе у садржајима историјских
извора;
употреби податке из графикона и табела у
елементарном истраживању;
презентује, самостално или у групи,
резултате елементарног истраживања
заснованог на коришћењу одабраних
историјских извора и литературе,
користећи ИКТ;
упоређује, анализира и уочава разлике
између својих и ставова других;
раздваја битно од небитног у историјској
нарацији;
препознаје смисао и сврху неговања
сећања на важне личности и догађаје из
историје државе и друштва;
идентификује историјске споменике у
локалној средини и учествује у
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организовању и спровођењу заједничких
школских активности везаних за развој
културе сећања.

УКУПНО ЧАСОВА

38

34

72

ЦИЉ:
Циљ учења Историје је да ученик, изучавајући историјске догађаје, појаве, процесе и личности, стекне знања и компетенције неопходне за разумевање
савременог света, развије вештине критичког мишљења и одговоран однос према себи, сопственом и националном идентитету, културно-историјском
наслеђу, друштву и држави у којој живи.
ЗАДАЦИ:
Задаци наставе историје су да ученици, уочавајући узрочно-последичне везе, разумеју историјске процесе и токове, улогу истакнутих личности у развоју
људског друштва и да познају националну и општу историју (политичку, економску, друштвену, културну...), као и историју суседних народа и држава.
УЏБЕНИК:
• Историја за седми разред, Логос
ЛИТЕРАТУРА:
• уџбеник, историјски атлас, разна друга стручна издања
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1.

2.

РЕГИОНАЛНА
ГЕОГРАФИЈА

ГЕОГРАФСКЕ
РЕГИЈЕ ЕВРОПЕ

• дефинише предмет проучавања, циљеве и задатке
регионалне географије у седмом разреду;
• дефинише појам регије и наведе критеријуме за
регионализацију;
• разликује хомогену и функционалну регију; наводи
пример регије из свог окружења.
• проналази на карти државе проучаване регије и
именује их;
• приказује на немој карти најважније географске
појмове: континенте, океане, мора, облике
разуђености обала, низије, планине, реке, језера,
државе, градове, туристичке атракције, културноисторијске споменике;
• препознаје облике рељефа, водне објекте и живи
свет карактеристичан за наведену регију;
• анализира утицај географске ширине, рељефа,
односа копна и мора, морских струја, вегетације и
човека на климу;
• 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

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

• Компетенција за учење,
• Рад са подацима,
• Дигитална

•
•
•
•
•
•

Компетенција за учење,
Рад са подацима,
Дигитална,
Решавање проблема.
Естетичка компетенција,
Одговорно
учешће
демократском друштву,
• Сараднња

укупно

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

други
типови часа

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ГЕОГРАФИЈА
РАЗРЕД: СЕДМИ (2 часа недељно, 72 часа годишње)

Време реализације

1

1

2

IX

13

7

20

IX-XI

у
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•
•

•

•

•
•
•

•
•

3.

АЗИЈА
•
•
•
•

одабраним државама;
тумачи и израђује тематске карте становништва по
континентима, регијама и одабраним државама;
открива узроке и последице процеса урбанизације
на различитим континентима, регијама и у
одабраним државама;
доведе у везу природне ресурсе са степеном
економске развијености појединих регија и
одабраних држава;
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;
истражује утицај Европске уније на демографске,
економске и политичке процесе у Европи и свету;
доводе у везу квалитет живота становништва са
природним,
демографским,
економским
и
политичко-географским одликама простора.
дефинише границе континента и показује на карти
океане и мора којима је проучавани континент
окружен и лоцира највећа острва, полуострва,
мореузе, земљоузе, пролазе;
проналази на карти државе проучаване регије и
именује их;
приказује на немој карти најважније географске
појмове: континенте, океане, мора, облике
разуђености обала, низије, планине, реке, језера,
државе, градове, туристичке атракције, културноисторијске споменике;
препознаје облике рељефа, водне објекте и живи
свет карактеристичан за наведену регију;
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
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XI-II

•
•
•
•
•
•

Компетенција за учење,
Рад са подацима,
Дигитална,
Решавање проблема.
Естетичка компетенција,
Одговорно
учешће
демократском друштву,
• Сараднња

11

5

16

у
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4.

АФРИКА

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;
• открива узроке и последице процеса урбанизације
на различитим континентима, регијама и у
одабраним државама;
• доведе у везу природне ресурсе са степеном
економске развијености појединих регија и
одабраних држава;
• изводи закључак о могућим решењима за
коришћење чистих извора енергије у државама чија
се привреда заснива највише на експлоатацији
нафте и угља;
• 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
• дефинише границе континента и показује на карти
океане и мора којима је проучавани континент
окружен и лоцира највећа острва, полуострва,
мореузе, земљоузе, пролазе;
• проналази на карти државе проучаване регије и
именује их;
• приказује на немој карти најважније географске
појмове: континенте, океане, мора, облике
разуђености обала, низије, планине, реке, језера,
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Компетенција за учење,
Рад са подацима,
Дигитална,
Решавање проблема.
Естетичка компетенција,
Одговорно
учешће
демократском друштву,
• Сараднња,
• Вештина комуникације

8

5

13

II-III

у

306

Основна школа „Добросав Радосављевић – Народ“

•
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•

Школски програм 2022 -2026

државе, градове, туристичке атракције, културноисторијске споменике;
препознаје облике рељефа, водне објекте и живи
свет карактеристичан за наведену регију;
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;
открива узроке и последице процеса урбанизације
на различитим континентима, регијама и у
одабраним државама;
доведе у везу природне ресурсе са степеном
економске развијености појединих регија и
одабраних држава;
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.
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5.

СЕВЕРНА
АМЕРИКА

• дефинише границе континента и показује на карти
океане и мора којима је проучавани континент
окружен и лоцира највећа острва, полуострва,
мореузе, земљоузе, пролазе;
• проналази на карти државе проучаване регије и
именује их;
• приказује на немој карти најважније географске
појмове: континенте, океане, мора, облике
разуђености обала, низије, планине, реке, језера,
државе, градове, туристичке атракције, културноисторијске споменике;
• препознаје облике рељефа, водне објекте и живи
свет карактеристичан за наведену регију;
• 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;
• открива узроке и последице процеса урбанизације
на различитим континентима, регијама и у
одабраним државама;
• доведе у везу природне ресурсе са степеном
економске развијености појединих регија и
одабраних држава;
• објашњава узроке и последице глобалних
феномена као што су сиромаштво, унутрашње и
спољашње миграције, демографска експлозија и
пренасељеност, болести и епидемије, политичка
нестабилност;
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6.

ЈУЖНА АМЕРИКА

• 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.
• дефинише границе континента и показује на карти
океане и мора којима је проучавани континент
окружен и лоцира највећа острва, полуострва,
мореузе, земљоузе, пролазе;
• проналази на карти државе проучаване регије и
именује их;
• приказује на немој карти најважније географске
појмове: континенте, океане, мора, облике
разуђености обала, низије, планине, реке, језера,
државе, градове, туристичке атракције, културноисторијске споменике;
• препознаје облике рељефа, водне објекте и живи
свет карактеристичан за наведену регију;
• 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;
• открива узроке и последице процеса урбанизације
на различитим континентима, регијама и у
одабраним државама;
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7.

АУСТРАЛИЈА И
ОКЕАНИЈА

• доведе у везу природне ресурсе са степеном
економске развијености појединих регија и
одабраних држава;
• 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.
• дефинише границе континента и показује на карти
океане и мора којима је проучавани континент
окружен и лоцира највећа острва, полуострва,
мореузе, земљоузе, пролазе;
• проналази на карти државе проучаване регије и
именује их;
• приказује на немој карти најважније географске
појмове: континенте, океане, мора, облике
разуђености обала, низије, планине, реке, језера,
државе, градове, туристичке атракције, културноисторијске споменике;
• препознаје облике рељефа, водне објекте и живи
свет карактеристичан за наведену регију;
• 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
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•
•
•
•
•

8.

ПОЛАРНЕ
ОБЛАСТИ

•
•

•

УКУПНО ЧАСОВА

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;
открива узроке и последице процеса урбанизације
на различитим континентима, регијама и у
одабраним државама;
доводе у везу квалитет живота становништва са
природним,
демографским,
економским
и
политичко-географским одликама простора;
доведе у везу природне ресурсе са степеном
економске развијености појединих регија и
одабраних држава.
дефинише границе континента и показује на карти
океане и мора којима је проучавани континент
окружен и лоцира највећа острва, полуострва,
мореузе, земљоузе, пролазе;
анализира утицај географске ширине, рељефа,
односа копна и мора, морских струја, вегетације и
човека на климу;
приказује на немој карти најважније географске
појмове: континенте, океане, мора, облике
разуђености обала, низије, планине, реке, језера,
државе, градове, туристичке атракције;
вреднује улогу међународних организација у свету.
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Компетенција за учење
Комуникација
Вештина сарадње
Рад
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• Решавање проблема
• Одговоран однос
према
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IX-VI

ЦИЉ:
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.
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ЗАДАЦИ:
Ученици треба да:
• стекну знања о битним природногеографским одликама ваневропских континената, њихових регија и појединих држава
• стекну знања о друштвеногеографским одликама ваневропских континената, њихових регија и појединих држава
• се оспособе за праћење и разумевање економских и друштвених активности и промена у савременом свету и њиховом доприносу општем развоју
и напретку човечанства
• упознају регионалне разлике и комплементарност савременог света;
• разумеју проблеме у савременом свету (пренасељеност, неједнак привредни развој, недостатак хране, воде, енергије, минералних сировина,
еколошки проблеми, болести, ратови и друго)
• развијају национални идентитет и упознају значај толеранције у мултиетничким, мултијезичким и мултикултуралним срединама у свету;
• упознају различите културе континената, њихових регија и држава и кроз то развијају општу културу
• развијају жељу и стичу потребу за даље образовање и самообразовање са циљем да се што успешније укључе у даље стручно оспособљавање
• кроз рад у настави географије проширују знања из картографије и оспособе се за самостално коришћење географске карте у стицању нових знања
и у свакодневном животу
• оспособе за самостално коришћење географске литературе и различитог графичког и илустративног материјала у циљу лакшег савладавања
наставног градива и оспособљавања за самостални рад.
УЏБЕНИК:
• Уџбеник за седми разред основне школе, Нови Логос, аутори: Снежана Вујадиновић, Дејан Шабић
ЛИТЕРАТУРА:
• Уџбеник,стручна и методичка литература, часописи, интернет
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1.

СИЛА И
КРЕТАЊЕ

• 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;
• самостално изведе експеримент из
области кинематике и динамике, прикупи
податке мерењем, одреди тражену
физичку величину и објасни резултате
експеримента;
• демонстрира појаве сила акције и
реакције на примерима из окружења;
• решава квалитативне, квантитативне и
графичке задатке из наведене области.

2.

КРЕТАЊЕ ТЕЛА
ПОД ДЕЈСТВОМ
СИЛЕ ТЕЖЕ СИЛЕ
ТРЕЊА

• демонстрира појаве: инерције тела,
убрзаног кретања, кретање тела под
дејством сталне силе и силе трења на
примерима из окружења;

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

укупно

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

други
типови часа

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ФИЗИКА
РАЗРЕД: СЕДМИ (2 часа недељно, 72 часа годишње)

Време реализације

•
•
•
•
•
•

компетенција за учење,
комуникација,
решавање проблема,
сарадња,
дигитална компетенција,
предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву.

8

15

23

IX, X, XI

•
•
•
•
•

компетенција за учење,
комуникација,
решавање проблема,
сарадња,
дигитална компетенција.

4

9

13

XI, XII, I
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3.

4.

5.

РАВНОТЕЖА
ТЕЛА

МЕХАНИЧКИ РАД
И ЕНЕРГИЈА
СНАГА

ТОПЛОТНЕ
ПОЈАВЕ

• покаже од чега зависи сила трења и на
основу тога процени како може
променити њено деловање;
• решава квалитативне, квантитативне и
графичке задатке из наведене области.
• 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;
• решава квалитативне, квантитативне и
графичке задатке из наведене области.
• 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 из наведене области.
• 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;
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•
•
•
•
•
•

компетенција за учење,
комуникација,
решавање проблема,
сарадња,
дигитална компетенција,
предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву.

•
•
•
•
•
•

компетенција за учење,
комуникација,
решавање проблема,
сарадња,
дигитална компетенција,
очување животне средине.

•
•
•
•
•
•

компетенција за учење,
комуникација,
решавање проблема,
сарадња,
дигитална компетенција,
очување животне средине.

6

6

12

I, II, III

6

9

15

III, IV, V

3

6

9

V, VI
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• наведе методе добијања топлотне
енергије и укаже на примере њеног
рационалног коришћења;
• решава квалитативне, квантитативне и
графичке задатке из наведене области.

УКУПНО ЧАСОВА

27

45

72

IX-VI

ЦИЉ:
Циљ учења Физике јесте да ученици стекну базичну jeзичку и научну писменост, оспособе се да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим
ситуацијама, образложе своје мишљење у оквиру дискусије, упознају природне појаве и основне природне законе и њихову примену у свакодневном
животу, развију мотивисаност за учење и напредују ка достизању одговарајућих образовних стандарда.
ЗАДАЦИ:
Стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе физике сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви
наставе физике буду у пуној мери реализовани, развијање функционалне писмености, упознавање основних начина мишљења и расуђивања у физици,
разумевање појава, процеса и односа у природи на основу физичких закона, развијање способности за активно стицање знања о физичким појавама путем
истраживања, развијање логичког и апстрактног мишљења, разумевање смисла и метода остваривања експеримената и значаја мерења, уочавање и
разумевање повезаности физичких појава и екологије и развијање свести о потреби заштите, обнове и унапређења животне средине.
УЏБЕНИК:
• ФИЗИКА 7 Уџбеник са лабораторијским вежбама за седми разред основне школе, Милена Богдановић, Александар Кандић и Горан Попарић
Нови Логос, Београд
• ФИЗИКА 7 Збирка задатака за седми разред основне школе, Братислав Јовановић и Срђан Зрнић, Нови Логос, Београд
ЛИТЕРАТУРА:
• ФИЗИКА 7 Уџбеник за седми разред основне школе, Мићо Митровић, Сазнање, Београд
• ПРАКТИКУМ ФИЗИКА 7 Збирка задатака и експерименталних вежби из физике за седми разред основне школе, Мићо Митровић, Сазнање,
Београд
• ФИЗИКА 7 Збирка решених задатака за VII разред основне школе, Наташа Чалуковић, Круг, Београд
• МОЈА ФИЗИКА 7 Додатно наставно средство намењено ученицима којима је потребна додатна образовна подршка, Милета Васовић, Татјана
Мићић и Зоран Мићић, Школски сервис Гајић, Београд
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•
•

РЕАЛНИ БРОЈЕВИ

•
•

•

•
2.

ПИТАГОРИНА
ТЕОРЕМА
•

Основни ниво:
израчуна степен датог броја,зна основне
операције са степенима.
Средњи ниво:
оперише са степенима и зна шта је
квадратни корен,
схвати појам квадрата и квадратног
корена рационалног броја,
уме а одреди прибижну вредност
квадратног корена неког броја,
упозна скуп реалних бројева као унију
скупа рационалних и скупа ирационалних
бројева.
Напредни ниво:
користи особине степена и квадратног
корена.
Основни ниво:
влада појмовима врста многоуглова (уме
да израчуна непознату страницу
правоуглог троугла примењујући
Питагорину теорему).
Средњи ниво:
решава задатке користећи Питагорину
теорему

•
•
•
•
•
•
•

компетенција за учење,
комуникација,
дигитална компетенција,
естетичка компетенција,
сарадња,
рад са подацима,
одговоран однос према
здрављу

•
•
•
•
•
•
•

компетенција за учење,
комуникација,
дигитална компетенција,
естетичка компетенција,
сарадња,
рад са подацима,
одговоран однос према
здрављу.

укупно

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

други
типови часа

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

•

1.

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА
РАЗРЕД: СЕДМИ (4 часа недељно, 144 часа годишње)

Време реализације

7

9

16

IX

5

13

18

X-XI
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3.

4.

ЦЕЛИ И
РАЦИОНАЛНИ
АЛГЕБАРСКИ
ИЗРАЗИ

МНОГОУГАО

• постигне увежбаност у примени
Питагорине теореме на различите
геомтријске фигуре,
• стекне оспособљеност за конструктивно
одређивање тачака бројевне праве које
одговарају бројевима√2, √3, √5, …
Напредни ниво:
• користи основна својства троугла и
четвороугла, рачуна њихове обиме и
површине на основу елемената који нису
обавезно непостердно дати у
формулацији задатка.
Основни ниво:
• израчунава степен датог броја, зна
основне операције са степенима, сабира,
одузима и множи мономе.
Средњи ниво:
• сабира и одузима полиноме, уме да
помножи два бином и да квадрира бином,
• упознаје појам алгебарског израза
посебно рационалног, уз израчунавање
бројевн вредности једноставнијиг израза.
Напредни ниво:
• зна и примењује формулу за разлику
квадрата и квадрат бинома;увежбано
транформише алгебарске изразе и своди
их на најједноставнији облик.
Основни ниво:
• познаје најважнија својства многоугла.
Средњи ниво:
• уме да врши приближну конструкцију ма
ког правилног многоугла и геометријску

Школски програм 2022 -2026

•
•
•
•
•
•
•

компетенција за учење,
комуникација,
дигитална компетенција,
естетичка компетенција,
сарадња,
рад са подацима,
одговоран однос према
здрављу.

19

27

46

XI-II

•
•
•
•
•
•
•

компетенција за учење,
комуникација,
дигитална компетенција,
естетичка компетенција,
сарадња,
рад са подацима,
одговоран однос према
здрављу.

6

7

13

II-III
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•

•
•

5.

КРУГ
•
•

•

6.

ЗАВИСНЕ
ВЕЛИЧИНЕ И

•
•

конструкцију појединих правилних
многоуглова,
зна најважније обрасце у вези са
многоуглом и може да их примени у
одговарајућим задацима.
Напредни ниво:
Решава задатке у којима елементи нису
непосредно дати.
Основни ниво:
влада појмовима:круг, кружна
линија(издваја њихове основне елементе,
уочава њихове моделе у реалним
ситуацијама и уме да их нацрта користећи
прибор;уме да израчуна обим и површину
круга датог полупречника).
Средњи ниво:
користи формуле за обим и површину
круга и кружног прстена.
Напредни ниво:
одреди централни и периферијски угао,
рачуна површину кружног исечка, као и
дужину кружног лука.
Основни ниво:
изражава положај објеката сврставајући их
у врсте и колоне; одреди положај тачке у
првом квадранту координатног система
ако су дате координате и обрнуто.
Средњи ниво:
влада описом координатног система
одређује координате тачака,осно или
централно симертичних итд),
да добро упозна директну и обрнуту
пропорционалност.
Напредни ниво:
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•
•
•
•
•
•
•

компетенција за учење,
комуникација,
дигитална компетенција,
естетичка компетенција,
сарадња,
рад са подацима,
одговоран однос према
здрављу.

6

10

16

III-IV

•
•
•
•
•
•
•

компетенција за учење,
комуникација,
дигитална компетенција,
естетичка компетенција,
сарадња,
рад са подацима,
одговоран однос према
здрављу.

7

12

19

IV-V
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• одреди
координатетачака
које
задовољавају сложеније услове,
• практично примењује директну и обрнуту
пропорционалност.

7.

8.

ПРОЈЕКТНИ
ЗАДАТАК

•

СЛИЧНОСТ

Основни ниво:
• схвати појам сличности и уме да је
примени у једноставнијим случајевима.
Средњи ниво:
• користи елементе дедуктивног
закључивања(изводи једноставне
доказе)
Напредни ниво:
• примени подударност и сличност
троуглова, повезујући разна својства
геометријских објеката.

УКУПНО ЧАСОВА

учествује у избору истраживачког
пројекта и начина рада

•
•
•
•
•
•
•

компетенција за учење,
комуникација,
дигитална компетенција,
естетичка компетенција,
сарадња,
рад са подацима,
одговоран однос према
здрављу.

0

4

4

V

•
•
•
•
•
•
•

компетенција за учење,
комуникација,
дигитална компетенција,
естетичка компетенција,
сарадња,
рад са подацима,
одговоран однос према
здрављу.

4

8

12

V - VI

54

90

144

IX-VI

ЦИЉ:
Циљ наставе математике у основној школи јесте: да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схватање појава и зависности у
животу и друштву; да оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака из животне праксе, за успешно
настављање математичког образовања и за самообразовање; као и да допринесе развијању менталних способности, формирању научног погледа на свет
и свестраном развитку личности ученика.
ЗАДАЦИ:
• да ученици стичу знања неопходна за разумевање квантитативних и просторних односа и законитости у разним појавама у природи, друштву и
свакодневном животу.
• да ученици стичу основну математичку културу потребну за откривање улоге и примене математике у различитим подручјима човекове делатности
319
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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(математичко моделовање), за успешно настављање образовања и укључивање у рад;
да развија ученикову способност посматрања, опажања и логичког, критичког, стваралачког и апстрактног мишљења;
да развија културне, радне, етичке и естетске навике ученика, као и математичку радозналост у посматрању и изучавању природних појава;
да ученици стичу способност изражавања математичким језиком, јасност и прецизност изражавања у писменом и усменом облику;
да изграђује позитивне особине ученикове личности, као што су: истинољубивост, упорност, систематичност, уредност, тачност, одговорност,
смисао за самостални рад;
да ученици усвоје основне чињенице о скуповима, релацијама и пресликавањима;
да ученици савладају основне операције с природним, целим, рационалним и реалним бројевима, као и основне законе тих операција;
да ученици упознају најважније равне и просторне геометријске фигуре и њихове узајамне односе;
да оспособи ученике за прецизност у мерењу, цртању и геометријским конструкцијама;
да ученицима омогући разумевање одговарајућих садржаја природних наука и допринесе радном и политехничком васпитању и образовању;
да интерпретацијом математичких садржаја и упознавањем основних математичких метода допринесе формирању правилног погледа на свет и
свестраном развитку личности ученика;
да ученици стичу навику и обучавају се у коришћењу разноврсних извора знања.

УЏБЕНИК:
• С. Јешић, Ј.Благојевић, Математика за седми разред основне школе, Герундијум, 2021.
ЛИТЕРАТУРА:
• С.Јешић,Т.Њаради,Ј.Благојевић - збирка, Збирка задатака из математике за осми разред, Герундијум, 2021.
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1.

НАСЛЕЂИВАЊЕ И
ЕВОЛУЦИЈА

2.

ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ
И ФУНКЦИЈЕ КАО
ОСНОВА ЖИВОТА

• прикупи и анализира податке о животним
циклусима, почевши од оплођења;
• упореди бесполно и полно размножавање;
• идентификује разлике између митозе и
мејозе на основну промене броја
хромозома и њихове улоге у развићу и
репродукцији;
• одреди однос између гена и хромозома и
основну улогу генетичког материјала у
ћелији;
• шематски прикаже наслеђивање пола и
других особина према првом Менделовом
правилу;
• одреди положај организма на дрвету
живота на основу прикупљених и
анализираних информација о његовој
грађи
• упореди организме на различитим
позицијама на „дрвету животаˮ према
начину на који обављају животне
процесе;
• користи микроскоп за посматрање грађе
гљива, биљних и животињских ткива;

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

укупно

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

други
типови часа

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: БИОЛОГИЈА
РАЗРЕД: СЕДМИ (2 часа недељно, 72 часа годишње)

Време реализације

• математика

5

5

10

IX, X

• физичка култура,
• хемија

16

16

32

X, XI, XII, I
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3.

4.

ПОРЕКЛО И
РАЗНОВРСНОСТ
ЖИВОГ СВЕТА

ЖИВОТ У
ЕКОСИСТЕМУ

ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ
5.

• разврста организме према задатим
критеријумима применом дихотомих
кључева;
• повеже принципе систематике са
филогенијом и еволуцијом на основу
данашњих и изумрлих врста – фосила;
• идентификује основне односе у
биоценози на задатим примерима;
• илуструје примерима однос између
еколошких фактора и ефеката природне
селекције
• анализира разлику између сличности и
сродности организама на примерима
конвергенције и дивергенције;
• идентификује трофички ниво организма у
мрежи исхране;
• предложи акције заштите биодиверзитета
и учествује у њима
• упореди прикупљене податке о изабраној
врсти и њеној бројности на различитим
стаништима;
• повеже утицај абиотичких чинилаца у
одређеној животној области – биому са
животним формама које га насељавају
• предложи акције заштите биодиверзитета
и учествује у њима
• анализира задати јеловник из аспекта
уравнотежене и разноврсне исхране;
• идентификује поремећаје исхране на
основу типичних симптома (гојазност,
анорексија, булимија);
• планира време за рад, одмор и рекреацију;
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• историја

4

7

11

II, III

• географија

4

8

12

IV, V

• физичко васпитање

4

3

7

V
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• доведе у везу измењено понашање људи с
коришћењем психоактивних супстанци;
• аргументује предности вакцинације;
• примени поступке збрињавања лакших
облика крварења;
• расправља о различитости међу људима
из аспекта генетичке варијабилности,
толеранције и прихватања различитости

УКУПНО ЧАСОВА

33

39

72

IX-VI

ЦИЉ:
Да ученици разумеју правила наслеђивања-пола и болести, смену генерација, појам симетричности тела-цефализација и сегментација, уоче компаративно
у грађи главних група биљака, гљива и животиња – сличности и разлике у обављању основних животних процеса на методски одабраним представницима,
приказују разноврсности живота кроз основне систематске категорије до нивоа кола и класе, дефинишу популацију и њену динамику кроз адаптације и
животне форме које конвергирају или дивергирају, деле болести према узроку и знају правила прве помоћи, разумеју појам здраве исхране и шта су то
болести зависности.
ЗАДАЦИ:
Да разумеју појам теста ДНК, уочавају различитости мећу врстама ћелија, да активно учествују у заштити природе и биодиверзитета,позитивно разумеју
појам имунизација и знају пружити основну прву помоћ код повреда, као и измерити пулс и крвни притисак.
УЏБЕНИК:
• Биологија уџбеник за 7 разред ОШ, Дејан Бошковић, Бигз
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1.

2.

3.

Број часова по
теми

ХЕМИЈА И ЊЕН
ЗНАЧАЈ

• објасни предмет изучавања хемије, објасни зашто
је природна наука, упореди је са другим наукама,
повеже са делатностима и наведе хемијске
производе који се користе у пракси;
• опише супстанцу, разликује је од физичког тела и
поља, објасни чисте супстанце и смеше, прави
разлику елемената, једињења и смеша и наводи
примере из свакодневног живота

• биологија,
• физика

1

2

3

IX

ХЕМИЈСКА
ЛАБОРАТОРИЈА

• описује лабораторију, прибор и посуђе и за
чега служи, тумачи пиктограме,
• објасни како хемичар долази до сазнања и
дефинише експеримент,
• разликује физичка и хемијска својства
супстанци по којима се могу разликовати
и објашњава њихов утицај на практичну
примену,
• разликује промене својстав супстанци и
препознаје их у свакодневном животу

• биологија,
• физика,
• математика

3

2

5

IX

АТОМИ И
ХЕМИЈСКИ
ЕЛЕМЕНТИ

• објасни шта је атом,
• на примерима елемената како је добио име,
значење хемијског симбола, пише их и чита,
разликује елементе по симболима,
• употребљава коефицијенте да повећа број
слободних атома, разуме грђу, објасни бројевеатомски и масени, дефинише изотопе, објасни
структуру електронског омотача и појам валентног

• математика,
• физика

5

6

11

X, XI

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

укупно

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

други
типови часа

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ХЕМИЈА
РАЗРЕД: СЕДМИ (2 часа недељно, 72 часа годишње)

Време реализације
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4.

МОЛЕКУЛИ
ЕЛЕМЕНАТА И
ЈЕДИЊЕЊА, ЈОНИ
И ЈОНСКА
ЈЕДИЊЕЊА

5.

ХОМОГЕНЕ И
ХЕТЕРОГЕНЕ
СМЕШЕ

6.

ХЕМИЈСКЕ
РЕАКЦИЈЕ И
ХЕМИЈСКЕ
ЈЕДНАЧИНЕ

нивоа и електрона,
• објасни структуру ПСЕ-а и разуме закон
периодичности, чита и тумачи податке из таблице,
• објасни својства племенитих гасова на основу
структуре и постојање у атомском стању, као и где
се користе,
• разуме добијање стабилнијих честица од атома
преко хемијске везе,
• дефинише молекуле и објасни квалитативно и
квантитативно значење формула,
• израчунава број атома у молекуима,
• уочава везу преко валентних електрона и разликује
једно, дво и троструку ковалентну везу, као и
неполарну и поларну,
• објасни агрегатно стање према врсти везе,
• разуме како се мења број протона и електрона
приликом настанка катјона и анјона и принцип
јонске везе,
• објасни валенцу атома неког елемента и одређује је
на основу формуле,
• разликује на честичном нивоу чисте супстанце и
смеше, препознаје смеше у обичном животу и
разликује хомогене и хетерогене,
• препознају растворе по изгледу, компоненте и шта
утиче на брзину растварања, квантитативно
изражава растворљивост, објашњава засићен, не,
презасићен раствор,
• препознаје воду и ваздух сем као растворе и као
важне природне ресурсе и потребу за очувањем и
заштитом,
• израчунава састав раствора у масеним процентима,
• описује како се састојци смеше могу раздвојити и
одрежује поступке према врсти и особинама
смеше,
• је хемијска промена реакција и да се представља
хемијским једначинама које уме да чита и тумачи,
• опише два основна типа и разуме топлотни ефекат
истих,
• објасни да током хемисјке промене важи закон
одржања масе,
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• математика,
• физика,
• биологија

5

6

11

XI, XII

• биологија,
• техничко,
• географија

6

5

11

I, II

• математика

3

3

6

II, III

325

Основна школа „Добросав Радосављевић – Народ“

7.

ИЗРАЧУНАВАЊЕ У
ХЕМИЈИ

8.

ВОДОНИК И
КИСЕОНИК И
ЊИХОВА
ЈЕДИЊЕЊА. СОЛИ

• објасни кориштење релативне атомске масе и шта
је, да је пронађе у таблици ПСЕ-а, израчунава
релативну молекулску масу,
• дефинише
нову
величину-мол,
количина
супстанце, бележи и израчунава, дефинише појам
Авогадровог броја, разуме и рачуна моларну масу,
зна закон по ком се елементи у једињењима налазе
у сталним масеним односима и одређује масени
процентни састав истих,
• изводи једноставна хемијска израчунавања на
сонову хемијских једначина
• описује заступљеност у природи, биогеност и
својства водоника и кисеоника, примену,
• разуме хемијске реакције оксидације и корозије,
• саствавља формуле оксида и разликује их по
својствима и карактеру,
• објашњава појам озон, опише својства киселина и
база и начин како се доказују, њихове врсте и
састаља једначине добијања истих,
• објашњава чему служи ПХ скала, разуме реакцију
неутрализације,
• наводи примере соли, описује својства и прави везу
назива и формуле соли
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• математика

5

5

10

III, IV

• биологија,
• географија

8

7

15

IV, V, VI

36

36

72

IX-VI

УКУПНО ЧАСОВА

ЦИЉ:
Развијање основне хемијске писмености и тумачење природних појава из хемијског угла, развијање способности за решавање експерименталних
проблема,развијање одговорног односа према животној средини,сопственом знању и позитиван став за улење хемије.
ЗАДАЦИ:
Сазнавање предмета изучавања хемије и њеног значаја у свакодневном животу, мокриштење „језика хемичара“, демонстрациони и самостални огледи
утичу на формирање критичког мишљења и примењују теоријско знање.
УЏБЕНИК:
• Хемија уџбеник за седми разред основне школе, Ранђеловић, Марковић, БИГЗ
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1.

2.

3.

• Повеже појам машина и њихов допринос
подизању квалитета живота и рада
• Повеже ергономију са здрављем и
комфором људи при употреби техничких
ЖИВОТНО И
средстава
РАДНО ОКРУЖЕЊЕ • Анализира дали је коришћење одређене
познате технике и технологије у складу са
очувањем животне средине
• Истражи могућности смањења трошкова
енергије у домаћинству
• Самостално црта скицом и техничким
цртежом предмете користећи
ортогонално и просторно приказивање
ТЕХНИЧКА И
• Користи CAD технологију за креирање
ДИГИТАЛНА
техничке документације
ПИСМЕНОСТ
• Образложи предности употребе 3D
штампе у изради тродимензионалних
модела и макета
• Рационално коришћење ресурса на Земљи
РЕСУРСИ И
и очување и заштита животне средине
ПРОИЗВОДЊА
• Материјали у машинству ( пластика,
метали, легуре и др.)

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

• Компетенција за
целоживотно учење
• Комуникација
• Решавање проблема
• Рад с подацима и
информацијама
• Дигитална компетенција

укупно

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

други
типови часа

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА
РАЗРЕД: СЕДМИ (2 часа недељно, 72 часа годишње)

Време реализације

4

2

6

IX

• Компетенција за
целоживотно учење
• Комуникација
• Решавање проблема
• Рад с подацима и
информацијама
• Дигитална компетенција

10

10

20

IX, X, XI

• Компетенција за
целоживотно учење
• Комуникација
• Решавање проблема

17

5

22

XI, XII, I, II
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4.

5.

САОБРАЋАЈ

КОНСТРУКТОРСКО
МОДЕЛОВАЊЕ

• Мерење и контрола-појам примена
мерних средстава (мерила)
• Технологија обраде материјала у
машинству ( обрада материјала са и без
скидања струготине, савремене
технологије обраде)
• Елементи машина и механизама (
елементи за везу, елементи за пренос
снаге и кретања, специјални елементи).
• Производне машине: врсте, принцип рада,
појединачна и серијска производња
• Појам, врсте, намена и конструкција
робота ( механика, погон и управљање)
• Погонске машине-мотори (хидраулични,
пнеуматски, топлотни)
• Моделовање погонских машина и/или
школског мини робота
• Разликује врсте транспортних машина
• Повезује занимања у области машинства
са сопственим интересовањима
• Повеже подсистеме код возила друмског
саобраћаја
• са њиховом улогом
• провери техничку исправност бицикла
• демонстрира техничку исправност
бицикла или мопеда
• Проналажење информација, стварање
идеје и дефинисање задатка
• Самосталан/тимски рад на пројекту
• Израда техничке документације изабраног
модела ручно или уз помоћ рачунарских
апликација

Школски програм 2022 -2026

• Рад с подацима и
информацијама
• Дигитална компетенција

• Компетенција за
целоживотно учење
• Комуникација
• Решавање проблема
• Рад с подацима и
информацијама
• Дигитална компетенција
• Компетенција за
целоживотно учење
• Комуникација
• Решавање проблема
• Рад с подацима и
информацијама
• Дигитална компетенција

3

3

6

III

1

17

18

III, IV, V, VI
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• Реализација пројекта-израда модела
коришћењем алата и машина у складу са
принципима безбедности на раду
• Представљање идеје, поступака израде и
производа
• Процена сопственог рада и рада других на
основу постављених критеријума
• Одређивање оквирне цене трошкова и
вредности израђеног модела
• Креирање рекламе за израђен производ

УКУПНО ЧАСОВА

35

37

72

IX-VI

ЦИЉ И ЗАДАЦИ: 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.
Наставни предмет техника и технологија намењен је развоју основних техничких компетенција ученика ради његовог оспособљавања за живот и рад у
свету који се технички и технолошки брзо мења.
Један од најважнијих задатака је да код ученика развија свест о томе да примена стечених знања и вештина у реалном окружењу подразумева стално
стручно усавршавање и целоживотно учење, као и да је развијање предузимљивости један од ваţних предуслова личног и професионалног развоја.
УЏБЕНИК:
• Техника и технологија за седми разред основне школе, Едука, Аутор: Зоран Лапчевић
ЛИТЕРАТУРА:
• Уџбеник, стручна литература, интернет...
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1.

ИКТ

• именује основне компоненте рачунара,
наведе примере корисничких програма за
одређену намену
• користи
програм
за
управљање
документима на рачунару
• разуме поступак дељења докумената
преко Google диска
• креира текстуални документ, примењује
акције едитовања и форматирања и умеће
табеле у документ
• креира, уређује и структуира текстуалне
документе који садрже табеле
• креира и обрађује дигиталну слику
• примењује алатке за снимање и обраду
аудио-записа
• правилно користи ИКТ уређаје
• примењује алатке за снимање и обраду
видео-записа
• креира, уређује и структуира дигиталне
садржаје (мултимедијалне презентације)
који садрже табеле, видео и аудио записе

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

•
•
•
•
•
•
•
•

компетенциjа за учење
естетичка компетенциjа
комуникациjа
одговоран однос према
здрављу
предузимљивост и
ориjентациjа ка
предузетништву
рад са подацима и
информациjама
сарадња
дигитална компетенциjа

6

4

укупно

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

други
типови часа

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
РАЗРЕД: СЕДМИ (1 час недељно, 36 часова годишње)

10

Време реализације

IX-XI
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2.

3.

ДИГИТАЛНА
ПИСМЕНОСТ

РАЧУНАРСТВО

• препознаје и објасни функцију основних
интернет сервиса
• ефикасно користи интернет сервисе
• одговорно и правилно користи ИКТ
уређаје у мрежном окружењу
• приступа
интернету,
самостално
претражује, проналази и процењује
информације и преузима их на свој уређај
поштујући ауторска права
• објасни поступак заштите дигиталног
производа/садржаја
одговарајућомССлиценцом
• чува и организује податке локално и у
облаку
• примењује поступке и правила за безбедно
понашање и представљање на мрежи
• поставља резултат свог рада на интернет,
ради дељења са другима, уз помоћ
наставника
• разуме разлику између текстуалних и
визуелних програмских језика
• објасни
и
примени
одговарајућу
програмску структуру (наредбе доделе,
учитавања, исписа)
• користи
математичке
изразе
за
израчунавања у једноставним програмима
• сврсисходно
примењује
програмске
структуре (уграђене функције)
• креира програм линијске структуре у
текстуалном програмском језику
• објасни
и
примени
одговарајућу
програмску структуру
• разуме и предвиђа резултате наредби

Школски програм 2022 -2026

•
•
•
•

компетенциjа за учење
естетичка компетенциjа
комуникациjа
рад са подацима и
информациjама
• сарадња
• дигитална компетенциjа

2

2

4

XI, XII

• компетенциjа за учење
• одговорно учешће у
демократском друштву
• комуникациjа
• предузимљивост и
ориjентациjа ка
предузетништву
• рад са подацима и
информациjама
• решавање проблема
• сарадња
• дигитална компетенциjа

5

9

14

II-V
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гранања
• примени
одговарајућу
програмску
структуру
• користи у оквиру програма нумеричке,
текстуалне и једнодимензионе низовске
вредности
• у визуелном окружењу креира једноставан
рачунарски програм који укључује
наредбе понављања
• креира једноставан рачунарски програм
који укључује наредбе понављања
• разложи
сложени
проблем
на
једноставније
функционалне
целине
(потпрограме)
• вреднује своје знање о креирању програма
који укључују наредбе понављања,
гранања и дефинисане функције у
текстуалном програмском језику
• креира
програм
који
укључује
математички алгоритам у текстуалном
програмском језику

4.

ПРОЈЕКТНА
НАСТАВА

УКУПНО ЧАСОВА

• одговорно учешће у
демократском друштву
• комуникациjа
• предузимљивост и
ориjентациjа ка
предузетништву
• рад са подацима и
информациjама
• сарадња
• дигитална компетенциjа

/

8

8

XII, I, V, VI

13

23

36

IX-VI
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ЦИЉ:
Циљ наставе информатике и рачунарства јесте да сви ученици стекну информатичку 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 се ученици оспособе за коришћење рачунара и
стекну вештине у примени рачунара у свакодневном животу
ЗАДАЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА:
• стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе информатике и рачунарства сврха, циљеви и задаци
образовања, као и циљеви наставе информатике и рачунарства буду у пуној мери реализовани упознавањем основних појмова из информатике и
рачунарства
• подстицање креативног рада са рачунаром
• оспособљавање за рад на рачунару.
УЏБЕНИК:
• Клет, Информатика и рачунарство 7, уџбеник за седми разред, Светлана Мандић
ЛИТЕРАТУРА:
• Клет, Информатика и рачунарство 7, уџбеник за седми разред, Светлана Мандић
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ОСТАЛЕ
АКТИВНОСТИ

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:
• Изводи разноврсна природна и изведена
кретања и користи их у спорту,
рекреацији и различитим животним
ситуацијама;

• Користи вежбе за развој и усавршавање
моторичких способности;
АТЛЕТИКА

• Усвајио знања ради разумевања значаја и
суштине физичког васпитања;

Време
реализације

3

5

IX, XI, I, III,
VI

Одговорно учешће у демократском
друштву: залаже се за солидарност и
учествује у хуманитарним активностима.

3

19

22

IX, X, IV, V

Естетичка компетенција: показује
осетљивост за естетску димензију у
свакодневном животу и има критички
однос према употреби и злоупотреби
естетике.

5

13

18

XI, XII, I, II,
III

Комуникација: ученик користи на
одговарајући и креативан начин језик и
стил комуникације који су специфични
за поједине научне, техничке и
уметничке дисциплине.

5

48

53

IX-III

укупно

2

Компетенција за учење: уме да процени
сопствену
успешност
у
учењу;
идентификује тешкоће у учењу и зна
како да их превазиђе.
1)

Предузимљивост и оријентација ка
предузетништву: уме да идентификује и
адекватно представи своје способности и
вештине („јакестране“).
7)

• Примењује вежбе које подстичу раст и
развој и правилно држање тела;

2.

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

други
типови часа

1.

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
РАЗРЕД: СЕДМИ (3 часа недељно, 108 часова годишње)

2)

3)

3.

ГИМНАСТИКА

• Навија фер, чува себе и друге;
• Разуме сврху и значај вежбања;

4.

ОСНОВЕ
ТИМСКИХ И
СПОРТСКИХ
ИГАРА:
▪ ОДБОЈКА

• Доводи у везу физичко вежбање и
здравље;
• Примењује хигијенске мере пре, током и
након вежбања;

4)
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▪
▪
▪
▪

РУКОМЕТ
КОШАРКА
ФУДБАЛ
АКТИВНОСТИ ПО
ИЗБОРУ

ОНЛАЈН
НАСТАВА

• Правилно се храни;
• Препознаје врсту повреде;
• Користи стечена умења, знања и навике у
свакодневним условима живота и рада;
• Чува животну средину током вежбања.

ПЛАТФОРМА
ГУГЛ УЧИОНИЦА

5.

Школски програм 2022 -2026

Одговоран однос према здрављу: бира
стил живота имајући на уму добре
стране и ризике тог избора (нпр. активно
бављење
спортом,
вегетаријанска
исхрана). Уме да пружи прву помоћ.
6)

Решавање проблема: ученик проналази/осмишљава
могућа
решења
проблемске ситуације.
9)

Сарадња: доприноси постизању договора о правилима заједничког рада и
придржава их се током заједничког рада.
10)

Исходи се односе на све наставне области.

МЕРЕЊЕ
МОТОРИЧКИХ
СПОСОБНОСТИ

УКУПНО ЧАСОВА

Рад са подацима и информацијама:
користи табеларни и графички приказ
података и уме да овако приказане
податке чита, тумачи и примењује.
8)

5

5

10

IX-VI

20

88

108

IX-VI

УЏБЕНИК:
▪ Теорија и методика физичког васпитања, проф.др. Бранко Крсмановић
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УВОД

По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:
• поставља врлину љубави као најважнију
компоненту људског живота.
• посебан и изузетан начин има сазнања из
области верског, културног и друштвеног
живота.
• има прилику да боље разуме остале предмете
• књижевност,
• разуме уметност, историју, социологију
• негује љубав према мудрости – философију;
• 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;
• објасни
разлику
између
саосећања,
солидарности и сажаљења на датом примеру;

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

• Целоживотно учење
• Комуникација
• Рад с подацима и
информацијама
• Решавање проблема
• Сарадња
• Учешће у демократском
друштву
• Естетичка компетенција

-

1

укупно

ИСХОДИ

други
типови часа

1.

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Број часова по
теми

Обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТЕХИЗИС
РАЗРЕД: СЕДМИ (1 час недељно, 36 часова годишње)

1

Време реализације

IX-VI
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2.

3.

4.

5.

БОГОПОЗНАЊЕ

ЈЕДИНСТВО ЦРКВЕ
ХРИСТОВЕ

СВЕТОТАЈИНСКИ
ЖИВОТ ЦРКВЕ

СРПСКА ЦРКВА
КРОЗ ВЕКОВЕ

• доприноси друштвеном напретку кроз
неговање
толеранције,
демократских
вредности и културе дијалога
• повезује природу као творевину са постојањем
Творца
• препознаје врлину у себи, упознавањем
сопствене личности
• укаже на упрошћено, поједностављено,
генерализовано
и
најчешће
нетачно
приказивање некога или нечега на приказаним
примерима;
• разуме веру и објасни њен значај
• наведе шта би волео да има у својој локалној
заједници што сада недостаје;
• наведе Светиње
• зна да се понаша у Светињи
• заједно са осталим ученицима учествује у
Богослужењима
• зна правила у Цркви
• 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
• препознаје примере солидарности у свом
окружењу, причама, филмовима, књигама
• да заштити ученика од разних савремених
искушења која сналазе многе младе људе:
• чува од опасности секти, дроге, алкохолизма и
aids – a.
• да води примеран, узоран и моралан начин
живота који ће му јасно показати да узрасте у
стабилну и зрелу личност.
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• Целоживотно учење
• Комуникација
• Рад с подацима и
информацијама
• Решавање проблема
• Сарадња
• Учешће у демократском
друштву
• Естетичка компетенција

• Целоживотно учење
• Комуникација
• Рад с подацима и
информацијама
• Решавање проблема
• Сарадња
• Учешће у демократском
друштву

• Целоживотно учење
• Комуникација
• Рад с подацима и
информацијама
• Решавање проблема
• Сарадња
• Учешће у демократском
друштву
• Целоживотно учење
• Комуникација
• Рад с подацима и
информацијама
• Решавање проблема
• Сарадња
• Учешће у демократском
друштву

4

1

5

IX-VI

4

3

7

IX-VI

8

3

11

IX-VI

7

3

10

IX-VI
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• Схвати смисао човековог постојања
• схвати значај заједнице (Цркве)

6.

ЕВАЛУАЦИЈА

УКУПНО ЧАСОВА

Школски програм 2022 -2026
• Целоживотно учење
• Комуникација
• Рад с подацима и
информацијама
• Решавање проблема
• Сарадња
• Учешће у демократском
друштву

-

2

2

IX-VI

23

13

36

IX-VI

ЦИЉ:
Развијање емпатије, великодушности и доброте код деце, подстицање правилног развоја личности која је отворена за договор и сарадњу, неговање
традиције. Допринос друштвеном напретку кроз неговање толеранције, демократских вредности и културе дијалога.Упути децу, будуће генерације нашег
народа, на другог човека као на личност, на непроцењиво благо од кога зависи и наш живот. Откривање љубави према човеку открива у њему икону
живога Бога, као и то да је човек највредније биће на свету. Пружање учениковом сазнању велики извор информација о смислу човековог постојања, о
начинима помоћу којих ученик може постати радосна и духовно богатија личност, о томе да овај свет не постоји случајно него да је дело Створитеља –
Бога, о томе да је основна истина хришћанства у испуњењу љубави и у томе да је Бог – савршена Љубав и Доброта. Да помогне да ученик боље разуме
друге наставне предмете.Ученик има прилику да боље разуме књижевност, уметност, историју, социологију и, наравно, љубав према мудрости –
философију.
Да заштити ученика од разних савремених искушења која сналазе многе младе људе. Чува од опасности секти, дроге, алкохолизма и aids – a. Верска
настава то чини тако што помаже ученику да води примеран, узоран и моралан начин живота који ће му јасно показати да узрасте у стабилну и зрелу
личност.
ЗАДАЦИ:
Развијање доброте и великодушности и то не кроз наметање већ као добар предлог. Образовање једног човека да служи једној заједници уз добру наставу
и васпитање. Повезивање човека са Богом.Образовање човека са циљем да служи једној заједници, ма о којој служби се радило, је могуће само уз добру
наставу и васпитање. Једноставно речено, да би човек могао да буде искрено посвећен своме позиву као нпр. инжињер, лекар, државник, наставник или
пак свештенослужитељ, потребно је, пре свега, да буде добар човек. Једно без другог не иде. Ако то ми не урадимо, тј. ако не васпитамо децу у духу наше
вере, онда ће она бити васпитана на другим основама.
Задатак веронауке јесте да упути децу на заједницу са Богом у Христу, јер се једино у заједници са Богом може остварити бесмртност за човека и створену
природу као улазак у вечно постојање. Живот има смисла само онда када се сагледа из перспективе бесмртног постојања. Живот има смисла само онда
ако је он заправо дар вечности. своју слободу пројави као љубав према Богу и према другим људима. Задатак веронауке је, увођење младог човека у личну
заједницу са Богом Оцем у Христу, кроз веру и литургију, као нови начин постојања којим се задобија бесмртност-вечно постојање личности.
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Ученику пружи могућност да развије дар говора и елоквентности: на Верској настави се нарочито учи о начинима лепог изражавања и негује се лепо
говорништво и богата елоквенција који су сигурни показатељи образовања једне личности у савременом свету. Верска настава поставља врлину љубави
као најважнију компоненту људског живота.
Верске наставе стекли су вештину да ученику на посебан и изузетан начин пруже сазнања из области верског, културног и друштвеног живота.
УЏБЕНИК:
ЛИТЕРАТУРА :
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УВОД

2.

3.

4.

ГРАЂАНИН

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

• ради у групи
• разуме појам гарађанин
• схвати историјски значај грађанских
слобода и права
• прихвате начин развијања грађанске
одговорности
• разумеју воло9нтерски покрет и значај
волонтерских акција
• разумеју значај грађанске иницијативе

ДРЖАВА И ВЛАСТ

• разуме појам држава и власт
• познаје историјски контекст развоја
државе
• разуме појам неограничене и ограничене
власти
• познаје нивое и поделе власти
• разуме концепт ограничене власти

ЂАЧКИ
ПАРЛАМЕНТ И
ИНИЦИЈАТИВА

• развија
комуникацијске
вештине
неопходне за сарадничко понашање
• самостално аргументује ставове и
изражава мишљење
• развијање критичког мишљења

• естетичка компетенција
• комуникација
• одговоран однос према
околини
• рад с подацима и
информацијама
• сарадња
• одговорно учешће у
демократском друштву
• компетенција за учење
• одговорно
учешће
у
демократском друштву
• компетенција за учење
• комуникација
• одговоран однос према
околини
• сарадња
• решавање проблема
• одговорно учешће у
демократском друштву
• компетенција за учење
• комуникација
• одговоран однос према
околини

Време реализације

-

2

2

IX

-

19

19

IX-II

-

7

7

III-IV

-

5

5

V-VI

укупно

1.

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

други
типови часа

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
РАЗРЕД: СЕДМИ (1 час недељно, 36 часова годишње)
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5.

ЗАВРШНИ ДЕО

• се сналази у познавању грађанских права и
обавеза
• познаје све нивое и врсте власти
• разуме значење демократије

Школски програм 2022 -2026

• сарадња
• решавање проблема
• -одговорно учешће у
демократском друштву
• -компетенција за учење
• -комуникација
• -одговоран однос према
околини
• -сарадња
• -решавање проблема

УКУПНО ЧАСОВА

-

3

3

VI

-

36

36

IX-VI

ЦИЉ:
Циљ предмета Грађанско васпитање усвајање знања ,вештина, вредности и ставова значајних за комплетан развој личности ученика и њихов ангажован
и успешан живот у духу толеранције и поштовања људских права и слобода, оспособљавање ученика за активно учење у животу школе, локалне заједнице,
целокупног друштва о демократији, њеним принципима и вредностима кроз практично деловање.
ЗАДАЦИ:
• подстицање и оспособљавање ученика за активно учешће у животу школе и локалне заједнице;
• раумевање функционисања органа управљања школе и локалне заједнице;
• упознавање права и одговорности свих актера на нивоу локалне заједнице;
• развијање комуникацијскох вештина неопходних за сарадничко понашање
• самосталност у агументовању ставова и изражавању мишљења;
• обучавање за групни рад;
• развијање критичког мишљења.

341

Основна школа „Добросав Радосављевић – Народ“

Школски програм 2022 -2026

1.

2.

УВОДНИ ЧАС,
ИНИЦИЈАЛНО
ТЕСТИРАЊЕ И
АНАЛИЗА

ПУТОВАЊА, ТУРИЗАМ
У ШПАНИЈИ

3.

КУПОВИНА,
ВРШЊАЧКА
КОМУНИКАЦИЈА, РАД
СА КОМПЈУТЕРОМ

4.

ОПИСИВАЊЕ
ДОГАЂАЈА ИЗ
ПРОШЛОСТИ

• Упознавање ученика са начином рада у
новој школској години.
• Понављање градива из прошле.
• Тестирање тренутног знања.
• Комуницирају у вези годишњих одмора,
путовања и распуста.
• Описиваће места где воле да проводе
распуст.
• Путовања и начине како путују.
• Описиваће неки од претходних годишњих одмора.
• Упознају се са најзначајнијим туристичким атракцијама у Шпанији и кажу
нешто о њима.
• Да купе ствар која им је потрбна.
• Знају изразе везане за компјутер и
интернет приликом коришћења сајтова
на шпанском језику
• Исприча о неком догађају из прошлости
као и о историјским догађајима везаним
за националну историју и историју
Шпаније

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

укупно

ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

други
типови часа

НАЗИВ

Број часова
по теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ШПАНСКИ ЈЕЗИК
РАЗРЕД: СЕДМИ (2 часа недељно, 72 часа годишње)

Време реализације

ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНЦИЈА
• Подразумева сигурну и критичку
употребу електронских медија на послу,
у слободном времену и комуницирању.
РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА

0

4

4

IX

2

2

4

IX

5

8

13

X, XI

4

7

11

XI, XII

•
•
•
•

Ученик испитује проблемску ситуацију.
Проналази могућа решења.
Упоређује различита могућа решења.
Примењује изабрано решење и прати
његову примену.
• Вреднује примену датог решења и
идентификује добре и слабе стране.
ВЕШТИНА САРАДЊЕ
• Конструктивно,
аргументовано
и
креативно доприноси раду групе.
• Доприноси постизању договора о
заједничком раду.
• Активно слуша и поставља релевантна
питања.
• Ангажује се у реализацији преузетих
обавеза у оквиру групе.
ВЕШТИНА ЗА ЖИВОТ У
ДЕМОКРАТСКОМ ДРУШТВУ
•
•
•
•

Активно учествује у животу школе.
Поштује разлике.
Познаје др. културе и традиције.
Развија толеранцију
ЕСТЕТСКА КОМПЕТЕНЦИЈА
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5.

ЗИМСКИ ОДМОР, ЈА И
МОЈИ ДРУГОВИ

6.

ПОРОДИЦА И
ПОРОДИЧНЕ
УСПОМЕНЕ

7.

СЛОБОДНО ВРЕМЕ,
ХОБИ

8.

ЗНАМЕНИТИ ЉУДИ И
ЊИХОВА ДЕЛА

УКУПНО ЧАСОВА

• Временске прилике у зимском периоду.
• Активности на зимском распусту, као и
активности на снегу и остале
активности у зимском периоду.
• Причаће о својој породици.
• Користиће садашње и одговарајуће
прошло време.
• Причаће и писати креатке саставе везане
за тему.
• Употребљаваће изразе којима би описао
шта ради у слободно време.
• Разговараће о хобијима.
• Разуме кратке дијалоге.
• Разумеће кратке текстове о знаменитим
људима , из наше и светске историје,
моћиће да каже по чему су познати и
који је значај њиховог дела.

Школски програм 2022 -2026
• Подразумева прихватање важности
креативности и естетских вредности у
читавом низу медија и у свим
уметностима.
КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА ЦЕЛОЖИВОТНО
УЧЕЊЕ
• Ученик уочава структуру градива тј.
активно одваја битно од небитног.
• Ефикасно користи различите методе
учења.
• Разликује чињенице од ставова,
веровања и мишљења.
• Уме да процени степен у ком је овладао
градивом.
ВЕШТИНА КОМУНИКАЦИЈЕ
• Познавање
усмене и писане
комуникације,
комуникације путем
интернета и телефона.
• Уме јасно да искаже одређени садржај (
усмено и писано).
• Уважава саговорника
• Изражава своје ставове и мишљења,
осећања и вредности на позитиван и
аргументован начин.
• Негује културу дијалога.
РАД СА ПОДАЦИМА И
ИНФОРМАЦИЈАМА
• Зна да је за разумевање догађаја и
доношење исправних одлука потребно
имати и поуздане податке.
• Уме да процењује поузданост података
и препозна могуће узроке грешке.
• Користи табеларни и графички приказ
података и уме да их чита и тумачи.
• Користи информационе технологије за
чување ,презентацију и основну обраду
података.

6

6

12

I, II

4

4

8

III

4

4

8

IV

4

8

12

V, VI

72

IX-VI

29 42

ЦИЉ:
да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа,да се
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оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију
мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да овладају комуникативним вештинама и развију способности и методе учења
страног језика.
ЗАДАЦИ:
• стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе страног језика сврха, циљеви и задаци образовања, као
и циљеви наставе страног језика буду у пуној мери реализовани
• развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова,
• стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости
и навикавање на отвореност у комуникацији,
• стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика.
• усвајање основних знања из страног језика која ће ученику омогућити да се у једноставној усменој и писаној комуникацији споразумева са људима
из других земаља.
На крају седмог разреда, ученик треба да:
• разуме изразе и упутства које наставник употребљава и прати обична и краћа обавештења;
• разуме кратке дијалоге и монолошка излагања до 12 реченица, које наставник исказује природним темпом, други ученици или их чује преко
звучног материјала, а који садрже познату језичку грађу обрађену током петог, шестог и седмог разреда;
• разуме једноставне песме у вези са обрађеном тематиком;
• разуме и реагује на одговарајући начин на кратке усмене поруке у вези са личним искуством и интересовањима са активностима на часу.
Ученик треба да:
• разговетно изговара гласове, посебно оне које наш језик не познаје, акцентује речи, поштује ритам и интонацију при спонтаном говору и читању;
• ступи у дијалог и у оквиру десет реплика, постављањем и одговарањем на питања, води разговор у оквирима комуникативних функција и лексике
обрађених током петог, шестог и седмог разреда;
• монолошки, без претходне припреме, али уз наставников подстицај, у десетак реченица представи себе или другога, саопшти садржај дијалога или
наративног текста, или опише слику, лице, предмет, животињу и ситуацију.
• даље упознаје правила графије, ортографије и интерпункције;
• пише реченице и краће текстове на основу датог модела, слике или другог визуелног подстицаја (биографије, краће описе догађаја из свакодневног
живота);
• пише пригодне честитке, поруке и електронска писма користећи модел;
• одговори на једноставна питања (ко, шта, где) која се односе на обрађене теме, ситуације у разреду или њега лично;
• прави спискове с различитим наменама.
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УЏБЕНИК:
• María Carmen Cabeza Sánchez, Francisca Fernández Vargas, et al. Espaciojoven (уџбеник из шпанског језика за осми разред основне школе –четврта
година). Edinumen (Madrid)−Datastatus (Beograd).2011. Број одобрења Министарства просвете: 650-02-00231/2012-06 od 6.11.2012.
ЛИТЕРАТУРА:
• María Carmen Cabeza Sánchez, Francisca Fernández Vargas, et al. Espaciojoven (радна свеска из шпанског језика за осми разред основне школе –
четврта година учења). Edinumen (Madrid)−Datastatus (Beograd). 2011. Број одобрења Министарства просвете: 650-02-00231/2012-06 od 6.11.2012.
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МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

укупно

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

други
типови часа

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: РОМСКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ
РАЗРЕД: СЕДМИ (2 часа недељно, 72 часа годишње)

Време реализације

1.

МОЈ СВЕТ

• Усмено
и
писмено
излагање
о
ситуацијама, људима, као и проблемима
ученика

• Српски језик

10

6

16

IX, X

2.

СВАКОДНЕВНИ
ЖИВОТ

• Усмена и писмена описивања посећених
места

• Српски језик

10

6

16

XI, XII

3.

АКТУЕЛНЕ ТЕМЕ

• Изношење
мишљења
проблемима

8

2

10

I, II

4.

ДРУШТВО

• Усвајање тема из историје Рома

12

4

16

III, IV

5.

КОМУНИКАТИВНЕ
ФУНКЦИЈЕ

• Изражавање незадовољства, изненађења,
забринутости, негодовања, радости

10

4

14

V, VI

50

22

72

IX-VI

УКУПНО ЧАСОВА

о

светским

•
•
•
•
•
•
•

Српски језик,
Историја,
Географија
Српски језик,
Историја,
ГВ,
ВН

• Српски језик

ЦИЉ:
Слушање и разумевање говора, усмено изражавање, читање и разумевање текста, писмено изражавање на основу одређене тематике.
ЗАДАЦИ:
Да се ученици васпитају у духу толеранције према варијантама и карактеристикама ромског језика, да развијају и негују позитиван став према језицима
и културној баштини народа националних маљина Србије и јачају свест о њиховој судбинској повезаности, потреби сараднје и заједничког живота, да се
оспособе за самостално читање и писање, да развију потребу за књигом и да самостално развијају способност писаних састава, да се навикавају да редовно
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и критички прате штампу, радио и телевизију, да се упознају са елементима традиције, историје и културе Рома. да ученици усвајају графички систем и
основне знакове из правописа у оквиру усвојеног градива, оспособи ученике за компетентно комуницирање и изражавање на ромском језику.
УЏБЕНИК:
• Рајко Ђурић, Стандардизација ромског језика, Удружење Кали Сара ромски информативни центар, 2012.
ЛИТЕРАТУРА:
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ТРАДИЦИОНАЛНА
ВИЗУЕЛНА
УМЕТНОСТ
ШИРОМ СВЕТА

1.

▪ 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)

• 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;

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Компетенција за учење
Естетичка компетенција
Комуникација
Решавање проблема
Рад са подацима и
информацијама
Одговоран однос према
здрављу
Одговоран однос према
околини
Сарадња
Дигитална
компетенција
Предузимљивост
и
оријентација
према
предузетништву
Одговорно учешће у
демократском друштву

18

18

укупно

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

други
типови часа

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ, ВАЈАЊЕ
РАЗРЕД: СЕДМИ (1 час недељно, 36 часова годишње)

36

Време реализације

IX-VI
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▪ УМЕТНОСТ НАРОДА
АФРИКЕ (МАСКЕ И
ШТИТОВИ)

▪ СЛОВЕНСКА
ТРАДИЦИЈА
(МИТОЛОГИЈА,
СИМБОЛИКА И
ОРНАМЕНТИКА)

УКУПНО ЧАСОВА

18

18

36

IX-VI

ЦИЉ:
Циљ учења слободне наставне активности Цртање, вајање и сликање 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.
ЗАДАЦИ:
Задациучења слободне наставне активности Цртање, вајање и сликање су да омогуће ученицима седмог разреда да кроз ликовне радионице и
индивидуалне и тимске ликовне пројекте развијају стваралачко мишљење и вештине које су им неопходне за свакодневни живот и наставак школовања.
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НОВАЦ И БАНКЕ
НЕКАД И САД

• разуме појам свакодневни живот;
• разуме појам прошлост;
• разуме значај проучавања свакодневног
живота у прошлости;
• усваја и продубљује знања о разликама
између свакодневног живота данас и у
прошлости;
• разликује начине рачунања времена у
прошлости и садашњости;

• разуме појмове нумизматика, новац и
банка
• схвата како функционишу новац и банке у
садашњости
• разуме како су новац и банке изгледали у
прошлости
• разуме како је новац у Србији коришћен
некад и како се користи сад

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

• Компетенција за учење
• Естетичка
компетенција
• Комуникација
• Одговоран однос према
околини
• Рад са подацима и
информацијама
• Решавање проблема
• Сарадња
• Дигитална
компетенција
• Компетенција за учење
• Естетичка
компетенција
• Комуникација
• Одговоран однос према
здрављу
• Рад са подацима и
информацијама
• Решавање проблема
• Сарадња
• Дигит. компетенција

укупно

2.

УВОД

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

други
типови часа

1.

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У ПРОШЛОСТИ
РАЗРЕД: СЕДМИ (1 час недељно, 36 часова годишње)

Време реализације

2

-

2

IX

4

-

4

IX, X
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3.

4.

СВАКОДНЕВНИ
ЖИВОТ У ЕВРОПИ
И СВЕТУ ОД КРАЈА
XV ДО КРАЈА XIX
ВЕКА

СВАКОДНЕВНИ
ЖИВОТ СРБА ОД
КРАЈА XV ДО
КРАЈА XIX ВЕКА

Разуме свакодневни живот људи у Европи и
свету у периоду од краја 15 до краја 19 века:
• Начин исхране
• Одевање
• Породични односи
• Становање
• Живот у граду
• Живот у селу
• Лечење, заразне болести
• Образовање
• Војска
• Друштвени живот
• Употребни предмети
• Страхови становништва
• Путовање и трговина
• Верски живот
• Друштвени живот
• Позориште и музика
Разуме свакодневни живот код Срба од краја
15 до краја 19 века:
• Начинин исхране
• Одевање
• Становање
• Лечење
• Животни циклус
• Породица
• Образовање
• Друштвени живот
• Насеља
• Живот на селу
• Живот у граду
• Војска

Школски програм 2022 -2026

• Компетенција за учење
• Одговорно учешће у
демократском друштву
• Естетичка
компетенција
• Комуникација
• Одговоран однос према
околини
• Одговоран однос према
здрављу
• Предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву
• Рад са подацима и
информацијама
• Решавање проблема
• Сарадња
• Дигитална
компетенција

18

-

18

X-III

12

-

12

III-VI

351

Основна школа „Добросав Радосављевић – Народ“

Школски програм 2022 -2026

• Лечење
• Однос према другоме

УКУПНО ЧАСОВА

36

-

36

IX-VI

ЦИЉ:
Циљ изучавања предмета је проширивање знања из области опште културе и оспособљавање ученика да, кроз упознавање с начином живота људи у
прошлости, боље разумеју свет и време у коме живе и развију свест о континуитету и укорењености. Ученици би требало да се упознају са
специфичностима динамике културних промена и да науче како да сагледају себе у контексту „другог“, да би сопствени идентитет што потпуније
интегрисали у шири контекст разуђене и сложене садашњости.
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2.2.4 ПЛАН И ПРОГРАМ ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ НАСТАВНИХ
ПРЕДМЕТА И СНА ЗА VIII РАЗРЕД
ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА20

Недељни
број часова

ГОДИШЊИ ФОНД
ЧАСОВА

Српски језик и књижевност

4

136 часова

Енглески језик

2

68 часова

Ликовна култура

1

34 часа

Музичка култура

1

34 часа

Историја

2

68 часова

Географија

2

68 часова

Физика

2

68 часова

Математика

4

136 часова

Биологија

2

68 часова

Хемија

2

68 часова

Техника и технологија

2

68 часова

Информатика и рачунарство

1

34 часа

Физичко и здравствено васпитање

3

102 часа

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ

ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ
Верска настава/ПРАВОСЛАВНИ
1
34 часа
КАТЕХИЗИС
Грађанско васпитање
1
34 часа
Шпански језик
2
68 часова
Матерњи језик/говор са елементима
2
68 часова
националне културе-Ромски језик
ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Редовна настава

31

1054 часа

Слободна наставна активност

1

34 часа

Допунска настава21

1

34 часа

Додатна настава

1

34 часа

22

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА23
Час одељењског старешине

1

34 часа

Ваннаставне активности

1

34 часа

Екскурзија

3

3 дана годишње

Програм припремне наставе за завршни испит дат је у одељку 2.2.5
Програм је дат у одељку 3.13 Програм допунске наставе за VIII разред
22
Програм је дат у одељку 3.14 Програм додатне наставе за VIII разред
23
Програм је дат у одељку 7. Програм ваннаставних активности ученика
20
21
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КЊИЖЕВНОСТ
ЛЕКТИРА
ЛИРИКА

1.

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

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

• 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;

• географија
• историја
• вештина
комуникације
• естетска
компетенција
• рад са подацима
• решавање проблема
• вештина сарадње

42

10

укупно

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити
у стању да:

други
типови часа

НАЗИВ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
РАЗРЕД: ОСМИ (4 часа недељно, 136 часова годишње)

52
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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)
9. Бранимир
Ћосић:
Покошено поље (одломак
из прве књиге Читава
једна младост)
10.
Дино
Буцати:
Колумбар
11.
Херман Хесе: Магија
књиге
12.
Нил Гејмен: Зашто
наша будућност зависи од
библиотека читања и
сањарења
/
Милорад

Школски програм 2022 -2026

• 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.
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Павић: Роман као држава
(избор одломака из огледа:
Кратка историја читања)
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. Милутин
Миланковић:
Кроз васиону и векове
(одломак)
2. Герман Титов: 25 сати у
свемиру
ДОМАЋА ЛЕКТИРА
1. Народне епске песме
новијих времена (тематски
круг о ослобођењу
Србије: Почетак буне
против дахија, Бој на
Мишару...)
2. Љубавне народне лирске
песме (Српска дјевојка,
Љубавни растанак...);
обичајне народне лирске
песме (избор)
3. Избор из савремене српске
поезије (нпр. Васко Попа:
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Очију твојих да није,
Војислав Карановић: О
читању поезије, 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
1. Оскар Давичо: Србија
2. Станислав Винавер: Ратни
другови (Аритон)
3. Вук Стефановић Караџић:
Српски рјечник (избор, нпр.
Отмица...);
4. Растко Петровић: Африка
(одломци)
5. Радослав
Братић:
Мајсторова
рука
(одломак)
6. Душан Ковачевић: Ко то
тамо пева
7. Џон Селинџер: Ловац у
житу
8. Ричард
Бах:
Галеб
Џонатан Ливингстон
9. Кајо Ритер: Дечко који није
био из Ливерпула
357

Основна школа „Добросав Радосављевић – Народ“

Школски програм 2022 -2026

10.
Сју Таузенд: Тајни
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/ГРАМАТИКА
Језик
Словена
у
прапостојбини; сеобе Словена
и стварање словенских језика.
Мисија Ћирила и Методија.
Почетак писмености код
Срба.
2.

Старословенски језик и писма
(глагољица и ћирилица).
Развој српског књижевног
језика:
српскословенски,
рускословенски,
славеносрпски језик.
Вук

Караџић

–

реформа

• 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 претходним разредима и
повеже их са новим градивом;
• доследно
примени
правописну
норму;

• историја
• географија
• вештина
комуникације
• естетска
• вештина сарадње

11

39

50
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језика, писма и правописа.
Књижевни језик код Срба од
Вука до данас (основни
подаци).
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• примени основна правила о распореду
акцената.

Основне језичке групе у
Европи и место српског језика
у
породици
словенских
језика.
Дијалекти српског језика:
екавски
(призренскотимочки, 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);
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− 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).
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ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА
Књижевни и остали типови
текстова
у
функцији
унапређивања
језичке
културе.
Текстови писани различитим
функционалним стиловима:

3.

– 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

• 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.

Школски програм 2022 -2026

• историја
• географија
• вештина
комуникације
• естетска
• вештина сарадње

10

24

34

IX-VI

текстови
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(рекламе и слично).
Расправа и есеј на задату
тему.
Приказ
(књиге,
филма,
позоришне представе и сл.).
Књижевни и остали типови
текстова
у
функцији
унапређивања
језичке
културе.
Говорне вежбе:
– интерпретативноуметничке
(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; п
362

Основна школа „Добросав Радосављевић – Народ“

Школски програм 2022 -2026

– исање црте и цртице;
– запета у независно сложеним 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.

УКУПНО ЧАСОВА

63

73

136
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ЦИЉ И ЗАДАЦИ:
Циљеви наставе и 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.
УЏБЕНИК:
• Читанка за осми разред основне школе, Зорана Бошковић, Милан Шиповац, БИГЗ школство, Београд, 2021.
• С речи на дела, Граматика српског језика за осми разред основне школе, Слободан Новокмет, Весна Ђорђевић, Јасмина Станковић, Светлана
Стевановић, Јоле Булатовић, БИГЗ школство, Београд, 2021.
• С речи на дела, Радна свеска из српског језика и књижевности за осми разред основне школе,Јасмина Станковић, Светлана Стевановић, Јоле
Булатовић, Зорана Бошковић, Милан Шиповац, БИГЗ школство, Београд, 2021.
МЕТОДИЧКА ЛИТЕРАТУРА:
• Методика наставе српског језика и књижевности, Милија Николић, Завод за уџбенике, Београд, 2012.
• Правопис српскога језика, Матица српска, Нови Сад, 2010.
• Граматика српског књижевног језика, Живојин Станојчић, Креативни центар, Београд, 2010.
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UNIT 1- PROBLEMS

• Разумеју једноставније текстове који
се односе на поздрављање,
представљање , тражење/давање
информација личне природе и
текстове о вршњачком насиљу.
• Поздрављају и отпоздрављају,
представљају себе и другог користећи
једноставнија језичка средства.
• Размењују једноставније
информације личне природе.
• Причају о проблемима.
• Умеју да изразе допадање и
недопадање у вези музике.
• Умеју да у неколико везаних исказа
саопште информације о себи и
другима.
• Разумеју текстове који се односе на
догађаје из прошлости и садашњости.
• Користећи једноставне изразе умеју да
опишу догађаје из садашњости и
прошлости.
• Разумеју и упоређују различите
начине живота.

▪ Слушање и читање
једноставнијих текстова који се односе
на
поздрављање,
упознавање
и
представљање, вршњачко насиље реаговање на усмени или
писани импулс саговорника (наставника,
вршњака и сл.) и
иницирање комуникације;
▪ усмено и писано
давање информација
о себи и тражење и
давање информација
о другима;
▪ читање и разумевање
текстова о догађајима
из прошлости;
▪ описивање радњи из

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

•
•
•
•
•

географија
историја
српски језик
вештина комуникације
рад са подацима и
информацијама
• решавање проблема
• вештина сарадње

3

9

укупно

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

други
типови часа

1.

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
РАЗРЕД: ОСМИ (2 часа недељно, 68 часова годишње)

12

Време реализације

IX, X

365

Основна школа „Добросав Радосављевић – Народ“

прошлости;
▪ упоређивање различитих начина живота,
утврђивање и проширивање знања о садашњим и прошлим
временима
UNIT 2- THE FUTURE

2.

▪ Слушање и читање
једноставнијих
текстова у којима се
описују
нечији
планови за будућност,
места, појаве, радње,
стања и збивања;
▪ договарање,
исказивање намера,
исказивање услова;
▪ упознавање
са
образовањем у САДу;
▪ усмено и писано
описивање система
образовања у нашој
земљи, појава, места,
из искуственог света
и
фикционалног
спектра.
▪ Слушање и читање
једноставнијих
текстова којима се
изражава амбиција за
будућност;
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• Умеју да употребе садашња и прошла
времена у контексту.
• Умеју да опишу и неку личност
биографски и да пишу о себи и
пријатељствима у свом животу.
• Разумеју једноставније текстове који
се односе на планове после завршетка
школе, жеља и амбиција.
• Разумеју једноставније текстове који
се односе на будуће догађаје;
договоре, намере.
• Умеју да опишу своје планове и
намере користећи будућа глаголска
времена и једноставнија језичка
средства.
• Разумеју једноставније исказе који се
односе на изражавање допадања и
недопадања и реагују на њих.
• Могу да изразе допадање и
недопадање
уз
једноставније
образложење.
• Умеју да опишу образовни систем у
Србији.
• Разумеју и могу да одговоре на
предлог или сугестију и да упуте исту.
• Изразе
услов
и
погодбу
за
остваривање неких активности.
• Читају
и разумеју текстове о
разноврсним темама.
• Могу да усмено и писмено опишу
једноставним
изразима
своја
мишљења на разноврсне теме.

• српски језик
• вештина комуникације
• еколошка
компетенција
• решавање проблема
• вештина сарадње
• грађанско васпитање

4

5

9

X, XI
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▪ Упућивање предлога
и одговори на предлоге и сугестије.
▪ Читање и разумевање
текстова
о
разноврсним темама.
Писање чланка за
школски часопис.
TESTING
▪ Први писмени
задатак

UNIT 3 – RISKS

3.

▪ Слушање и читање
једноставнијих
текстова у којима се
изражавају
разни
догађаји;
▪ постављање питања у
вези са стварима које
су се догађале;
▪ усмено и писано
саопштавање вести и
догађаја.
▪ Предвиђања и шпекулације о последицама.
▪ Давање
савета
и
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• Умеју да напишу једноставан чланак
за школки магазин.

• Процењују постигнућа везана за теме
1 и 2.
• Примењују стечена знања и вештине
кроз проверу лексике и језичких
структура које се односе на теме и
наведене комуникативне функције, а
које су се радиле у темама 1 и 2,
вештине слушања, говора, читања и
писања, као и знања о језику.
• Систематизују и класификују градиво.
• Разумеју једноставније исказе који се
односе на догађаје и реагују на њих.
• Размењују једноставније информације
које се односе на догађаје до сада.
• Умеју да се писмено и усмено изразе и
саопште своје реакције.
• Разумеју и могу да користе
једноставне
изразе
којима
се
шпекулише о последицама, да изразе
шта је више или мање важно у
очувању животне средине.
• Умеју да изразе шта јесу или нису
радили до сада.
• Разумеју и могу да користе
једноставне изразе описујући нека
места и појаве.

•
•
•
•

српски језик
историја
географија
решавање проблема

-

3

3

XI

•
•
•
•
•

географија
екологија
решавање проблема
вештина сарадње
српски језик

3

7

10

XI, XII
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4.

упозоравање.
▪ Упознавање
са
великим еколошким и
природним
катастрофама.
▪ Читање и разумевање
прочитаног чланка;
▪ описивање и поређење,
описивање
места и институција;
▪ описивање
неког
личног искуства.

• Читају и разумеју различите врсте
текстова.
• Умеју да напишу једноставан имејл и
опишу неко своје размишљање о
еколошким и природним проблемима
користећи
једноставна
језичка
средства.
• Усвоје творбе именица и придева
• Разумеју и могу да користе погодбене
реченице

UNIT 4 – CAN I ASK...?

• Разумеју једноставније описе на тему
онога што волимо/не волимо; и о
нечијим врлинама и манама уз
одговарајуће образложење.
• Разумеју једноставније текстове у
којима се описују допадања и
недопадања, јаке и слабе стране неке
особе.
• Читају и разумеју текстове који
описују како њихови вршњаци
проводе викенде, која су им
интересовања, како троше новац, како
зараде новац
• Умеју да изразе своја мишљења у вези
са активностима, способностима и
особеностима неке личности.
• Размењују појединачне информације
и/или неколико информација у низу о
саветима, мишљењима другачије
начину живота..
• Умеју да напишу позив на неку
активност и одговор на позив, упуте

▪ Слушање и читање
описа
посебних
прилика, онога што
волимо/не волимо;
▪ о нечијим слабостима,
манама
и
врлинама;
▪ реаговање на оно што
други људи кажу;
▪ давање савета.
▪ Описивање и изражавање допадања и
недопадања, својих
јаких и слабих страна.
▪ Слушање и читање
описа и усмено и
писано размењивање
исказа у вези са
пословима,
начину
провођења викенда,
кућним
обавезама,
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• вештина комуцикације
• естетска компетенција
• дигитална
компетенција
• вештина сарадње
• српски језик

5

6

11

I, II

368

Основна школа „Добросав Радосављевић – Народ“

дружењу,
тинејџерском животу, догађајима,
активностима,
способностима и особеностима;
▪ усмено и писано
описивање активности и способности.
▪ Читање и разумевање
текстова о животу
тинејџера у другим
земљама..
▪ Писање позива и
одговора на позив.
▪ Јављање на огласе за
запослење
▪ Писање препорука.
UNIT 5 – BUYING
AND SELLING

5.

▪ Слушање и читање
једноставниjих текстова који садрже
описе путовања и
транспортних
средстава;
▪ описивање онога што
је урађено или дато да
се уради.
▪ Усмено и писано
преговарање и договарање око предлога
и учешћа у заједничкој активности;
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захтев, користе разне медије.
• Умеју да опишу како изгледа живот
њихових вршњака у Србији.

• Разумеју једноставније текстове који
се односе на путовања и умеју да
опишу путовања.
• Умеју да уз једноставније изразе
преговарају и договоре се око неког
предлога.
• Исказују прихватање/одбијање предлога, усмено или писано, уз
поштовање
основних
норми
учтивости и давање одговарајућег
оправдања/ изговора, образложење
спремности за прихватање предлога,
уз исказивање разлога прихватања или
одбијања.
• Размењују појединачне информације
о људима, местима и стварима.

•
•
•
•
•
•
•

српски језик
вештина комуникације
брига за здравље
естетска компетанција
вештина сарадње
решавање проблема
географија

4

5

9

III
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уговарање заједничке
активности.
▪ Прихватање/одбијање
предлога, усмено или
писано, уз поштовање
основних норми учтивости и давање одговарајућег оправдања/
изговора;
▪ образложење
спремности за прихватање
предлога, уз исказивање разлога прихватања или одбијања.
▪ Давање информација
о људима, местима и
стварима.
▪ Усвајање и проширивање вокабулара о
путовањима.
▪ Слушање и читање
описа о путовању.
▪ Слушање и стварање
дијалога на аутобуској, железничкој
станици, аеродрому, у
ресторану...
▪ Усмено и писано
размењивање исказа у
вези куповине.
▪ Усмено и писано
описивање хотела.
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• Користе изразе за описивање да је
нешто урађено или мора да се уради.
• Описују у неколико краћих, везаних
исказа искуства о путовањима.
• Разумеју и умеју да опишу од чега је
нешто и сл.
• Могу да усмено и писано размене
исказе у вези са куповином,
понашањем на железничкој или
аутобуској станици или аеродрому,
реторану, хотелу....
• Разумеју и користе пасив-трпно стање
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TESTING
▪ Други писмени
задатак

UNIT 6 – PROTESTS

6.

▪ 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;
▪ Исказивање молби и
захтева;
▪ распитивање о тачности
и
начини
постизања договора.
▪ Разговори о међуљудским односима и
везама.
▪ Описивање догађаја
из прошлости који су

• Процењују
постигнућа
везана
за
претходне теме.
• Примењују стечена знања и вештине кроз
проверу лексике и језичких структура
које се односе на теме и наведене
комуникативне функције, а које су се
радиле у претходним темама, вештине
слушања, говора, читања и писања, као и
знања о језику.

• Систематизују и класификују градиво.
• Читају и разумеју једноставне
текстове у вези са жељама, интересовањима, потребама, осећањима и
реагују на њих.
• Умеју да изразе жеље, интересовања,
потребе и осећања једноставнијим
језичким средствима.
• Могу да предложе решења у вези са
осећањима и потребама, усмено и
писано искажу своја осећања и
реаговање на туђа.
• Познају начине исказивања молби и
захтева; распитивања о тачности и
начине постизања договора.
• Једноставним изразима умеју да
разговарају о међуљудским односима
и везама.
• Могу да опишу догађаје из прошлости
који су завршени пре других догађаја
и да разговарају о замишљеним ситуацијама у прошлости.
• Читају и разумеју различите приче са
интернета и одломке текстова из
енциклопедија.
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• вештина комуникације
• решавање проблема

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

српски језик
музичка култура
ликовна култура
историја
вештина комуникације
рад са подацима и
информацијама
вештина сарадње
естетска компетенција
дигитална
компетенција
вештина за живот у
демократском
друштву

-

3

3

IV

3

8

11

V, VI
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завршени пре других
догађаја у прошлости;
▪ разговарање о замишљеним ситуацијама
у прошлости.
▪ Читање и разумевање
прича са интернета и
одломака из енциклопедија;
описивање
шта су људи рекли.
▪ Писање кратке приче
и одговора некоме.
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• Могу да опишу шта су други људи
рекли и умеју да напишу кратку причу
и одговор некоме.
• Разумеју и усвоје управни и неуправни говор.

УКУПНО ЧАСОВА

22

46

68

IX-VI

ЦИЉ: наставе страног језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих
Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје
мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да овладају комуникативним
вештинама и развију способности и методе учења страног језика.
ЗАДАЦИ: наставе страног језика у основном образовању и васпитању су: развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових
хуманистичких, моралних и естетских ставова, стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и
културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији, стицање свести и сазнања о функционисању страног и
матерњег језика. Током основног образовања и васпитања, ученик стиче, усваја и унапређује основна знања из страног језика која ћему омогућити да се
у једноставној усменој и писаној комуникацији споразумева са људима из других земаља, усвоји норме вербалне и невербалне комуникације ускладу са
специфичностима језика који учи, као и да настави, на вишем нивоу образовања и самостално, учење истог или других страних језика на различите
начине и у свим околностима које живот створи.
ЛИТЕРАТУРА:
• PROJECT 5, OXFORD UNIVERSITY PRESS (уџбеник и радна свеска)
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МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

укупно

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

други
типови часа

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЛИКОВНА КУЛТУРА
РАЗРЕД: ОСМИ (1 час недељно, 34 часа годишње)

Време реализације

• Примени знања о елементима и принципима
компоновања у стваралачком раду и
свакодневном животу

1.

КОМПОЗИЦИЈА

2.

НАСЛЕЂЕ

3.

КОМУНИКАЦИЈА

• Дискутује аргументовано о својим и
радовима других уважавајући различита
мишљења
• Гради разне композиције према положају
елемената
• Пореди утисак који на њега остављају
елементи компоновања
• Опише принципе компоновања
• Црта простор у перспективи
• Пореди и разуме пропорције главе и тела
• Разговара о значају културне баштине за
лични развој, развој туризма и очување
културног идентитета земље.
• Пореди уметничка дела
• Разуме обнову наслеђа

• Решавање проблема
• Вештина сарадње
• Еколошка
компетенција
• Естетска компетенција
• Предузетничка
компетенција

10

15

25

IX-III

• Вештина за живот у
демократском друштву
• Естетска компетенција

1

3

4

III, IV

• Тумачи садржаје одабраних уметничких дела
и одабрану визуелну метафорику.
• Прави презентације усклађујући слику и
текст и приказујући кључне податке и
визуелне информације

• Компетенција за
целоживотно учење
• Вештина комуникације
• Рад са подацима и
информацијама

5

5

IV, V, VI
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• Користи разноврсне податке и информације
као подстицај за стваралачки рад
• Разуме и разликује теме и мотиве

Школски програм 2022 -2026

• Дигитална компетенција

УКУПНО ЧАСОВА

11 23

34

IX-VI

ЦИЉ:
Циљ наставе и учења Ликовне културе је да се ученик, развијајући стваралачко мишљење и естетичке критеријуме кроз практичан рад, оспособљава за
комуникацију и да изграђује позитиван однос према култури и уметничком наслеђу свог и других народа.
ЗАДАЦИ :
Ученици треба да се оспособе да опажају и представљају композиције, визуелне метафорике и наслеђе.Формирају навике за виши ниво културе рада,
квалитет производа, културу живота и слободног времена.
УЏБЕНИК:
• Ликовна култура за осми разред основне школе, Логос, Аутор Милутин Мићић
ЛИТЕРАТУРА:
• Б.Багнал Цртање и сликање
• В.Јансон Историја уметности
• М.Митровић Форма и обликовање.
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•

•
•
•
1.

ЧОВЕК И МУЗИКА
•
•

•

повеже различите видове музичког
изражавања са друштвеноисторијским амбијентом у коме су
настали;
уочи основне карактеристике
музичког стваралаштва у романтизму,
импресионизму и савременом добу;
препознаје националне игре у делима
уметничке музике;
наведе изражајна средстава музичке
уметности карактеристична за период
романтизма, импресионизма и
савременог доба;
разликује музичке форме романтизма,
импресионизма и савременог доба;
идентификује репрезентативне
музичке примере најзначајнијих
представника романтизма,
импресионизма и савременог доба;
идентификује елементе музике
ранијих епоха као инспирацију у
музици савременог доба.

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

укупно

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

други
типови часа

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МУЗИЧКА КУЛТУРА
РАЗРЕД: ОСМИ (1 час недељно, 34 часа годишње)

Време реализације

• компетенција за учење,
• одговорно учешће у
демократском друштву,
• естетичка компетенција,
• комуникација,
• рад с подацима и
информацијама,
• решавање проблема,
• сарадња,
• дигитална компетенција.

2

2

4

IX, X
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2.

3.

4.

МУЗИЧКИ
ИНСТРУМЕНТИ

СЛУШАЊЕ
МУЗИКЕ

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

• препозна врсту дувачких инструмента
по изгледу и звуку;
• опише начин добијања тона код
дувачких инструмената.

• наведе изражајна средстава музичке
уметности карактеристична за период
романтизма, импресионизма и
савременог доба;
• разликује музичке форме романтизма,
импресионизма и савременог доба;
• идентификује репрезентативне музичке
примере најзначајнијих представника
романтизма, импресионизма и
савременог доба;
• идентификује елементе музике ранијих
епоха као инспирацију у музици
савременог доба;
• препозна врсту дувачких инструмента
по изгледу и звуку.
• изводи музичке примере користећи
глас, покрет и инструменте, сaмoстaлнo
и у групи;
• изрази доживљај музике језиком других
уметности (плес, глума, писана или
говорна реч, ликовна уметност);
• учeствуje у шкoлским прирeдбама и
мaнифeстaциjaма;
• примењује принцип сарадње и
међусобног подстицања у заједничком

Школски програм 2022 -2026
• компетенција за учење,
• одговорно учешће у
демократском друштву,
• естетичка компетенција,
• комуникација,
• рад с подацима и
информацијама,
• решавање проблема,
• сарадња,
• дигитална компетенција.
• компетенција за учење,
• одговорно учешће у
демократском друштву,
• естетичка компетенција,
• комуникација,
• рад с подацима и
информацијама,
• решавање проблема,
• сарадња,
• дигитална компетенција

• Компетенција за учење,
• одговорно учешће у
демократском друштву,
• естетичка компетенција,
• комуникација,
• рад с подацима и
информацијама,
• решавање проблема,
• сарадња,
• дигитална компетенција

6

3

9

X-V

6

1

7

X-XII

4

1

5

III-V
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5.

МУЗИЧКО
СТВАРАЛАШТВО

музицирању;
• понаша се у складу са правилима
музичког бонтона у различитим
музичким приликама;
• критички просуђује утицај музике на
здравље.
• користи музичке обрасце у
осмишљавању музичких целина кроз
пeвaњe, свирaњe и пoкрeт;
• комуницира у групи импрoвизуjући
мање музичке целине глaсoм,
инструмeнтом или пoкрeтом;
• учествује у креирању шкoлских
прирeдби, догађаја и пројеката;
• користи могућности ИКТ-а за
самостално истраживање, извођење и
стваралаштво.

УКУПНО ЧАСОВА

Школски програм 2022 -2026

• Компетенција за учење,
• одговорно учешће у
демократском друштву,
• естетичка компетенција,
• комуникација,
• рад с подацима и
информацијама,
• решавање проблема,
• сарадња,
• дигитална компетенција.

8

1

9

III-V

26

8

34

IX-VI

ЦИЉ:
Циљ учења предмета Музичка култура је код ученика, развијајући интересовања за музичку уметност, стваралачко и критичко мишљење, формира
естетску перцепцију и музички укус као и одговоран однос према очувању музичког наслеђа и култури свога и других народа.
Кључни појмови садржаја: Романтизам, Програмска и апсолутна музика, соло песма, клавирска минијатура, музичко сценска дела, савремено доба,
музичи жанрови.
УЏБЕНИК:
• Музичка култура за осми разред основне школе, Логос.
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ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

ЕВРОПА, СВЕТ И
СРПСКИ НАРОД У
ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ
ДРЖАВИ У
ПЕРИОДУ ИЗМЕЂУ
ДВА СВЕТСКА
РАТА

• смешта кључне догађаје, појаве и процесе
из савремене историје на временској
ленти;
• уочи динамику различитих историјских
појава и промена на историјској карти;
• пореди различите историјске изворе и
рангира их на основу њихове сазнајне
вредности;
• анализира и процени ближе хронолошко
порекло извора на основу садржаја;
• поредећи различите изворе о истој
историјској појави или догађају, анализира
позицију аутора;
• доведе у везу узроке и последице
историјских догађаја, појава и процеса на
конкретним примерима;
• наведе специфичности друштвених појава,
процеса, политичких идеја, ставова
појединаца и група у историјском периоду
савременог доба;
• образложи значај и улогу истакнутих
личности у датом историјском контексту;
• уочи
елементе
континуитета
и

• компетенција за учење;
• одговорно учешће у
демократском друштву
• естетичка
компетенција;
• комуникација;
• одговоран однос према
здрављу;
• предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву;
• рад са подацима и
информацијама;
• решавање проблема;
• сарадња;
• дигитална
компетенција

укупно

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

други
типови часа

1.

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА
РАЗРЕД: ОСМИ (2 часа недељно, 68 часова годишње)

Време реализације

11

13

24

IX, X, XI, XII
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2.

ДРУГИ СВЕТСКИ
РАТ

дисконтинуитета српске државности;
• изведе
закључак
о
повезаности
националне историје са регионалном и
светском, на основу датих примера;
• образложи утицај историјских догађаја,
појава и процеса на савремено друштво;
• идентификује основне карактеристике
тоталитарних идеологија и наводи њихове
последице у историјском и савременом
контексту;
• препозна,на примерима из савремене
историје, важност поштовањаљудских
права;
• наведе примере како су идеје о родној,
верској и етничкој равноправности
утицале на савремене политичке прилике
и развој друштва;
• пореди положај и начин живота
припадника различитих друштвених група
у историјском периоду савременог доба;
• илуструје примерима утицај научнотехнолошког развоја на промене у
друштву,
економији
и
природном
окружењу;
• образложи утицај различитих друштвеноекономских система на свакодневни живот
људи, анализирајући дате примере;
• идентификује
узроке,
елементе
и
последице историјских сукоба и ратова и
дискутује о могућим начинима превенције
конфликата;
• објасни значење појмова геноцид и
Холокауст;
• изрази ставове, засноване на историјским

Школски програм 2022 -2026

• компетенција за учење;
• одговорно учешће у
демократском друштву
• комуникација;
• одговоран однос према
околини;
• одговоран однос према
здрављу;
• предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву;
• рад са подацима и
информацијама;
• решавање проблема;
• сарадња;
• дигитална
компетенција.

8

10

18

XII, I, II
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•

•
•
•

•
•

•
•
•
3.

СВЕТ, ЕВРОПА И
СРПСКИ НАРОД У
ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ
ДРЖАВИ У

•

аргументима, уважавајући мишљење
саговорника;
препозна пропаганду, стереотипе и
идеолошку позицију у историјском извору
и формулише став који се супротставља
манипулацији;
критички се односи према информацијама
из медија користећи се историјским
знањима и вештинама;
анализира историјске догађаје и појаве на
основу
доступног
аудио-визуелног
изворног материјала;
осмисли, спроведе и презентује резултате
истраживања заснованог на одабраним
историјским изворима и литератури,
користећи ИКТ;
образложи смисао неговања сећања на
важне догађаје и личности из историје
савременог доба;
истражи меморијалне споменике у
локалној средини и учествује у
организовању и спровођењу заједничких
школских активности везаних за развој
културе сећања;
покаже одговоран однос према културноисторијском наслеђу сопственог и других
народа;
уочи одраз историјских догађаја и појава у
књижевним и уметничким делима.
наведе примере како су идеје о родној,
верској и етничкој равноправности
утицале на савремене политичке прилике
и развој друштва;
пореди положај и начин живота
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• компетенција за учење;
• одговорно учешће у
демократском друштву
• комуникација;

6

7

13

III, IV
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ПЕРИОДУ
ХЛАДНОГ РАТА

•

•
•

•
•

•
•

•
•
•

припадника различитих друштвених група
у историјском периоду савременог доба;
илуструје примерима утицај научнотехнолошког развоја на промене у
друштву,
економији
и
природном
окружењу;
образложи утицај различитих друштвеноекономских система на свакодневни живот
људи, анализирајући дате примере;
препозна како су културне интеракције, и
сарадња
различитих
етничких
и
социјалних група утицали на политички,
друштвени и привредни живот;
наведе примере утицаја спортских и
уметничких достигнућа на обликовање
савременог друштва;
идентификује
узроке,
елементе
и
последице историјских сукоба и ратова и
дискутује о могућим начинима превенције
конфликата;
изрази ставове, засноване на историјским
аргументима, уважавајући мишљење
саговорника;
препозна пропаганду, стереотипе и
идеолошку позицију у историјском извору
и формулише став који се супротставља
манипулацији;
критички се односи према информацијама
из медија користећи се историјским
знањима и вештинама;
анализира историјске догађаје и појаве на
основу
доступног
аудио-визуелног
изворног материјала;
осмисли, спроведе и презентује резултате

Школски програм 2022 -2026

• одговоран однос према
околини;
• одговоран однос према
здрављу;
• предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву;
• рад са подацима и
информацијама;
• решавање проблема;
• сарадња;
• дигитална
компетенција.

381

Основна школа „Добросав Радосављевић – Народ“

•
•

•
•
•

•

4.

СВЕТ, ЕВРОПА,
СРПСКА ДРЖАВА И
НАРОД У
САВРЕМЕНИМ
ПРОЦЕСИМА

•
•

•

истраживања заснованог на одабраним
историјским изворима и литератури,
користећи ИКТ;
образложи смисао неговања сећања на
важне догађаје и личности из историје
савременог доба;
истражи меморијалне споменике у
локалној средини и учествује у
организовању и спровођењу заједничких
школских активности везаних за развој
културе сећања;
покаже одговоран однос према културноисторијском наслеђу сопственог и других
народа;
уочи одраз историјских догађаја и појава у
књижевним и уметничким делима;
препозна
историјску
димензију
политичких, културних и технолошких
промена у савременом свету и Републици
Србији.
наведе примере како су идеје о родној,
верској и етничкој равноправности
утицале на савремене политичке прилике
и развој друштва;
пореди положај и начин живота
припадника различитих друштвених група
у историјском периоду савременог доба;
илуструје примерима утицај научнотехнолошког развоја на промене у
друштву,
економији
и
природном
окружењу;
образложи утицај различитих друштвеноекономских система на свакодневни живот
људи, анализирајући дате примере;

Школски програм 2022 -2026

• компетенција за учење;
• одговорно учешће у
демократском друштву
• комуникација;
• одговоран однос према
околини;
• одговоран однос према
здрављу;
• рад са подацима и
информацијама;
• решавање проблема;
• сарадња;

6

7

13

V, VI
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• препозна како су културне интеракције, и
сарадња
различитих
етничких
и
социјалних група утицали на политички,
друштвени и привредни живот;
• идентификује
узроке,
елементе
и
последице историјских сукоба и ратова и
дискутује о могућим начинима превенције
конфликата;
• изведе закључке о узроцима, току и
последицама ратова условљених распадом
СФРЈ користећи изворе различитог
порекла и сазнајне вредности;
• изрази ставове, засноване на историјским
аргументима, уважавајући мишљење
саговорника;
• препозна пропаганду, стереотипе и
идеолошку позицију у историјском извору
и формулише став који се супротставља
манипулацији;
• критички се односи према информацијама
из медија користећи се историјским
знањима и вештинама;
• анализира историјске догађаје и појаве на
основу
доступног
аудио-визуелног
изворног материјала;
• осмисли, спроведе и презентује резултате
истраживања заснованог на одабраним
историјским изворима и литератури,
користећи ИКТ;
• образложи смисао неговања сећања на
важне догађаје и личности из историје
савременог доба;
• истражи меморијалне споменике у
локалној средини и учествује у
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• дигитална
компетенција.
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организовању и спровођењу заједничких
школских активности везаних за развој
културе сећања;
• покаже одговоран однос према културноисторијском наслеђу сопственог и других
народа;
• уочи одраз историјских догађаја и појава у
књижевним и уметничким делима;
• препозна
историјску
димензију
политичких, културних и технолошких
промена у савременом свету и Републици
Србији.

УКУПНО ЧАСОВА

31

37

68

IX-VI

ЦИЉ:
Циљ учења Историје је да ученик, изучавајући историјске догађаје, појаве, процесе и личности, стекне знања и компетенције неопходне за разумевање
савременог света, развије вештине критичког мишљења и одговоран однос према себи, сопственом и националном идентитету, културно-историјском
наслеђу, друштву и држави у којој живи.
ЗАДАЦИ:
Задаци наставе историје су да ученици, уочавајући узрочно-последичне везе, разумеју историјске процесе и токове, улогу истакнутих личности у развоју
људског друштва и да познају националну и општу историју (политичку, економску, друштвену, културну...), као и историју суседних народа и држава.
УЏБЕНИК:
• др Весна Димитријевић, Историја 8, уџбеник са одабраним историјским изворима, Вулкан знање
ЛИТЕРАТУРА:
• уџбеник,
• историјски атлас,
• разна друга стручна издања.
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1.

ГЕОГРАФСКИ
ПОЛОЖАЈ,
ГРАНИЦЕ И
ВЕЛИЧИНА
ТЕРИТОРИЈЕ
СРБИЈЕ

• одреди географски положај Србије и
доведе га у везу са историјскогеографским развојем;
• анализира карактеристике граница и
пограничних крајева Србије;

ФИЗИЧКОГЕОГРАФСКЕ
ОДЛИКЕ СРБИЈЕ

• опише узроке и последице геотектонских
процеса на територији Србије;
• класификује облике рељефа на територији
Србије и именује репрезентативне
примере;
• 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 физичкогеографских процеса на човека и
адекватно реагује у случају природних
непогода;
• доведи у везу распрострањеност биљних и
животињских врста и физичко-географске
карактеристике простора

2.

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

• Компетенција за
целоживотно учење;
• Комуникација;
• Рад с подацима и
информацијама;
• Дигитална
компетенција;
• Решавање проблема;
• Сарадња;
• Одговоран однос
према околини;
• Предузимљивост и
предузетничка
компетенција;

укупно

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

други
типови часа

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ГЕОГРАФИЈА
РАЗРЕД: ОСМИ (2 часа недељно, 68 часова годишње)

Време реализације

4

2

6

IX

12

7

19

IX, X, XI
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3.

4.

5.

ДРУШТВЕНОГЕОГРАФСКЕ
ОДЛИКЕ СРБИЈЕ

ПРИРОДНА И
КУЛТУРНА
БАШТИНА СРБИЈЕ
ГЕОГРАФИЈА
ЗАВИЧАЈА

• 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;
• учествује у предлагању и реализацији
истраживачког пројекта у локалној
средини;
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20

10

30

XII, I, II, III, IV

2

1

3

IV, V

1

1

2

V
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6.

СРБИ У РЕГИОНУ И
ДИЈАСПОРИ

УКУПНО ЧАСОВА

•

објашњава
утицај
историјских
и
савремених миграција на размештај Срба у
свету.

Школски програм 2022 -2026

5

3

8

V, VI

44

24

68

IX-VI

ЦИЉ:
Циљ наставe географије у VIII разреду основне школе је да ученицима пружи знања и објашњења о географским појавама, објектима и процесима на
територији наше државе, Републике Србије. Ослањајући се на претходно стечена знања и умења ученика ,настава географије омогућава 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.
ЗАДАЦИ:
Задаци наставе географије су вишеструки, a њиховим остваривањем ученици се оспособљавају да стичу и развијају знања и разумевања, умења и ставове
према националним вредностима и достигнућима, као и да стечена знања примене у непосредном друштвеном окружењу. Кроз наставу географије
ученици треба да:
• одређују, повезују и схватају значај географског положаја своје земље на Балкану, у Европи и у свету;
• овладају елементарним знањима о природногеографским и друштвеногеографским објектима, појавама и процесима на територији Републике
Србије;
• схватају и разумеју закономерни развој географске средине као резултат интеракције природних појава, процеса и човека;
• упознају природне лепоте и културну баштину наше земље;
• упознају природне и друштвене карактеристике географске регије у којој живе и повезују појаве и процесе на националном и глобалном нивоу;
• повезују знања из географије са знањима из сродних наставних предмета (историје, биологије);
• схватају потребу и значај о чувања природе и природних ресурса;
• развијају осећања социјалне припадности и привржености сопственој нацији и култури и активно доприносе очувању и неговању националног и
културног идентитета;
• развијају међусобно уважавање, сарадњу и солидарност између припадника различитих социјалних, етничких и културних група и да доприносе
друштвеној кохезији;
• подржавају процесе међународне интеграције наше земље;
• користе различите изворе информација и уочавају њихову важност у географским сазнањима;
• да се оспособљавају да на терену осматрају, мере, анализирају, интервјуишу, скицирају и прикупљају податке;
• развијају способност исказивања географског знања речима, сликом, квантитативно, табеларно, графички и схематски;
• да се обуче техникама тимског/групног рада и групног одлучивања;
• да се оспособе за континуирано образовање и самообразовање.
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УЏБЕНИК:
• Уџбеник за 8. разред основне школе, издавачке куће Вулкан, аутори Драгана Милошевић, Мирослав Грујић
ЛИТЕРАТУРА:
• Уџбеник, стручна и методичка литература, часописи, интернет...
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1.

ОСЦИЛАТОРНО И
ТАЛАСНО
КРЕТАЊЕ

2.

СВЕТЛОСНЕ
ПОЈАВЕ

3.

ЕЛЕКТРИЧНО
ПОЉЕ

• повезује физичке величине које описују
осцилације и таласе;
• описује карактеристике звука, ултразвукa
и инфразвукa и наводи примере примене
ултразвука;
• примењује превентивне мере заштите од
буке;
• демонстрира и објасни: осциловање
куглице клатна и тела обешеног о опругу,
осциловање жица и ваздушних стубова;
• решава квалитативне, квантитативне и
графичке задатке из наведене области.
• анализира примере одбијања и преламања
светлости, тоталне рефлексије (огледала,
сочива) и користи лупу и микроскоп;
• демонстрира и објасни: појаву сенке,
функционисање ока и корекцију вида;
• примењује превентивне мере заштите од
прекомерног излагања Сунчевом зрачењу;
• решава квалитативне, квантитативне и
графичке задатке из наведене области.
• демонстрира узајамно деловање
• наелектрисаних тела и објасни од чега оно

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

• компетенција за учење,
• рад са подацима и
информацијама,
• комуникација,
• решавање проблема,
• сарадња,
• дигитална компетенција,
• предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву.
• компетенција за учење,
• комуникација,
• рад са подацима и
информацијама,
• решавање проблема,
• сарадња,
• дигитална компетенција,
• предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву.
• компетенција за учење,
• комуникација,
• рад са подацима и

укупно

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

други
типови часа

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ФИЗИКА
РАЗРЕД: ОСМИ (2 часа недељно, 68 часова годишње)

Време реализације

4

4

8

IX

7

8

15

X, XI

5

5

10

XI, XII
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•

•
•
•
•
•

4.

ЕЛЕКТРИЧНА
СТРУЈА
•
•

•

5.

МАГНЕТНО
ПОЉЕ

•

зависи;
прикаже и опише електрично поље,
израчуна силу којом поље делује на
наелектрисање и повеже електрични
напон и јачину електричног поља;
решава квалитативне, квантитативне и
графичке задатке из наведене области.
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;
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 наведене области.
описује узајамно деловање два паралелна
проводника са струјом, деловање
магнетног поља на струјни проводник и

Школски програм 2022 -2026

•
•
•
•

информацијама,
решавање проблема,
сарадња,
дигитална компетенција,
предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву.

• компетенција за учење,
• комуникација,
• рад са подацима и
информацијама,
• решавање проблема,
• сарадња,
• дигитална компетенција,
• предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву,
• очување животне средине.

• компетенција за учење,
• комуникација,
• рад са подацима и

8

10

18

XII, I, II, III

4

2

6

III, IV
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•
•
•
•

6.

ЕЛЕМЕНТИ
АТОМСКЕ И
НУКЛЕАРНЕ
ФИЗИКЕ

•
•
•

7.

ФИЗИКА И
САВРЕМЕНИ СВЕТ

УКУПНО ЧАСОВА

•

принцип рада електромагнета и
електромотора;
објасни принцип рада компаса и природу
Земљиног магнетног поља;
користи компас и апликације за паметне
телефоне за оријентацију у природи;
решава квалитативне, квантитативне и
графичке задатке из 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;
решава квалитативне, квантитативне и
графичке задатке из наведене области.
повезује физику са осталим наукама.

Школски програм 2022 -2026
информацијама,
решавање проблема,
сарадња,
дигитална компетенција,
предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву,
• очување животне средине.
•
•
•
•

• компетенција за учење,
• комуникација,
• рад са подацима и
информацијама,
• решавање проблема,
• сарадња,
• дигитална омпетенција,
• очување животне средине.

5

3

8

IV, V

• компетенција за учење,
• комуникација,
• рад са подацима и
информацијама.

2

1

3

V

35

33

68

IX-VI

ЦИЉ:
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.
ЗАДАЦИ:
Стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе физике сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви
наставе физике буду у пуној мери реализовани, развијање функционалне писмености, упознавање основних начина мишљења и расуђивања у физици,
разумевање појава, процеса и односа у природи на основу физичких закона, развијање способности за активно стицање знања о физичким појавама путем
истраживања, развијање логичког и апстрактног мишљења, разумевање смисла и метода остваривања експеримената и значаја мерења, уочавање и
разумевање повезаности физичких појава и екологије и развијање свести о потреби заштите, обнове и унапређења животне средине.
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УЏБЕНИК:
• ФИЗИКА 8 Уџбеник физике са збирком задатака и лабораторијским вежбама за осми разред основне школе, Душан Поповић, Милена Богдановић
и Александар Кандић, Нови Логос, Београд
• ФИЗИКА 8 Збирка задатака из физике за осми разред основне школе, Душан Поповић, Милена Богдановић и Александар Кандић, Нови Логос,
Београд
ЛИТЕРАТУРА:
• ФИЗИКА 8 Уџбеник за осми разред основне школе, Мићо М. Митровић,Сазнање, Београд
• ПРАКТИКУМ ФИЗИКА 8 Збирка задатака и експерименталних вежби из физике за осми разред основне школе, Мићо М. Митровић, Сазнање,
Београд
• ФИЗИКА 8 Збирка решених задатака за VIII разред основне школе, Наташа Каделбург, Круг, Београд
• МОЈА ФИЗИКА 8 Радни уџбеник за ученике 8. разреда основне школе, Олга Бајсерт, Славица Маричић, Татјана Мићић и Зоран Мићић, Школски
сервис Гајић, Београд
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2.

ТАЧКА, ПРАВА И
РАВАН

3.

ЛИНЕАРНЕ
ЈЕДНАЧИНЕ И
НЕЈЕДНАЧИНЕ СА
ЈЕДНОМ
НЕПОЗНАТОМ

• 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 теодносе
математичким писмом;
• представља цртежом односе
геометријских објеката у равни
ипростору и користи их приликом
решавања задатака;
• уочи правоугли троугао у простору и
примени Питагорину теорему у
геометријским задацима и реалном
контексту;
• реши линеарну једначину и неједначину
с једном непознатом;
• реши реалне проблеме користећи
линеарну једначину или неједначину с
једном непознатом

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

компетенција за учење,
комуникација,
дигитална компетенција,
естетичка компетенција,
сарадња,
рад са подацима,
одговоран однос према
здрављу.
компетенција за учење,
комуникација,
дигитална компетенција,
естетичка компетенција,
сарадња,
рад са подацима,
одговоран однос према
здрављу.

компетенција за учење,
комуникација,
дигитална компетенција,
естетичка компетенција,
сарадња,
рад са подацима,
одговоран однос за здравље

Време реализације

укупно

СЛИЧНОСТ

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

други
типови часа

1.

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА
РАЗРЕД: ОСМИ (4 часа недељно, 136 часова годишње)

5

12

17

IX

6

8

14

IX, X

7

11

18

X, XI
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4.

5.

ПРИЗМА

ПИРАМИДА

• израчуна површину и запремину праве
призме;
• примени обрасце за површину и
запремину тела у реалним ситуацијама

•
•
•
•
•
•
•

• израчуна површину и запремину
четвоространепирамиде (основа
правоугаоник), правилне тростране и
шестостране пирамиде;
• примени обрасце за површину и
запремину тела у реалним ситуацијама

•
•
•
•
•
•
•

нацрта и анализира график линеарне
функције

•
•
•
•
•
•
•

•

6.

ЛИНЕАРНА
ФУНКЦИЈА

•

7.

8.

учествује у избору истраживачког
пројекта и начина рада

ПРОЈЕКТНИ
ЗАДАТАК

СИСТЕМИ
ЛИНЕАРНИХ
ЈЕДНАЧИНА СА
ДВЕ НЕПОЗАНТЕ

Школски програм 2022 -2026

• реши систем линеарних једначина са две
непознате;
• реши реалне проблеме користећи систем
линеарних једначина са две непознате;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

компетенција за учење,
комуникација,
дигитална компетенција,
естетичка компетенција,
сарадња,
рад са подацима,
одговоран однос према
здрављу.
компетенција за учење,
комуникација,
дигитална компетенција,
естетичка компетенција,
сарадња,
рад са подацима,
одговоран однос према
здрављу.
компетенција за учење,
комуникација,
дигитална компетенција,
естетичка компетенција,
сарадња,
рад са подацима,
одговоран однос према
здрављу.
компетенција за учење,
комуникација,
дигитална компетенција,
естетичка компетенција,
сарадња,
рад са подацима,
одговоран однос према
здрављу.
компетенција за учење,
комуникација,
дигитална компетенција,
естетичка компетенција,
сарадња,
рад са подацима,
одговоран однос за здравље

6

8

14

XII

6

10

16

I, II

5

8

13

II, III

0

4

4

III

6

7

13

III, IV
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9.

ВАЉАК, КУПА И
ЛОПТА

УКУПНО ЧАСОВА

• израчуна површину и запремину ваљка,
купе и лопте;
• примени обрасце за површину и
запремину тела у реалним ситуацијама

Школски програм 2022 -2026
•
•
•
•
•
•
•

компетенција за учење,
комуникација,
дигитална компетенција,
естетичка компетенција,
сарадња,
рад са подацима,
одговоран однос према
здрављу.

9

18

27

IV, VI

50

86

136

IX-VI

ЦИЉ:
Циљ наставе математике у основној школи јесте: да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схватање појава и зависности у
животу и друштву; да оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака из животне праксе, за успешно
настављање математичког образовања и за самообразовање; као и да допринесе развијању менталних способности, формирању научног погледа на свет
и свестраном развитку личности ученика.
ЗАДАЦИ:
• да ученици стичу знања неопходна за разумевање квантитативних и просторних односа и законитости у разним појавама у природи, друштву и
свакодневном животу.
• да ученици стичу основну математичку културу потребну за откривање улоге и примене математике у различитим подручјима човекове делатности
(математичко моделовање), за успешно настављање образовања и укључивање у рад;
• да развија ученикову способност посматрања, опажања и логичког, критичког, стваралачког и апстрактног мишљења;
• да развија културне, радне, етичке и естетске навике ученика, као и математичку радозналост у посматрању и изучавању природних појава;
• да ученици стичу способност изражавања математичким језиком, јасност и прецизност изражавања у писменом и усменом облику;
• да изграђује позитивне особине ученикове личности, као што су: истинољубивост, упорност, систематичност, уредност, тачност, одговорност,
смисао за самостални рад;
• да ученици усвоје основне чињенице о скуповима, релацијама и пресликавањима;
• да ученици савладају основне операције с природним, целим, рационалним и реалним бројевима, као и основне законе тих операција;
• да ученици упознају најважније равне и просторне геометријске фигуре и њихове узајамне односе;
• да оспособи ученике за прецизност у мерењу, цртању и геометријским конструкцијама;
• да ученицима омогући разумевање одговарајућих садржаја природних наука и допринесе радном и политехничком васпитању и образовању;
• да интерпретацијом математичких садржаја и упознавањем основних математичких метода допринесе формирању правилног погледа на свет и
свестраном развитку личности ученика;
• да ученици стичу навику и обучавају се у коришћењу разноврсних извора знања.
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УЏБЕНИК:
• Синиша Јешић, Јасна Благојевић, Математика за осми разред основне школе- уџбеник, Герундијум, 2021.
ЛИТЕРАТУРА:
• Веселинка Милетић, Синиша Јешић, Тања Њаради, Александра Родић - Збирка задатака из математике за осми разред, Герундијум, 2021.
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ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ
И ФУНКЦИЈЕ КАО
ОСНОВА ЖИВОТА

2.

ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ

3.

ПОРЕКЛО И
РАЗНОВРСНОСТ
ЖИВОГ СВЕТА

• повеже грађу ћелијских органела с
њиховом улогом у метаболизму ћелије;
• повеже однос површине и запремине
ћелије и тела с начином обављања
основних животних функција;
• идентификује регулаторне механизме у
одржавању хомеостазе;
• илуструје примерима везу између
физиолошких одговора живих бића и
промена у спољашњој средини
• oдговорно се односи према свом
здрављу;
• изрази критички став према медијским
садржајима који се баве здравим
стиловима живота;
• повеже промене настале у пубертету с
деловањем хормона;
• идентификује поремећаје у раду органа
и система органа, изазване нездравим
начином живота
• доведе у везу промене животних услова
са еволуцијом живота на планети;

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Време реализације

укупно

1.

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

други
типови часа

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: БИОЛОГИЈА
РАЗРЕД: ОСМИ (2 часа недељно, 68 часова годишње)

• хемија

14

12

26

IX, X, XI

• физичка култура,
• хемија

4

5

9

XII, I

• географија

3

4

7

II
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4.

5.

НАСЛЕЂИВАЊЕ И
ЕВОЛУЦИЈА

ЖИВОТ У
ЕКОСИСТЕМУ

УКУПНО ЧАСОВА

• критички процени последице људских
делатности у односу на расположиве
ресурсе на Земљи
• повеже промене које се догађају
организму током животног циклуса са
активностима гена
• повеже промене наследног материјала с
настанком нових врста путем природне
селекције
• истражи давно нестале екосистеме;
• установи узрочно-последичну везу
између губитaка врста у екосистему и
негативних последица у преносу
супстанце и енергије у мрежама
исхране;
• критички процени последице људских
делатности у односу на расположиве
ресурсе на Земљи;
• повеже утицај еколошких чинилаца с
распоредом карактеристичних врста
које насељавају подручје Србије;
• истражи присуство инвазивних врста у
својој околини и вероватне путеве
насељавања;
• истражи разлоге губитка
биодиверзитета на локалном подручју
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• историја,
• верска настава

4

3

7

III

• географија,
• техничко образовање

9

10

19

III, IV, V

34

34

68

IX-VI

ЦИЉ:
Да ученици савладају принцип економичности грађе организма и посебност матичних ћелија, схвате систем регулације у биљним и животињсим
организмима, разумеју контакт са спољажњом средином преко нервног система и разумеју појам хомеостаза, закључе какав је биолошки смисао
адолесценције и концепт климакса, разумеју календар живота и изумирање током геолошких доба, цијанобактерија као весника живота, прихвате теорију
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еволуције и излазак живота из воде на копно, разумеју циклусе кружења материје и ограниченост ресусрса, уочавају типичне екосистеме и последице
глобалних промена.
ЗАДАЦИ:
Да схвате и примењују стандардне резултате анализе крви и урина, прихвате одговорност за сопствено здравље, оформе појам контрацепције, да усвоје
у примењивом облику појам одрживи развој, знају типизовати екосистеме у свом окружењу.
УЏБЕНИК:
• Биологија за 8 разред, Бигз
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1.

2.

МЕТАЛИ, ОКСИДИ
И ХИДРОКСИДИ

НЕМЕТАЛИ,
ОКСИДИ И
КИСЕЛИНЕ

• наведе заступљеност метала у неживој и живој
природи;
• правилно рукује лабораторијским прибором,
посуђем и супстанцама, зна да користи
упутства и приказује резултате огледа;
• испита и опише физичка својства метала и
повеже са њиховом практичном применом;
• испита и опише хемијска својства метала и
објасни их на основу структуре атома и
положаја у ПСЕ-а;
• напише формуле и именује оксиде метала и
хидроксиде; испита, опише и објасни оксиде
и хидроксиде;
• препозна уз помоћ формуле или назива
представнике ових једињења у свакодневном
животу и повеже њихова својства са
практичном применом.
• наведе заступљеност неметала у неживој и
живој природи;
• правилно рукује лабораторијским прибором,
посуђем и супстанцама, зна да користи
упутства и приказује резултате огледа;
• испита и опише физичка својства неметала и
повеже са њиховом практичном применом;
• испита и опише хемијска својства неметала и

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

укупно

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

други
типови часа

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ХЕМИЈА
РАЗРЕД: ОСМИ (2 часа недељно, 68 часова годишње)

Време реализације

• физика
• техничко и технологија
• географија

7

8

15

IX, X

• биологија
• физика

5

6

11

X, XI
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•
•

•
•

3.

СОЛИ

•

•
•

4.

ОРГАНСКА
ЈЕДИЊЕЊА И
ЊИХОВА ОПШТА
СВОЈСТВА

•

•

5.

УГЉОВОДОНИЦИ

•

објасни на основу структуре атома и положаја
у ПСЕ-а;
напише формуле и именује оксиде неметала и
киселине; испита, опише и објасни окисе и
киселине;
препозна уз помоћ формула или назива
представника ових једињења у свакодневном
животу и повеже њихова својства са
практичном применом.
наведе заступљеност соли у неживој и живој
природи;
правилно рукује лабораторијским прибором,
посуђем и супстанцама, зна да користи
упутства и приказује резултате огледа, напише
формуле и именује соли;
испита, опише и објасни својства соли,
препозна на основу формуле или назива
представнике соли и повеже њихова својства
са практичном применом;
напише и тумачи хемијске једначине добијања
соли;
препозна физичке и хемијске промене соли у
окружењу и представи хемијске промене
хемијским једначинама.
разликује својства неорганских и органских
супстанци и објашљава разлику на основу
њихових структура, препознаје 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, смеша, величина молекула,
структура, порекло и то повезује са њиховом
улогом и применом;
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• физика
• биологија

4

4

8

XII

• биологија
• географија

3

2

5

I

• биологија
• географија
• математика

7

5

12

II, III
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6.

ОРГАНСКА
ЈЕДИЊЕЊА СА
КИСЕОНИКОМ

7.

БИОЛОШКИ
ВАЖНА ОРГАНСКА
ЈЕДИЊЕЊА

• испита, опише и објасни физичка и хемијска
својства представника класа органских
једињења и повеже својства једињења са
њиховом практичном применом.
• напише формуле и именује представнике
класа органских једињења имајући у виду
структурну изомерију;
• разликује органске супстанце са аспекта чиста
супстанца, 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 својства једињења са
њиховом практичном применом;
• изводи стехиометријска израчунавања
и
рачуна масени процентни састав супстанци.
• разликује органске супстанце са аспекта чиста
супстанца, 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 својства једињења са
њиховом практичном применом;
• опише
физичка
својства,
објасни
сапонификацију и хидрогенизацију, наведе
производе хидролизе сложених полисахарида,
опише услове који доводе до денатурације
протеина, повеже са улогом у живим
организмима и разуме утицај на здравље
повезујући са здравом исхраном;
• изводи стехиометријска израчунавања
и
рачуна масени процентни састав супстанци.
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• биологија

3

4

7

III

• биологија

4

5

9

IV, V
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8.

ЗАШТИТА
ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ-ЗЕЛЕНА
ХЕМИЈА

• рукује
супстанцама
и
комерцијалним
производима у складу са пиктограмима,
придржава се правила о начину чувања и
руковања пеоизводима и одлагању отпада;
• наведе загађујуће супстанце животних
средина и опише њихов утицај, критички
процени антропогени утицај и објасни значај
и планирање и ређавање проблема заштите
животне средине.

УКУПНО ЧАСОВА

Школски програм 2022 -2026

• биологија

3

2

5

VI

34

34

68

IX-VI

ЦИЉ: Да се ученици упознају са својствима важних неметала и метала и њихових једињења-оксида, киселина, база и соли, значење дисоцијације и
електричне проводљивости јона, усвоје поделу на неорганска и органска једињења и препознају својства угљоводоника, да схвате да повезивање
угљеникових атома и присуство других елемената што утиче на многобројност и разноврсност једињења у органскох хемији, да развију одговоран однос
према себи, другима и животној средини приликом кориштења неорганских и органских супстанци у пракси сагледавањем мера заштите.
ЗАДАЦИ: Да ученици развију систем основних хемијских појмова и вештина за правилно руковање лабораторијским елементима , да се оспособе за
примену стеченог знања и вештина за решавање проблема у свакодневном животу и у наставку образовања, да развије способност апстрактног и
критичког мишљења, способност за сарадњу и тимски рад, као и одговоран однос према себи.
УЏБЕНИК:
• Хемија за 8. разред, БИГЗ
ЛИТЕРАТУРА:
• Радна свеска за 8.разред, БИГЗ
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1.

2.

ЖИВОТНО И
РАДНО ОКРУЖЕЊЕ

• процени
значај
електротехнике,
рачунарства и мехатронике у животном и
радном окружењу;
• анализира опасности од неправилног
коришћења електричних апарата и уређаја
и познаје поступке пружања прве помоћи;
• образложи
важност
енергетске
ефикасности електричних уређаја у
домаћинству;
• повеже професије (занимања) у области
електротехнике
и
мехатронике
са
сопственим интересовањима.

ТЕХНИЧКА И
ДИГИТАЛНА
ПИСМЕНОСТ

• класификује компоненте ИКТ уређаја
према намени;
• процени значај управљања процесима и
уређајима помоћу ИКТ;
• црта електричне шеме правилно користећи
симболе;
• користи софтвере за симулацију рада
електричних кола;

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

• Компетенција за
целоживотно учење
• Комуникација
• Решавање проблема
• Рад с подацима и
информацијама
• Дигитална
компетенција

• Компетенција за
целоживотно учење
• Комуникација
• Решавање проблема
• Рад с подацима и
информацијама
• Дигитална
компетенција

укупно

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

други
типови часа

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА
РАЗРЕД: ОСМИ (2 часа недељно, 68 часова годишње)

Време реализације

4

2

6

IX

17

3

20

IX, X, XI
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3.

4.

5.

РЕСУРСИ И
ПРОИЗВОДЊА

• 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;
• анализира карактеристике електричних
машина и повезује их са њиховом
употребом;
• класификује електронскекомпоненте на
основу намене;
• аргументује
значај
рециклаже
електронских компоненти.

САОБРАЋАЈ

• упореди карактеристике електричних и
хибридних саобраћајних средстава са
конвенционалним;
• разуме значај електричних и електронских
уређаја у саобраћајним средствима;
• користи доступне телекомуникационе
уређаје и сервисе

КОНСТРУКТОРСКО
МОДЕЛОВАЊЕ

• 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;
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• Компетенција за
целоживотно учење
• Комуникација
• Решавање проблема
• Рад с подацима и
информацијама
• Дигитална
компетенција

• Компетенција за
целоживотно учење
• Комуникација
• Решавање проблема
• Рад с подацима и
информацијама
• Дигитална
компетенција
• Компетенција за
целоживотно учење
• Комуникација
• Решавање проблема
• Рад с подацима и
информацијама
• Дигитална
компетенција

6

12

18

XI, XII, I, II

5

1

6

III

1

17

18

III, IV, V, VI
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• представи решење готовог производа/
модела;
• процењује свој рад и рад других и
предлаже
унапређење
реализованог
пројекта.

УКУПНО ЧАСОВА

33

35

68

IX-VI

ЦИЉ И ЗАДАЦИ: 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.
Наставни предмет техника и технологија намењен је развоју основних техничких компетенција ученика ради његовог оспособљавања за живот и рад у
свету који се технички и технолошки брзо мења.
Један од најважнијих задатака је да код ученика развија свест о томе да примена стечених знања и вештина у реалном окружењу подразумева стално
стручно усавршавање и целоживотно учење, као и да је развијање предузимљивости један од ваţних предуслова личног и професионалног развоја.
УЏБЕНИК:
• Техника и технологија за осми разред основне школе, Едука, Аутор: Зоран Д. Лапчевић
ЛИТЕРАТУРА:
• Уџбеник, стручна литература, интернет...
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ИКТ

2.

ДИГИТАЛНА
ПИСМЕНОСТ

• именује основне компоненте рачунара,
наведе примере корисничких програма за
одређену намену
• користи
програм
за
управљање
документима на рачунару
• разуме поступак дељења докумената
преко Google диска
• креира текстуални документ, примењује
акције едитовања и форматирања и умеће
табеле у документ
• креира, уређује и структуира текстуалне
документе који садрже табеле
• креира и обрађује дигиталну слику
• примењује алатке за снимање и обраду
аудио-записа
• правилно користи ИКТ уређаје
• примењује алатке за снимање и обраду
видео-записа
• креира, уређује и структуира дигиталне
садржаје (мултимедијалне презентације)
који садрже табеле, видео и аудио записе
• препознаје и објасни функцију основних
интернет сервиса

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Време реализације

укупно

1.

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

други
типови часа

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Број часова по
теми

• компетенциjа за учење
• естетичка
компетенциjа
• комуникациjа
• одговоран однос према
здрављу
• предузимљивост и
ориjентациjа ка
предузетништву
• рад са подацима и
информациjама
• сарадња
• дигитална
компетенциjа

13

1

14

Септембар-Децембар

• компетенциjа за учење
• естетичка компетенциjа

2

1

3

Децембар-Јануар

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
РАЗРЕД: ОСМИ (1 час недељно, 34 часа годишње)
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3.

РАЧУНАРСТВО

• ефикасно користи интернет сервисе
• одговорно и правилно користи ИКТ
уређаје у мрежном окружењу
• приступа
интернету,
самостално
претражује, проналази и процењује
информације и преузима их на свој уређај
поштујући ауторска права
• објасни поступак заштите дигиталног
производа/садржаја
одговарајућомССлиценцом
• чува и организује податке локално и у
облаку
• примењује поступке и правила за безбедно
понашање и представљање на мрежи
• поставља резултат свог рада на интернет,
ради дељења са другима, уз помоћ
наставника
• разуме разлику између текстуалних и
визуелних програмских језика
• објасни
и
примени
одговарајућу
програмску структуру (наредбе доделе,
учитавања, исписа)
• користи
математичке
изразе
за
израчунавања у једноставним програмима
• сврсисходно
примењује
програмске
структуре (уграђене функције)
• креира програм линијске структуре у
текстуалном програмском језику
• објасни
и
примени
одговарајућу
програмску структуру
• разуме и предвиђа резултате наредби
гранања
• примени
одговарајућу
програмску

Школски програм 2022 -2026

• комуникациjа
• рад са подацима и
информациjама
• сарадња
• дигитална
компетенциjа

• компетенциjа за учење
• одговорно учешће у
демократском друштву
• комуникациjа
• предузимљивост и
ориjентациjа ка
предузетништву
• рад са подацима и
информациjама
• решавање проблема
• сарадња
• дигитална
компетенциjа

10

1

11

Фебруар-Мај
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4.

ПРОЈЕКТНИ
ЗАДАЦИ

структуру
• користи у оквиру програма нумеричке,
текстуалне и једнодимензионе низовске
вредности
• у визуелном окружењу креира једноставан
рачунарски програм који укључује
наредбе понављања
• креира једноставан рачунарски програм
који укључује наредбе понављања
• разложи
сложени
проблем
на
једноставније
функционалне
целине
(потпрограме)
• вреднује своје знање о креирању програма
који укључују наредбе понављања,
гранања и дефинисане функције у
текстуалном програмском језику
• креира
програм
који
укључује
математички алгоритам у текстуалном
програмском језику

Школски програм 2022 -2026

• одговорно учешће у
демократском друштву
• комуникациjа
• предузимљивост
и
ориjентациjа
ка
предузетништву
• рад са подацима и
информациjама
• сарадња
• дигитална
компетенциjа

УКУПНО ЧАСОВА

6

-

6

31

3

34

Јануар-Фебруар
Мај-Јун

ЦИЉ:
Циљ наставе информатике и рачунарства јесте да се ученици оспособе за коришћење рачунара и стекну вештине у примени рачунара у свакодневном
животу.
Остали циљеви и задаци наставе информатике и рачунарства су:
• упознавање основних појмова из информатике и рачунарства;
• развијање интересовања за примену рачунара у свакодневном животу и раду;
• оспособљавање за рад на рачунару;
• подстицање креативног рада на рачунару.
УЏБЕНИК:
• Информатика и рачунарство 8, уџбеник за осми разред, Светлана Мандић, Клет
ЛИТЕРАТУРА:
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1.

ОСТАЛЕ
АКТИВНОСТИ

• Изводи разноврсна природна и изведена
кретања и користи их у спорту,
рекреацији и различитим животним
ситуацијама;

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Време
реализације

Компетенција за учење:

1)

• уме да процени сопствену успешност у
учењу;
• идентификује тешкоће у учењу и зна како
да их превазиђе.

Предузимљивост и оријентација ка
предузетништву:
7)

• Примењује вежбе које подстичу раст и
развој и правилно држање тела;

укупно

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

други
типови часа

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
РАЗРЕД: ОСМИ (3 часа недељно, 102 часа годишње)

2

3

5

IX, XI, I, III,
VI

3

19

22

IX, X, IV, V

5

13

18

XI, XII, I, II,
III

5

48

53

XI-III

• уме да идентификује и адекватно представи
своје способности и вештине („јаке
стране“).

Одговорно учешће у демократском
друштву:
2)

2.

АТЛЕТИКА

• Користи вежбе за развој и усавршавање
моторичких способности;

• Залаже се за солидарност и учествује у
хуманитарним активностима.

Естетичка компетенција:

3)

3.

ГИМНАСТИКА

4.

ОСНОВЕ
ТИМСКИХ И
СПОРТСКИХ
ИГАРА:
▪ ОДБОЈКА
▪ РУКОМЕТ
▪ КОШАРКА

• Усвојио знања ради разумевања значаја и
суштине физичког васпитања;

• Показује осетљивост за естетску димензију
у свакодневном животу и има критички
однос према употреби и злоупотреби естетике.

Комуникација:

4)

• Навија фер, чува себе и друге;
• Разуме сврху и значај вежбања;

• Ученик користи на одговарајући и
креативан начин језик и стил комуникације
који су специфични за поједине научне,
техничке и уметничке дисциплине.

Одговоран однос према здрављу:

6)

• Бира стил живота имајући на уму добре
стране и ризике тог избора (нпр. активно
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▪ ФУДБАЛ
▪ АКТИВНОСТИ ПО
ИЗБОРУ

• Доводи у везу физичко вежбање и
здравље;

ОНЛАЈН НАСТАВА

• Примењује хигијенске мере пре, током и
након вежбања;

ПЛАТФОРМА
ГУГЛ УЧИОНИЦА

Школски програм 2022 -2026
бављење спортом,вегетаријанска исхрана).
• Уме да пружи прву помоћ.

Решавање проблема:

9)

• Правилно се храни;

• Ученик проналази/осмишљава
решења проблемске ситуације.

могућа

Сарадња:

10)

• Доприноси
постизању
договора
о
правилима заједничког рада и придржава
их се током заједничког рада.

• Препознаје врсту повреде;
Рад са подацима и информацијама:

8)

5.

МЕРЕЊЕ
МОТОРИЧКИХ
СПОСОБНОСТИ

• Користи стечена умења, знања и навике у
свакодневним условима живота и рада;

• Користи табеларни и графички приказ
података и уме да овако приказане податке
чита, тумачи и примењује.

5

5

10

IX, VI

22

80

102

IX-VI

• Чува животну средину током вежбања.
Исходи се односе на све наставне области.

УКУПНО ЧАСОВА
УЏБЕНИК:
• Теорија и методика физичког васпитања, проф др Бранко Крсмановић.
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УВОД

По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:
• поставља врлину љубави као најважнију
компоненту људског живота.
• посебан и изузетан начин има сазнања из
области верског, културног и друштвеног
живота.
• има прилику да боље разуме остале
предмете:
књижевност,
уметност,
историју, социологију
• негује љубав према мудрости –
философију;
• 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 свакодне-вним ситуацијама;
• објасни разлику између саосећања,
солида-рности и сажаљења на датом
примеру;

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

• Целоживотно учење
• Комуникација
• Рад с подацима и
информацијама
• Решавање проблема
• Сарадња
• Учешће у демократском
друштву
• Естетичка компетенција

-

1

укупно

ИСХОДИ

други
типови часа

1.

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТЕХИЗИС
РАЗРЕД: ОСМИ (1 час недељно, 34 часа годишње)

1

Време реализације

IX-VI
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2.

3.

4.

5.

ЧОВЕК ЈЕ ИКОНА
БОЖИЈА

ПОДВИЖИЧКОЕВХАРИСТИЈСКИ
ЕТОС

ЛИТУРГИЈА

ЦАРСТВО БОЖИЈЕ

• доприноси друштвеном напретку кроз
неговање толеранције, демократских
вредности и културе дијалога
• повезује природу као творевину са
постојањем Творца
• препознаје врлину у себи, упознавањем
сопствене личности
• укаже на упрошћено, поједностављено,
генерализовано и најчешће нетачно
приказивање некога или нечега на
приказаним примерима;
• разуме веру и објасни њен значај;
• наведе шта би волео да има у својој
локалној заједници што сада недостаје;
• наведе Светиње;
• зна да се понаша у Светињи;
• заједно са осталим ученицима учествује у
Богослужењима.
• зна правила у Цркви;
• 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.
• препознаје примере солидарности у свом
окружењу, причама, филмовима, књигама;
• да заштити ученика од разних савремених
искушења која сналазе многе младе људе;
• чува од опасности секти, дроге, алкохолизма и aids – a;
• да води примеран, узоран и моралан начин
живота који ће му јасно показати да
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• Целоживотно учење
• Комуникација
• Рад с подацима и
информацијама
• Решавање проблема
• Сарадња
• Учешће у демок. друштву
• Естетичка компетенција

5

1

6

IX-VI

5

2

7

IX-VI

• Целоживотно учење
• Комуникација
• Рад с подацима и
информацијама
• Решавање проблема
• Сарадња
• Учешће у демократском
друштву

6

3

9

IX-VI

• Целоживотно учење
• Комуникација
• Рад с подацима и
информацијама
• Решавање проблема
• Сарадња
• Учешће у демократском
друштву

6

2

8

IX-VI

• Целоживотно учење
• Комуникација
• Рад с подацима и
информацијама
• Решавање проблема
• Сарадња
• Учешће у демократском
друштву
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узрасте у стабилну и зрелу личност.

6.

ЕВАЛУАЦИЈА

УКУПНО ЧАСОВА

• схвати смисао човековог постојања
• схвати значај заједнице (Цркве)

• Целоживотно учење
• Комуникација
• Рад с подацима и
информацијама
• Решавање проблема
• Сарадња
• Учешће у демократском
друштву

-

3

3

IX-VI

22

12

34

IX-VI

ЦИЉ:
Развијање емпатије, великодушности и доброте код деце, подстицање правилног развоја личности која је отворена за договор и сарадњу, неговање
традиције. Допринос друштвеном напретку кроз неговање толеранције, демократских вредности и културе дијалога.Упути децу, будуће генерације нашег
народа, на другог човека као на личност, на непроцењиво благо од кога зависи и наш живот.Откривање љубави према човеку открива у њему икону
живога Бога, као и то да је човек највредније биће на свету. Пружање учениковом сазнању велики извор информација о смислу човековог постојања, о
начинима помоћу којих ученик може постати радосна и духовно богатија личност, о томе да овај свет не постоји случајно него да је дело Створитеља –
Бога, о томе да је основна истина хришћанства у испуњењу љубави и у томе да је Бог – савршена Љубав и Доброта. Да помогне да ученик боље разуме
друге наставне предмете.Ученик има прилику да боље разуме књижевност, уметност, историју, социологију и, наравно, љубав према мудрости –
философију.
Да заштити ученика од разних савремених искушења која сналазе многе младе људе. Чува од опасности секти, дроге, алкохолизма и aids – a. Верска
настава то чини тако што помаже ученику да води примеран, узоран и моралан начин живота који ће му јасно показати да узрасте у стабилну и зрелу
личност.
ЗАДАЦИ:
Развијање доброте и великодушности и то не кроз наметање већ као добар предлог. Образовање једног човека да служи једној заједници уз добру наставу
и васпитање. Повезивање човека са Богом.Образовање човека са циљем да служи једној заједници, ма о којој служби се радило, је могуће само уз добру
наставу и васпитање. Једноставно речено, да би човек могао да буде искрено посвећен своме позиву као нпр. инжињер, лекар, државник, наставник или
пак свештенослужитељ, потребно је, пре свега, да буде добар човек. Једно без другог не иде. Ако то ми не урадимо, тј. ако не васпитамо децу у духу наше
вере, онда ће она бити васпитана на другим основама.
Задатак веронауке јесте да упути децу на заједницу са Богом у Христу, јер се једино у заједници са Богом може остварити бесмртност за човека и створену
природу као улазак у вечно постојање. Живот има смисла само онда када се сагледа из перспективе бесмртног постојања. Живот има смисла само онда
ако је он заправо дар вечности. своју слободу пројави као љубав према Богу и према другим људима. Задатак веронауке је, увођење младог човека у личну
заједницу са Богом Оцем у Христу, кроз веру и литургију, као нови начин постојања којим се задобија бесмртност-вечно постојање личности.
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Ученику пружи могућност да развије дар говора и елоквентности: на Верској настави се нарочито учи о начинима лепог изражавања и негује се лепо
говорништво и богата елоквенција који су сигурни показатељи образовања једне личности у савременом свету. Верска настава поставља врлину љубави
као најважнију компоненту људског живота.
Верске наставе стекли су вештину да ученику на посебан и изузетан начин пруже сазнања из области верског, културног и друштвеног живота.
УЏБЕНИК:
ЛИТЕРАТУРА :
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УВОД

2.

ПОЛОЖАЈ ДЕЦЕ У
САВРЕМЕНОМ
СВЕТУ

3.

ПРАВА ДЕТЕТА У
СРБИЈИ

• разликује своје потребе од жеља,као и
потребе других и да их уважава
• наводи пример остварености и кршења
дечјих права
• наводи чиниоце који утичу на оствареност
дечјих права
• препозна факторе који утичу на
оствареност дечјих права
• познаје међународне организације које се
баве заштитом дечијих права и механизме
њиховог деловања
• Информисан је о положају деце у Србији; наводи и разуме различит положај деце у
Србији;
• Познаје организације које се баве правима
детета;
• Свестан је могућности за преузимање
активне улоге у унапређивању положаја
деце у друштву и у заштити сопствених
права;
• Разуме своју улогу и одговорност за
квалитетнијин живот у друштву;

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

•
•
•
•

сарадња
комуникација
компетенција за учење
решавање проблема

• сарадња
• комуникација
• решавање проблема

Време
реализације

укупно

1.

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

други
типови часа

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
РАЗРЕД: ОСМИ (1 час недељно, 34 часа годишње)

-

2

2

IX

2

5

7

IX, X

4

7

11

XI, XII, I
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4.

ДЕЦА И МЕДИЈИ У
САВРЕМЕНОМ
ДРУШТВУ

5.

ЗАВРШНИ ДЕО

УКУПНО ЧАСОВА

• Упознат је са значајем информација и
медија у савременом друштву;
• јасно му је да медији могу бити извори
информација и дезинформацијха ;од чега
зависи објективност информација;
• учесталост појављивања деце у медијима и
критички анализира приказ деце у
медијима;
• улога медија у образовању деце и улога
медија на обликовање свести грађана;
• разуме важност заштите дечијих права у
медијима.
• Сећа се активности које су реализоване
током године;
• развија вештине за самовредновање;
• има увид у свој вредносни систем;
• доживљавање радости давања, примања и
заједничког стварања.
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• сарадња
• комуникација
• естетска компетенција

2

8

10

II, III, IV

• сарадња
• комуникација

-

4

4

V,VI

8

26

34

IX-VI

ЦИЉ:
Циљ предмета Грађанско васпитање је усвајање знања,вештина,вредности и ставова значајних за комплетан развој личности ученика и њихов ангажован
и успешан живот у духу толеранције и поштовању људских права и слобода,оспособљавање за активно учешће у животу шкое,локалне
заједнице,целокупног друштва проширењем знања о демократији,њеним принципима и вредностима кроз практично деловање.
ЗАДАЦИ:
• стварање разних могућности за остварење циљева и задатака предмета Грађанско васпитање
• разумевање концепта универзалности права детета
• стицање знања о узроцима разл.степена остварености права детета у савремненом свету
• подстицање критичког односа према појави злоупотребе деце
• упознавање са условима у којима се најбоље остварују инереси деце
• упознавање са местом,улогом и одговорности државе,друштва и породице и детета у унапређивању положаја деце у друштву
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•
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улога међународних организација
улога медија у савременом друштву.

УЏБЕНИК:
• Грађанско васпитање за 8. разред основне школе (Приручник за ученике и наставнике), Република Србија, Министарство просвете
ЛИТЕРАТУРА:
• Доступни и препоручени многи линкови везани за ову тему

418

Основна школа „Добросав Радосављевић – Народ“

Школски програм 2022 -2026

УВОДНИ ДЕО

2.

ПОЗДРАВЉАЊЕ
ДАВАЊЕ И
ТРАЖЕЊЕ
ИНФОРМАЦИЈА О
СЕБИ И ДРУГИМА

3.

HISTORIAS DE LA
VIDA
ЗНАМЕНИТИ ЉУДИ
И ЊИХОВА ДЕЛА

• Ученици ће поновити
савладано градиво
• иницијални тест

• Ученици ће знати, течно да се представе,
да кажу основне информације о себи, као
и да траже од других исте ствари.
• Ученици ће знати да наброје знамените
људе из шпанске и српске историје и
• да кажу(напишу) основне ствари о њима

4.

• Ученици ће знати да причају или напишу
о активностима које обављају са
друговима и
• да опишу места на којима су боравили

Време
реализације

-

4

4

IX

2

2

4

IX

4

5

9

X

8

7

15

XI, XII

ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНЦИЈА

претходно

¡QUÉCURIOSO!
ЗАЈЕДНИЧКЕ
АКТИВНОСТИ И
ИНТЕРЕСОВАЊА,
ЗНАМЕНИТОСТИ И
ИНТЕРЕСАНТНА
МЕСТА

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

укупно

1.

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

други
типови часа

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ШПАНСКИ ЈЕЗИК
РАЗРЕД: ОСМИ (2 часа недељно, 68 часова годишње)

• Подразумева сигурну и критичку употребу
електронских медија на послу, у слободном
времену и комуницирању
РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
•
•
•
•

Ученик испитује проблемску ситуацију
Проналази могућа решења
Упоређује различита могућа решења
Примењује изабрано решење и прати његову
примену
• Вреднује примену датог решења и идентификује
добре и слабе стране
ВЕШТИНА САРАДЊЕ
• Конструктивно, аргументовано и креативно
доприноси раду групе
• Доприноси постизању договора о заједничком
раду
• Активно слуша и поставља релевантна питања
• Ангажује се у реализацији преузетих обавеза у
оквиру групе
ВЕШТИНА ЗА ЖИВОТ У ДЕМОКРАТСКОМ
ДРУШТВУ
• Активно учествује у животу школе
• Поштује разлике
• Познаје др. културе и традиције
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HABÍAUNAVEZ
5.

ИНТЕРЕСОВАЊА У
ШКОЛИ И ВАН ЊЕ
CONSTRUYENDO UN
FUTURE

6.

ПРОФЕСИОНАЛНА
ОРИЈЕНТАЦИЈА,
ЖИВОТНА
СРЕДИНА, МЕДИЈИ
И КУЛТУРА, ОДНОС
ПРЕМА ЗДРАВЉУ

• Ученици ће знати да опишу своја
интересовања користећи научене моделе
шпанског језика
• Ученици ће користећи будуће време
знати да искажу своје планове о
будућности,
• да искажу значај очувања животне
средине,
• да опишу значај медија и
• да стекну правилан однос према здрављу

COSAS DE CASA

7.

ПОРОДИЧНИ
ОДНОСИ И
ОБАВЕЗЕ У КУЋИ,
СПОРТСКЕ
АКТИВНОСТИ,
ВРШЊАЧКА
КОМУНИКАЦИЈА

УКУПНО ЧАСОВА

• Ученици ће знати да искажу своје
обавезе које имају код куће,
• да наведу спортове којима се баве и
опишу их и
• да се упознају са средствима савремене
комуникације

Школски програм 2022 -2026
• Развија толеранцију
ЕСТЕТСКА КОМПЕТЕНЦИЈА
• Подразумева
прихватање
важности
креативности и естетских вредности у читавом
низу медија и у свим уметностима

5

7

12

I, II

6

8

14

III, IV

4

6

10

IV, V

29

39

68

IX-VI

КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ
• Ученик уочава структуру градива тј. активно
одваја битно од небитног
• Ефикасно користи различите методе учења
• Разликује чињенице од ставова, веровања и
мишљења
• Уме да процени степен у ком је овладао
градивом
ВЕШТИНА КОМУНИКАЦИЈЕ
• Познавање усмене и писане комуникације,
комуникације путем интернета и телефона;
• Уме јасно да искаже одређени садржај ( усмено
и писано) Уважава саговорника
• Изражава своје ставове и мишљења, осећања и
вредности на позитиван и аргументован начин
• Негује културу дијалога
РАД СА ПОДАЦИМА И ИНФОРМАЦИЈАМА
• Зна да је за разумевање догађаја и доношење
исправних одлука потребно имати и поуздане
податке
• Уме да процењује поузданост података и
препозна могуће узроке грешке
• Користи табеларни и графички приказ података
и уме да их чита и тумачи
• Користи информационе технологије за чување,
презентацију и основну обраду података

ЦИЉ:
Циљ учења Страног језика, конкретно шпанског језика, јесте да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и култури и развијањем
стратегија учења шпанског 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.
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ЗАДАЦИ: развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова, стицање позитивног
односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност
у комуникацији, стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика. Током основног образовања и васпитања, ученик стиче, усваја и
унапређује 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 других страних језика на различите начине и у свим околностима које живот створи. Учење другог страног језика,
ослањајући се на искуства и знања стечена учењем првог страног језика, поспешује стицање вишејезичке и вишекултурне компетенције и развијање
свести о језичком богатству ужег и ширег окружења.
УЏБЕНИК:
• María Carmen Cabeza Sánchez, Francisca Fernández Vargas, et al. Espaciojoven (уџбеник из шпанског језика за осми разред основне школе – четврта
година). Edinumen (Madrid)−Datastatus (Beograd).2011. Број одобрења Министарства просвете: 650-02-00231/2012-06 od 6.11.2012.
ЛИТЕРАТУРА:
• María Carmen Cabeza Sánchez, Francisca Fernández Vargas, et al. Espaciojoven (радна свеска из шпанског језика за осми разред основне школе –
четврта година учења). Edinumen (Madrid)−Datastatus (Beograd). 2011. Број одобрења Министарства просвете: 650-02-00231/2012-06 od 6.11.2012.
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ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: РОМСКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ
РАЗРЕД: ОСМИ (2 часа недељно, 68 часова годишње)

1.

МОЈ СВЕТ

• Усмено и писмено излагање о ситуацијама, људима, као и проблемима ученика

• Српски језик,
• ГВ

10

6

16

IX, X

• Усмена и писмена описивања

• Српски језик

10

6

16

XI, XII

• Изражавање слагања и неслагања, става на
одређену тему,

• Српски језик

8

2

10

I, II

12

4

16

III, IV

10

4

14

V, VI

50

22

72

IX-VI

2.
3.

СВАКОДНЕВНИ
ЖИВОТ
КОМУНИКАТИВНЕ
ФУНКЦИЈЕ

4.

ДРУШТВО

5.

БУДУЋНОСТ

УКУПНО ЧАСОВА

• Усвајање тема из историје Рома
• Разговор и припрема за даље школовање

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

• Српски језик,
• Историја
• Српски језик

укупно

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

други
типови часа

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

обрада

Редни број
наставне теме

Број часова по
теми
Време реализације

ЦИЉ: Слушање и разумевање говора, усмено изражавање, читање и разумевање текста, писмено изражавање на основу одређене тематике.
ЗАДАЦИ: Да се ученици васпитају у духу толеранције према варијантама и карактеристикама ромског језика, да развијају и негују позитиван став према
језицима и културној баштини народа националних маљина Србије и јачају свест о њиховој судбинској повезаности, потреби сараднје и заједничког
живота, да се оспособе за самостално читање и писање, да развију потребу за књигом и да самостално развијају способност писаних састава, да се
навикавају да редовно и критички прате штампу, радио и телевизију, да се упознају са елементима традиције, историје и културе Рома. да ученици усвајају
графички систем и основне знакове из правописа у оквиру усвојеног градива, оспособи ученике за компетентно комуницирање и изражавање на ромском
језику.
УЏБЕНИК:
• Рајко Ђурић, Стандардизација ромског језика, Удружење Кали Сара ромски информативни центар, 2012.
ЛИТЕРАТУРА:
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1.

▪ 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)

• 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;

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Компетенција за учење
Естетичка компетенција
Комуникација
Решавање проблема
Рад са подацима и
информацијама
Одговоран однос према
здрављу
Одговоран однос према
околини
Сарадња
Дигитална
компетенција
Предузимљивост
и
оријентација
према
предузетништву
Одговорно учешће у
демократском друштву

укупно

ТРАДИЦИОНАЛНА
ВИЗУЕЛНА
УМЕТНОСТ
ШИРОМ СВЕТА

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

други
типови часа

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ, ВАЈАЊЕ
РАЗРЕД: ОСМИ (1 час недељно, 34 часа годишње)

17

17

34

Време реализације

IX-VI
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▪ УМЕТНОСТ НАРОДА
АФРИКЕ (МАСКЕ И
ШТИТОВИ)

▪ СЛОВЕНСКА
ТРАДИЦИЈА
(МИТОЛОГИЈА,
СИМБОЛИКА И
ОРНАМЕНТИКА)

УКУПНО ЧАСОВА

17

17

34

IX-VI

ЦИЉ:
Циљ учења слободне наставне активности Цртање, вајање и сликање 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.
ЗАДАЦИ:
Задаци учења слободне наставне активности Цртање, вајање и сликање су да омогуће ученицима осмог разреда да кроз ликовне радионице и
индивидуалне и тимске ликовне пројекте развијају стваралачко мишљење и вештине које су им неопходне за свакодневни живот и наставак школовања.
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ФОТОГРАФИЈА,
ФИЛМ, РАДИО И
ТЕЛЕВИЗИЈА НЕКАД И САД

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

• разуме појам свакодневни живот;
• разуме појам прошлост;
• разуме значај проучавања свакодневног
живота у прошлости;
• усваја и продубљује знања о разликама
између свакодневног живота данас и
упрошлости;
• разликује начине рачунања времена у
прошлости и садашњости;

•
•
•
•

• разумеју феномен фотографије, филма,
радија и телевизије (као техничка
достигнућа,начин
уметничког
изражавања,
средства
масовне
комуникације, сазнавања и образовања, и
као изузетан историјски извор).
• схвате како функционише фотографија,
филм, радио и телевизија у садашњости
(као пратиоци свих видова живота
савременог човека – њихова друштвена
функција, употреба и злоупотреба;
фотографија, филм, радио и телевизија у

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Компетенција за учење
Естетичка компетенција
Комуникација
Одговоран однос према
околини
Рад са подацима и
информацијама
Решавање проблема
Сарадња
Дигитална
компетенција
Компетенција за учење
Естетичка компетенција
Комуникација
Одговоран однос према
околини
Одговоран однос према
здрављу
Рад са подацима и
информацијама
Решавање проблема
Сарадња
Дигитална

укупно

2.

УВОД

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

други
типови часа

1.

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У ПРОШЛОСТИ
РАЗРЕД: ОСМИ (1 час недељно, 34 часа годишње)

Време реализације

2

-

2

IX

4

-

4

IX, X
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3.

4.

СВАКОДНЕВНИ
ЖИВОТ ОД КРАЈА
XIX ДО КРАЈА XX
ВЕКА

СВАКОДНЕВНИ
ЖИВОТ КОД СРБА
ОД КРАЈА XIX ДО
КРАЈА XX ВЕКА

тржишној утакмици, економској и
политичкој пропаганди).
• разумеју како су се развијали фотографија,
филм, радио и телевизија у прошлости
• разумеју како је изгледао развој
фотографије, филма, радија и телевизије у
Србији некад и као изгледају данас ).
Разуме свакодневни живот људи у Европи и
свету у периоду од краја 19 до краја 20 века:
• Начин исхране
• Одевање
• Породични односи
• Становање
• Живот у граду
• Живот у селу
• Лечење, заразне болести
• Образовање
• Војска
• Друштвени живот
• Употребни предмети
• Страхови становништва
• Путовање и трговина
• Верски живот
• Друштвени живот
• Позориште и музика
• Забава
• Спорт
• Комуникација
Разуме свакодневни живот код Срба од краја
19 до краја 20 века:
• Начинин исхране
• Одевање
• Становање

Школски програм 2022 -2026

компетенција

• Компетенција за учење
• Одговорно учешће у
демократском друштву
• Естетичка
компетенција
• Комуникација
• Одговоран однос према
околини
• Одговоран однос према
здрављу
• Предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву
• Рад са подацима и
информацијама
• Решавање проблема
• Сарадња
• Дигитална
компетенција

15

-

15

X-II

13

-

13

III-V
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

УКУПНО ЧАСОВА
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Лечење
Животни циклус
Породица
Образовање
Друштвени живот
Насеља
Живот на селу
Живот у граду
Војска
Лечење
Однос према другоме
Забава
Спорт
Комуникација

34

-

34

IX-VI

ЦИЉ:
Циљ изучавања предмета је проширивање знања из области опште културе и оспособљавање ученика да, кроз упознавање с начином живота људи у
прошлости, боље разумеју свет и време у коме живе и развију свест о континуитету и укорењености. Ученици би требало да се упознају са
специфичностима динамике културних промена и да науче како да сагледају себе у контексту „другог“, да би сопствени идентитет што потпуније
интегрисали у шири контекст разуђене и сложене садашњости.
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2.

КУЛТУРА
СТАНОВАЊА

3.

КУЛТУРА
ОДЕВАЊА

4.

КУЛТУРА
ПОНАШАЊА

5.

СРЕДСТВА ЗА
ОДРЖАВАЊЕ
ЛИЧНЕ ХИГИЈЕНЕ
И ХИГИЈЕНЕ
ДОМАЋИНСТВА

• разуме организацију, потребе чланова,
усклађивање односа, појам здрава
породица, фазе у истоименом и културно
наслеђе
• разуме разлике у руралном и урбаном
начину живота, урежење домаћинства,
безбедност у истома, уштеду енергије и
економичну потрошњу воде, хигијенске
захтеве у домаћинству и сепарацију отпада
• разуме улогу одеће,у ђивоту човека, врсту
материјала,
одржавање
и
чување,
складиштење и рециклажу кућног
текстила
• планирају и распоређују буџет, организују
набавку потребних артикала, планирају
путовања и адекватно се понашају на
јавном месту и у превозу и опрезно
користе савремене начине комуникације
• разумеће неизоставност воде, одабир
козметичких средтава, материјала за
опремање домаћинства-кућна апотека,
начине
одрђавања
хигијене
и
манипулисање отпадом

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Укупно

1.

САВРЕМЕНО
ДОМАЋИНСТВО И
ПОРОДИЦА

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

други
типови часа

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ДОМАЋИНСТВО
РАЗРЕД: ОСМИ (1 час недељно, 34 часа годишње)

Време реализације

• биологија,
• грађанско,
• историја

5

1

6

IX, X

• техничко,
• биологија,
• историја

5

1

6

X, XI

• хемија,
• биологија

5

1

6

XII, I

• математика,
• грађанско

5

1

6

II, III

• биологија,
• хемија

5

1

6

III, IV
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6.

ИСХРАНА У
ДОМАЋИНСТВУ

• разуме
класификовање
ђивотних
намирница
и
њихове
нутритивне
вредности, везу хране и физиолошког
стања организма и принципе културе
исхране и рационализацију

УКУПНО ЧАСОВА
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• билогија,
• хемија

3

1

4

V, VI

28

6

34

IX-VI

ЦИЉ: Стицање увида у процесе који се одвијају у савременом домаћинству и са разумевањем приступање истим. Како модеран-брз начин живота
породицама оставља мало врмена за едукативне разговоре ово је идеалан пут за подизање квалитета живота на виши ниво.
ЗАДАЦИ: Подстицање формирања навика у одевању, понашању, исхрани и организацији животног простора.Усклађеност на оси простор-време.
Поправљање квалитета међуљудских односа у породици разумевањем потребе за поделом обавеза, реално сагледавајући права сваког члана унутар исте.
УЏБЕНИК:
ЛИТЕРАТУРА: Електронски материјал
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2.2.5 ПРОГРАМ ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ ЗА VIII РАЗРЕД

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ЗАВ. ИСПИТ – СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
РАЗРЕД: ОСМИ (- час недељно, 20 часова годишње)

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

1.

ГРАМАТИКА

2.

КЊИЖЕВНОСТ

3.

ЈЕЗИЧКА
КУЛТУРА

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:
• препозна и разликује врсте речи, одреди падеж
његово значење и службу у реченици;
• препозна врсте гласова и гласовних промена;
• одреди врсте зависних и независних реченица;
• одређује начин творбе речи;
• познаје Вукову реформу језика његов живот и
дело, почетак писмености код старих Словена,
разликује дијалекте и говоре српског језика;
• акцентуација речи....
• препозна и одреди књижевни род и књижевну
врсту дела;
• вештина и разумевање прочитанаог дела;
• анализира (основно)ликове и њихове поступке,
уочава стилске фигуре и форме књижевног
дела прозног/поетског....
• познаје и примењује основна правописна
правила у писању(велико слово, управни
говор, интерпункцијски знаци, функцинални
стилови писања, врсте придева изведених речи
и речи страног порекла, као и речи са
извршеним гласовним променама....)

Број часова по
теми

Време реализације

10

IX-VI

• вештина комуникације,
• сарадња,
• естетичка компетенција

5

IX-VI

• вештина комуникације,
• сарадња,
• естетичка компетенција

5

IX-VI

20

IX-VI

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

•
•
•
•

вештина комуникације,
естетичка компетенција,
дигитална компетенција,
рад са подацима и
информацијама

УКУПНО ЧАСОВА
УЏБЕНИК: Граматика,Радна свеска и Читанка за 8.разред, Издавачка кућа БИГЗ школство д.о.о.
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Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ – ИСТОРИЈА
РАЗРЕД: ОСМИ (- час недељно, 10 часова годишње)

1.

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

ГРАДИВО
ОД 5. ДО 8. РАЗРЕДА

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:
• смешта кључне догађаје, појаве и процесе из
савремене историје на временској ленти;
• уочи динамику различитих историјских појава
и промена на историјској карти;
• пореди различите историјске изворе и рангира
их на основу њихове сазнајне вредности;
• анализира и процени ближе хронолошко
порекло извора на основу садржаја;
• поредећи различите изворе о истој историјској
појави или догађају, анализира позицију
аутора;
• доведе у везу узроке и последице историјских
догађаја, појава и процеса на конкретним
примерима;
• наведе специфичности друштвених појава,
процеса,
политичких
идеја,
ставова
појединаца и група у историјском периоду
савременог доба;
• образложи значај и улогу истакнутих
личности у датом историјском контексту;
• уочи
елементе
континуитета
и
дисконтинуитета српске државности;
• изведе закључак о повезаности националне
историје са регионалном и светском, на основу
датих примера;
• образложи утицај историјских догађаја, појава
и процеса на савремено друштво;

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

• компетенција за учење;
• одговорно учешће у
демократском друштву
• естетичка компетенција;
• комуникација;
• одговоран однос према
здрављу;
• предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву;
• рад са подацима и
информацијама;
• решавање проблема;
• сарадња;
• дигитална компетенција

Број часова по
теми

Време реализације

10

V, VI
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• идентификује
основне
карактеристике
тоталитарних идеологија и наводи њихове
последице у историјском и савременом
контексту;
• препозна,на примерима из савремене историје,
важност поштовања људских права;

УКУПНО ЧАСОВА

10

IX-VI

ЦИЉ: Припремна настава је облик образовно-васпитног рада чији је циљ да пружи додатну подршку ученицима у припреми за матурски испит.
УЏБЕНИК:
• Историја од 5. до 8. разред, разни издавачи
ЛИТЕРАТУРА:
• Збирке за припрему матуре
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Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ – ГЕОГРАФИЈА
РАЗРЕД: ОСМИ (- час недељно, 10 часова годишње)

1.

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

ИСХОДИ
По завршетку ученик ће бити у стању да:

ФИЗИЧКА
ГЕОГРАФИЈА

• разликује појмове васиона, галаксија, Млечни
пут, Сунчев систем, Земља
• помоћу карте опише распоред копна и воде ;
• разликује и објасни Земљина кретања и њихове
последице
• разликује деловање унутрашњих сила(сила
Земљине теже,унутрашња топлота Земље)
• наводи спољашње силе Земље (вода и ветар);
• објашњава настанак планина и низија и разликује
надморску и релативну висину;
• наведе спољашње силе Земље;
• разликује ерозивне и акумулативне процесе
• графички представи и чита климатске елементе
(климадијаграм)
• наведе и опише својства морске воде;
• прави разлику између речне мреже и речног
слива;
• наведе и опише елементе реке (извор,ушће);
• разликује типове језерских басена према начину
постанка;
• наводе природне зоне и карактеристичан живи
свет у њима;
• анализира, чита и тумачи општегеографске и
тематске карте

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

• Компетенција за
целоживотно учење
• Комуникација
• Рад с подацима и
информацијам
• Решавање проблема

Број часова по
теми

Време реализације

2

III
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2.

ДРУШТВЕНА
ГЕОГРАФИЈА

3.

РЕГИОНАЛНА
ГЕОГРАФИЈА

4.

НАЦИОНАЛНА
ГЕОГРАФИЈА

УКУПНО ЧАСОВА

• анализира
различита
обележја
светског
становништва
• доводи у везу типове насеља и урбане и руралне
процесе
са
структурама
становништва,
миграцијама, економским и глобалним појавама и
процесима
• доводи у везу размештај привредних објеката и
квалитет животне средине
• објасни политичко-географску структуру државе
• прeпознаје најважније географске појмове:
континенте, океане, мора, облике разуђености
обала, низије, планине, реке, језера, државе,
градове
• разуме кретања броја становника, густину
насељености, природни прираштај, миграције и
специфичност
структура становништва по
континентима, регијама и у одабраним државама;
• доведе у везу природне ресурсе са степеном
економске развијености појединих регија и
одабраних држава
• 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
• објашњава популациону динамику становништва
Србије
• одређује положај насеља и привредних објеката

Школски програм 2022 -2026

2

IV

3

V

3

VI

10

ЦИЉ:
Циљ наставе 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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ЗАДАЦИ:
Задаци наставе географије су вишеструки. Кроз наставу географије ученици треба да:
• одређују, повезују и схватају значај географског положаја своје земље на Балкану, у Европи и у свету;
• овладају елементарним знањима о природногеографским и друштвеногеографским објектима, појавама и процесима на територији Републике
Србије;
• схватају и разумеју закономерни развој географске средине као резултат интеракције природних појава, процеса и човека;
• упознају природне лепоте и културну баштину наше земље;
• упознају природне и друштвене карактеристике географске регије у којој живе и повезују појаве и процесе на националном и глобалном нивоу;
• повезују знања из географије са знањима из сродних наставних предмета (историје, биологије);
• схватају потребу и значај о чувања природе и природних ресурса;
• развијају осећања социјалне припадности и привржености сопственој нацији и култури и активно доприносе очувању и неговању националног и
културног идентитета;
• развијају међусобно уважавање, сарадњу и солидарност између припадника различитих социјалних, етничких и културних група и да доприносе
друштвеној кохезији;
• подржавају процесе међународне интеграције наше земље;
• користе различите изворе информација и уочавају њихову важност у географским сазнањима;
• да се оспособљавају да на терену осматрају, мере, анализирају, интервјуишу, скицирају и прикупљају податке;
• развијају способност исказивања географског знања речима, сликом, квантитативно, табеларно, графички и схематски;
• да се обуче техникама тимског/групног рада и групног одлучивања;
• да се оспособе за континуирано образовање и самообразовање.
ЛИТЕРАТУРА:
• Уџбеник,
• стручна и методичка литература
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Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ – ФИЗИКА
РАЗРЕД: ОСМИ (- час недељно, 10 часова годишње)

1.

2.

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Број часова по
теми

Време реализације

▪ КРЕТАЊЕ
▪ СИЛА

• да усвоји представе о механичком кретању;
• да на основу појава узајамног деловања тела
схвати силу као меру узајамног деловања тела
која се одређује интензитетом, правцем и
смером;
• да усвоји појам масе и тежине и зна разлику
између њих;
• решава квалитативне, квантитативне и
графичке задатке из наведених области.

• компетенција за учење,
• рад са подацима и
информацијама,
• комуникација,
• решавање проблема,
• сарадња,
• дигитална компетенција,
• предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву.

1

II

▪ МЕРЕЊЕ
▪ МАСА И
ГУСТИНА
▪ ПРИТИСАК

• 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;
• одређује средњу вредност мерене величине и
грешку мерења;
• да уме да одреди густину чврстих тела и
течности мерењем масе и запремине;

• компетенција за учење,
• рад са подацима и
информацијама,
• комуникација,
• решавање проблема,
• сарадња,
• дигитална компетенција,
• предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву

2

III

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ
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3.

4.

5.

▪ СИЛА И
КРЕТАЊЕ
▪ КРЕТАЊЕ ТЕЛА
ПОД ДЕЈСТВОМ
СИЛЕ ТЕЖЕ,
СИЛЕ ТРЕЊА
▪ РАВНОТЕЖA
ТЕЛА

▪ МЕХАНИЧКИ РАД
И ЕНЕРГИЈА
СНАГА
▪ ТОПЛОТНЕ
ПОЈАВЕ
▪ ОСЦИЛАТОРНО
И ТАЛАСНО
КРЕТАЊЕ
▪ СВЕТЛОСНЕ
ПОЈАВЕ
▪ ЕЛЕКТРИЧНО

• да усвоји појам притиска као и Паскалов
закон;
• решава квалитативне, квантитативне и
графичке задатке из наведених области.
• уме да на нивоу примене користи врсту
кретања према облику путање и брзини;
• уме да израчуна средњу брзину, пређени пут
или протекло време;
• да користи основне јединице за одређене
физичке величине;
• да на нивоу примене користи гравитациону
силу као и силу трења;
• да користи јединице за убрзање;
• 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;
• решава квалитативне, квантитативне и
графичке задатке из наведених области.
• да зна да на напредном нивоу постави и
израчуна механички рад, енергију као и снагу
и да користи одговарајуће јединице;
• да разликује температуру и топлоту као и
закон о одржању енергије на нивоу примене;
• решава квалитативне, квантитативне и
графичке задатке из наведених области.
• уме да на нивоу примене разликује
осцилаторно кретање од механичког кретања;
• да зна елементе осцилаторног и таласног
кретања као и да израчуна период
осциловања клатна;
• да зна законе светлости: одбијања, преламања
као и тоталну рефлексију;

Школски програм 2022 -2026

• компетенција за учење,
• рад са подацима и
информацијама,
• комуникација,
• решавање проблема,
• сарадња,
• дигитална компетенција,
• предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

компетенција за учење,
рад са подацима
комуникација,
решавање проблема,
сарадња,
дигитална компетенција,
очување животне средине
компетенција за учење,
рад са подацима и
информацијама,
комуникација,
решавање проблема,
сарадња,
дигитална компетенција,

2

IV

1

V

4

VI
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ПОЉЕ
▪ ЕЛЕКТРИЧНА
СТРУЈА
▪ МАГНЕТНО
ПОЉЕ

УКУПНО ЧАСОВА

• да зна шта је електрично поље, Кулонов закон
као и да користи одговарајуће јединице;
• да на напредном нивоу зна законе електричне
струје: Омов закон, Џул-Ленцов закон, као и
да разликује проводнике и изолаторе;
• да користи јединице у Si-систему;
• да зна шта је магнетно поље као и да
електрична струја поред електричног поља
има и магнетно поље;
• решава квалитативне, квантитативне и
рачунске задатке из наведених области.

Школски програм 2022 -2026

• предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву
• очување животне средине

10

IX-VI

ЦИЉ: 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.
ЗАДАЦИ: Стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе физике сврха, циљеви и задаци образовања, као и
циљеви наставе физике буду у пуној мери реализовани, развијање функционалне писмености, упознавање основних начина мишљења и расуђивања у
физици, разумевање појава, процеса и односа у природи на основу физичких закона, развијање способности за активно стицање знања о физичким
појавама путем истраживања, развијање логичког и апстрактног мишљења, разумевање смисла и метода остваривања експеримената и значаја мерења,
уочавање и разумевање повезаности физичких појава и екологије и развијање свести о потреби заштите, обнове и унапређења животне средине.
УЏБЕНИК:
• ФИЗИКА 6 Уџбеник са збирком задатака и лабораторијским вежбама за шести разред основне школе, Александар Кандић и Горан Попарић, Нови
Логос, Београд
• ФИЗИКА 7 Уџбеник са лабораторијским вежбама за седми разред основне школе, Милена Богдановић, Александар Кандић и Горан Попарић, Нови
Логос, Београд
• ФИЗИКА 8 Уџбеник физике са збирком задатака и лабораторијским вежбама за осми разред основне школе, Душан Поповић, Милена, Богдановић
и Александар Кандић, Нови Логос, Београд
ЛИТЕРАТУРА:
• Збирка задатака из физике за припрему комбинованог теста за завршни испит у основном образовању, Снежана Немеш, Нови Логос, Београд
• Збирка задатака из биологије, географије, историје, физике и хемије за завршни испит у основном образовању и васпитању, група аутора
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Привредно друштво „Просветни преглед“, Београд
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Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ – МАТЕМАТИКА
РАЗРЕД: ОСМИ (- час недељно, 15 часова годишње)

1.

2.

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

БРОЈЕВИ И
ОПЕРАЦИЈЕ СА
ЊИМА

АЛГЕБРА И
ФУНКЦИЈА

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:
• Запише различите врсте бројева, преведе
децималан запис броја у разломак и обрнуто.
Одреди
супротан броја, реципрочне и
апсолутне вредности броја
• Упореди бројеве истог записа
• Упореди бројеве различитог записа
• Израчуна вредности једноставнијих бројевних
израза
• Израчуна вредности сложенијих бројевних
израза
• Примени бројевне изразе у једноставнијим
реалним ситуацијама
• Примени
бројевне
изразе у реалним
ситуацијама
• Примени основна правила дељивости са 2, 3,
4, 5, 9, декадним јединицама
• Примени дељивост и правила дељивости у
проблемским ситуацијама
• Израчуна степен датог броја, основне
операције са степенима
• Операције са степенима, квадратни корен
• Основне операције са полиномима (сабира,
одузима, множи)
• Квадрат бинома
• Примени формуле за квадрат бинома и

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Број часова по
теми

Време реализације

• компетенција за учење
• компетенција за
комуникацију,
• дигитална компетенција,
• естетичка компетенција и
сарадња,
• рад са подацима,
• решавање проблема
• еколошка
• вештина сарадње
• компетенција за
целоживотно учење

3

III

• компетенција за учење
• компетенција за
комуникацију,
• дигитална компетенција,
• естетичка компетенција и
сарадња,
• рад са подацима,

4

III, IV
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3.

ГЕОМЕТРИЈА

•
•
•
•
•
•
•

разлику квадрата
Растави полиноме на чиниоце
Директно
и
обрнуто
пропорционалне
величинеизражавање
одговарајућим
записом. Израчуна непознати члана у
пропорцији
Примени пропорционалност
Решава линеарне једначине у којима се
непозната појављује само у једном члану
Решава линеарне једначине са једном
непознатом
Примена линеарне једначине на сложеније
текстуалне задатке
Решава линеарне неједначине
Примени линеарне неједначина на сложеније
текстуалне задатке
Решава систем линеарних једначина са две
непознате
Примени систем на сложеније проблемске
задатке
Функција у=ах и њен график
Линеарна функција, њена својства и графичка
интерпретација
Влада појмовима у геометрији
Препознаје углове и рачуна их
Врсте углова и њихово израчунавање
(претварање угаоних мера), углови са
паралелним крацима, углови на трансферзали
Осна симетричност фигуре
Збир углова у троуглу и четвороуглу
Конструише троугао
Подударност троуглова
Питагорина теорема( примени)
Обим и површина троугла и свих врста
четвороуглова(израчуна)
Примани Питагорину теорему на троугао и
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•
•
•
•

решавање проблема
еколошка
вештина сарадње
компетенција за
целоживотно учење

• компетенција за учење
• компетенција за
комуникацију,
• дигитална компетенција,
• естетичка компетенција и
сарадња,
• рад са подацима,
• решавање проблема
• еколошка
• вештина сарадње
• компетенција за
целоживотно учење

4

IV
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4.

МЕРЕЊЕ

•
•

5.

ОБРАДА
ПОДАТАКА

четвороугао
Многоугао – збир углова, број дијагонала
Правилан
шестоугао
(
полупречници
уписане,описане
кружнице,
обим,
површина, карактеристичан троугао)
Обим и површина круга и кружног
прстена(израчуна)
Централни и периферијски угао круга,
површина кружног исечка, дужина кружног
лука(израчуна)
Сличност троуглова
Површина и запремина призме и пирамиде
када су подаци непосредно дати(израчуна)
Површина призме и пирамиде када подаци
нису непосредно дати
Површина и запремина ваљка, купе и лопте
када су подаци непосредно дати у задатку
Површина и запремина ваљка, купе и лопте
када подаци нису непосредно дати(израчуна)
Претвари јединице дужине, масе и времена у
мање, апоени новца
Упореди
величине које су изражене
различитим мерним јединицама за дужину и
масу; Претвори јединицу мере и рачуна са
њима
Претвари износа једне валуте у другупримена пропорција
Приближна вредност броја- заокругљивање у
рачунање са приближним вредностима

• Координатни
систем
(
Одређивање
координата тачака, осно или централно
симетричних...)
• Читање графикона, дијаграма , табела и
обрађивање података по једном критеријуму
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• компетенција за учење
• компетенција за
комуникацију,
• дигитална компетенција,
• естетичка компетенција и
сарадња,
• рад са подацима,
• решавање проблема
• еколошка
• вештина сарадње
• компетенција за
целоживотно учење
• компетенција за учење
• компетенција за
комуникацију,
• дигитална компетенција,
• естетичка компетенција и

2

IV, V

2

V, VI
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•
•
•
•

(аритметичка средина, поређење вредности
узорака са средњом вредношћу)
Представљање
података
табелом
или
дијаграмаом, мод , медијана
Проценат
Примена процентног рачуна у једноставнијим
реалним ситуацијама
Примена процентног рачуна у сложенијим
реалним ситуацијама
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•
•
•
•
•

сарадња,
рад са подацима,
решавање проблема
еколошка
вештина сарадње
компетенција за
целоживотно учење

УКУПНО ЧАСОВА

15

IX-VI

ЦИЉ ПРИПРЕМЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА
Циљ организовања овакве врсте наставе је управо систематизација усвојених знања ученика провучено кроз све нивое знања (основни, средњи и
напредни), повезивање наставних садржаја и њихова примена у различитим мање или више стандардним и нестандардним реалним ситуацијама,
осамостаљивање ученика приликом решавања задатака , али и полагања испита у виду теста.
УЏБЕНИК:
• Збирка задатка из Математике за завршни испит у основном образовању и васпитању 2021/2022
НАСТАВНА СРЕДСТВА И ЛИТЕРАТУРА
Приликом реализације наставе користити сва расположива стандардна наставна средства (табла, краде, прибор за конструкцију, панои, магнетне табле,
наставне листиће). По потреби увести употребу рачунара ради различитих презентација.
Задаци се бирају из литературе предвиђене за исту од различитих издавача ( Министарство просвете, Герундијум, Математископ, МД Архимедес, Круг...).
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Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ – БИОЛОГИЈА
РАЗРЕД: ОСМИ (- час недељно, 8 часова годишње)

1.

2.

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ
И ФУНКЦИЈЕ КАО
ОСНОВА ЖИВОТА

ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:
• људских делатности повеже грађу
ћелијских органела с њиховом улогом у
метаболизму ћелије;
• повеже однос површине и запремине
ћелије и тела с начином обављања
основних животних функција;
• идентификује регулаторне механизме у
одржавању хомеостазе;
• илуструје примерима везу између
физиолошких одговора живих бића и
промена у спољашњој средини;
• истражи давно нестале екосистеме;
• повеже промене које се догађају
организму током животног циклуса са
активностима гена;
• oдговорно се односи према свом здрављу;
• изрази критички став према медијским
садржајима који се баве здравим
стиловима живота;
• повеже промене настале у пубертету с
деловањем хормона;
• идентификује поремећаје у раду органа и
система органа, изазване нездравим
начином живота;

Број часова по
теми

Време реализације

• географија
• хемија
• ликовно

2

II

• географија
• хемија
• ликовно

2

III

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ
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3.

ПОРЕКЛО И
РАЗНОВРСНОСТ
ЖИВОГ СВЕТА

4.

НАСЛЕЂИВАЊЕ И
ЕВОЛУЦИЈА

5.

ЖИВОТ У
ЕКОСИСТЕМУ

УКУПНО ЧАСОВА

• доведе у везу промене животних услова
са еволуцијом живота на планети;
• повеже промене наследног материјала с
настанком нових врста путем природне
селекције;
• установи узрочно-последичну везу између
губитaка врста у екосистему и негативних
последица у преносу супстанце и енергије
у мрежама исхране;
• критички процени последице у односу на
расположиве ресурсе на Земљи;
• повеже утицај еколошких чинилаца с
распоредом карактеристичних врста које
насељавају подручје Србије;
• истражи присуство инвазивних врста у
својој околини и вероватне путеве
насељавања;
• истражи разлоге губитка биодиверзитета
на локалном подручју.
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•
•
•
•
•
•

географија
хемија
ликовно
географија
хемија
ликовно

• географија
• хемија
• ликовно

2

IV

2

V

2

VI

8
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2.

РАСТВОРИ И
РАСТВОРЉИВОСТ

3.

МЕТАЛИ И
НЕМЕТАЛИ И
ЊИХОВА
ЈЕДИЊЕЊА

4.

ОРГАНСКА
ЈЕДИЊЕЊА

УКУПНО ЧАСОВА

• разликује једноставне и сложене супстанце,
разуме грађу њихових честица, појам изотопа,
да користи ПСЕ-а, разуме врсту везе која се
гради између атома, појам и писање хемијских
реакција и закон који се на њих односи, као и
закон који се односи на састав једињења,
израчунава моларну масу и рачуна помоћу
једначина
• разликује хомогене и хетерогене смеше,
препозна компоненте раствора и одреди
растварач, зна врсте раствора и поступке за
раздвајање састојака смеше, израчунава
растворљивост и масени процентни састав
раствора
• одреди налажење у природи и положај у ПСЕа, разликује физичка и хемијска својства, пише
формуле једињења и реакције добијања,
разуме појам дисоцијација и записује
једначине и њихову примену
• разликује физичка и хемијска својства
угљоводоника, органских једињења са
кисеоником и биолошки важних органских
једињења, налажење, добијање и примену, као
и њихову екологију

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Време реализације

укупно

1.

СТРУКТУРА
СУПСТАНЦЕ,
ХЕМИЈСКЕ
РЕАЦИЈЕ И
ИЗРАЧУНАВАЊЕ У
ХЕМИЈИ

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

други
типови часа

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ – ХЕМИЈА
РАЗРЕД: ОСМИ (- час недељно, 6 часова годишње)

• хемија седми разред,
• математика,
• физика

-

2

-

III

•
• хемија седми разред,
• биологија,
• техничко

-

1

-

IV

• географија,
• техничко,
• физика

-

2

-

V

• биологија,
• географија

-

1

-

VI

-

6
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У процес праћења и остваривања ШП укључени су наставници разредне наставе,наставници
предметне наставе, стручни сарадници школе, ученици, родитељи, директор школе и представници
министарства просвете.
Праћење остваривања ШП реализоваће се кроз:
•
•
•
•
•

састанке стручних већа, актива, тимова преко праћења реализације њихових планова и
програма.
праћење реализације наставног плана и програма(квантитативне и квалитативне анализе,
квартално и полугодишње).
консултације са просветним саветницима у циљу подизања квалитета рада школе.
посете другим школама и размена искуства са њима.
израда тестова на нивоу школе-тим, реализација тематских дана, уредно вођење школског
сајта како би рад школе био доступан: родитељима, ученицима, локалној заједници и
школској управи Нови Сад.
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3. ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ НАСТАВЕ
Допунски рад као ваннаставна активност намењен је ученицима који повремено заостају у раду
због:
• неуједначеног претходно стеченог знања,
• различитих способности ученика,
• дужег одсуствовања са наставе,
• доласка из друге школе.
Реализација допунске наставе обављаће се током школске године са свим ученицима од I
д о V I I I разреда с циљем да се ученику омогући што успешније савлађивање наставнихсадржаја.
Допунска настава организоваће се у зависности од потребе, броја ученика по групама или
индивидуално. Евиденција о овом раду водиће се у Ес-Дневнику рада. Распоред допунске наставе
биће постављен на сајт школе како би били информисани родитељи ученика.
Планови допунске наставе по предметима се налазе у оквиру годишњих планова рада по разредима.
ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ
САДРЖАЈ РАДА АКТИВНОСТИ

Носилац
реализације

ВРЕМЕ

-Максимално користити очигледна средства у циљу лакшег
памћења садржаја
-Тражити узроке одсуства пажње код ученика.

током школске године

-Указати ученику на значај пажње за лакше памћење
садржаја.

Септембар

примереним ученику.

наставници и педагог школе

-Кад год то услови омогућавају примењивати индивидуални
рад са учеником евентуално тандем, са посебним задацима

Учитељи и
предметни
наставници

Координирати рад наставника који организујудопунски рад
у циљу изналажења што бољих метода и начина рада са
ученицима који заостају у савладавању наставних садржаја.

-Налазити адекватне методе у индивидуалном раду са
ученицима код којих је изражено одсуство пажње.
-Упућивати ученике како да воде белешке у циљу
памћења садржаја.
*Програми допунске наставе чине део разредних програма
по предметима
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ДОДАТНИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ РАД
У последње време се све више наглашава улога школа и свих васпитно образовних институција на
сваком ступњу школовања, у раду са даровитим ученицима. “Даровитост је склоп особина које
конкретном ученику омогућавају да постиже трајне, изразито натпросечне резултате у једној или
више области људске делатности. То високо достигнуће може се манифестовати на продуктиван
или репродуктиван начин, условљено је високим ступњем развијености појединих способности или
њихових композиција, те снажном личном мотивацијом и повољном спољашном стимулацијом”.
Према класификацији даровитости на основу способности постоји шест подручја:
• опште интелектуалне способности
• креативне и продуктивне способности
• школске способности
• социјалне и руководне способности
• психомоторне способности.
Поступак препознавања и идентификације даровитих ученика се одвија у две фазе.
ПРВА ФАЗА – обухвата препознавање ученика са израженим способностима.У овој фази може да
буде обухваћен већи број ученика са којима се организује рад: повећавају се захтеви
диференцираној индивиддуализованој настави, укључује се у слободне активности из предмета за
који су везане изражене способности ученика, а за оне који најуспешније испољавају захтеве и
постижу очекиване резултате организује се додатни рад према посебним програмима. За
препознавање даровитости значајни су резултати у ваншколским активностима (смотре,такмичења)
и анализа радова ученика.
ДРУГА ФАЗА – Након одређеног времена подстицања и едукације ученика назначених као
даровитих и сталне провере показатеља, обавља се идентификација коју тим
стручњака:наставник,педагог ,психолог, кроз примену стандардизованих инструмената утврђује се
степен изражености способности и издвајају се ученици који се сматрају даровитим. За те ученике
се у школи организује настава која им обезбеђује напредовање и развој у области за коју је везана
њихова даровитост.
Прва фаза – препознавање се не може прецизно одредити, обавља се од IV-VIII разреда основне
школе.
Носиоци: разредне старешине, предметни наставници, школски педагог и психолог у сарадњи са
родитељима.
Методи и поступци: општи и успех из појединих предмета, тестови школских постигнућа, тестови
интелигенције, резултати на смотрама и такмичењима, анализа радова ученика, разговор са
родитељима.
Друга фаза – за сваког ученика код кога је уочена потенцијална даровитост у школи се води досије
у који се уносе систематски, кумулативно сви битни подаци на основу којих се стиче увид у развој
ученика.
НОСИОЦИ РАДА СА ДАРОВИТИМ УЧЕНИЦИМА
Оријентационо битне компоненте програма рада наставника са даровитим ученицима биле су:
•
•

одређивање и распоред садржаја из комплементарне групе предмета
оспособљавање ученика за служење изворима знања, применом потребних техничких и
других помагала
• увођење у организацију рада, тимски и групни рад
• у додатном раду наставник систематски подстиче ученика, укључује га и омогућава му да
учествује на конкурсима, такмичењима, како би се сусретали са “себи равним” и на тај начин
проверавали себе и стицали реалну слику о својим могућностима.
*Програми додатне наставе чине део разредних програма по предметима. Реализују је учитељи и
предметни наставници.
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3.1 ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ЗА I РАЗРЕД

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ДОПУНСКА НАСТАВА – СРПСКИ ЈЕЗИК
РАЗРЕД: ПРВИ (1 час недељно, 18 часова годишње)

1.

2.

3.

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

• усаврши
основно
описмењавање
на
темељима
ортоепских и ортографских
стандарда српског језика/ правилно пише
слова ћирилице/
• разликује изговорени глас и написано слово,
изговорене и написане речи и реченице,
• влада основном техником читања и писања
ћириличног текста,
• усвоји технику писања по диктату
• препричава на основу дате слике

ЈЕЗИК

• разликује слова, гласове, речи и реченице
• правилно употребљава велико слово• правилно употребљава тачку ,упитник и
узвичник

КЊИЖЕВНОСТ

УКУПНО ЧАСОВА

• Разликује основне врсте књижевног изражавања, стих и проза
• Разуме и доживљава прочитани књижевни
текст

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

• комуникативна
компентенција
• компентенција за учење
• естетска компентенција
• компентенција за сарадњу
• дигитална компентенција

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

компентенција за учење
компентенција за комуникацију
дигитална компетенција
решавање проблема
естетска-компентенција
компентенција за сарадњу
компентенција за учење,
компентенција за комуникацију
компентенција за сарадњу
дигитална компентенција
решавање проблема
естетска компентенција

Број часова по
теми

Време реализације

10

IX, X, XI, XII, I, II, III, IV

4

X, III, IV

4

IV, V, VI

18

IX-VI
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ЦИЉ:
• Усвајање наставних садржаја које ученици нису усвојили током редовне наставе.
• Усвајање наставних садржаја предвиђених планом и програмом на основном нивоу.
• Неговање сарадничких и кооперативних односа у раду.
• Убежбавање и понављање стечених знања и вештина и давање упутстава за савладавање потешкоћа у учењу.
• Пружање индивидуалне помоћи ученицима у учењу и бољем разумевању наставних садржаја.
• Оспособљавање ученика у повезивању градива сродних предмета и примени стечених знања.
• Омогућити ученицима да кроз вежбу овлада како теоријским тако и практичним делом градива у оквиру својих могућности.
ЛИТЕРАТУРА:
• Службени гласник Републике Србије-Просветни гласник бр.6/2020/2021.годину
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Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ДОПУНСКА НАСТАВА – МАТЕМАТИКА
РАЗРЕД: ПРВИ (1 час недељно, 18 часова годишње)

1.

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

БРОЈЕВИ

ГЕОМЕТРИЈА
2.

3.

▪ ПРЕДМЕТИ У
ПРОСТОРУ И
ОДНОСИ МЕЂУ
ЊИМА
▪ ЛИНИЈА И ОБЛАСТ

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ

УКУПНО ЧАСОВА

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

• усвоји основне чињенице о скуповима, Компентенције за:
релацијама и пресликавању
• учење,
• научи да броји, чита, запише и упореди • комуникацију,
бројеве до 100
• сарадњу,
• исправно употребљава знаке плус, минус, • естетска,
• дигитална,
једнако
• решавање проблема,
• употрбљава знаке неједнакости
• рад са подацима и информацијама
• савлада сабирање и одузимање
• орјентише се у простору користећи Компентенције за:
одреднице: горе-доле, десно-лево, испод- • учење,
• комуникацију,
изнад
• уочава и именује геометријске облике • сарадњу,
• естетику,
предмета из непосредне околине
• разликује и именује различите линије и • дигитална
области: крива и права линија, отворена и
затворена, унутрашња и спољашња, дуж
Компентенције за:
• пореди и процењује мерама дужине
• зна вредност новчаница и поступак плаћања • учење,
•
•
•
•
•

комуникацију,
сарадњу,
дигитална,
решавање проблема,
рад са подацима и информацијама

Број часова по
теми

Време реализације

13

IX, X, XI, XII, I, II, III,
IV, V, VI

3

IX, X, XII

2

V, VII

18

IX-VI
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ЦИЉ:
• Усвајање наставних садржаја које ученици нису усвојили током редовне наставе.
• Усвајање наставних садржаја предвиђених планом и програмом на основном нивоу.
• Развија основне нивое критичког мишљења, позитиван однос према математици, способност комуникације математичким језиком и примени
стечена знања и вештине у даљем школовању.
ЛИТЕРАТУРА:
Службени гласник Републике Србије-Просветни гласник бр.6/2020/2021.годину.
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3.2 ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ЗА II РАЗРЕД

1.

КЊИЖЕВНОСТ

2.

ЈЕЗИК

3.

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

• изражајно чита,;
• разликује књижевне врсте басну, причу,
бајку;
• износи своје мишљење о тексту;
• одређује основне граматичке категорије,
именице и глаголе;
• поштује и примењује основна правописна
правила;
• влада основном техничком читања и
писања латиничним писмом;
• чита ћирилични текст;
• користи различите облике писменог и
усменог изражавања;

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

укупно

НАЗИВ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

други
типови часа

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ДОПУНСКА НАСТАВА - СРПСКИ ЈЕЗИК
РАЗРЕД: ДРУГИ (1 час недељно, 18 часова годишње)

Време реализације

• Компетенција за учење
• Комуникација
• Сарадња

0

6

6

X, XI, XII, I, II, III, IV,
V, VI

• Компетенција за учење
• Комуникација
• Сарадња

0

6

6

X, XI, XII, I, II, III, IV,
V, VI

• Компетенција за учење
• Комуникација
• Сарадња

0

6

6

X, XI, XII, I, II, III, IV,
V, VI

0

18

18

IX-VI

УКУПНО ЧАСОВА

ЦИЉ: наставе и учења српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика ради правилног усменог и писаног
изражавања.
ЗАДАЦИ : основно описмењавање најмлађих ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда српског књижевног језика; поступно
упознавање граматике и правописа српског језика.
УЏБЕНИК: Читанка, Граматика и Радна свеска за други разред основне школе по издавачу Клетт
ЛИТЕРАТУРА: Читанка, Граматика и Радна свеска за други разред основне школе по издавачу Клетт.
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1.

2.

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

ГЕОМЕТРИЈА

• да именује геометријска тела и фигуре;
• разликује криву, праву, изломљену,
отворену и затворену линију;

▪ ПОЛОЖАЈ,
ВЕЛИЧИНА И
ОБЛИК ПРЕДМЕТА
▪ ЛИНИЈЕ

БРОЈЕВИ ДО 100

УКУПНО ЧАСОВА

• користи појмове сабирак, збир,
умањеник, умањилац, разлика;
• сабира и одузима до 100 без прелаза
преко десетице;
• сабира, одузима, рачуна вредност
израза.

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

укупно

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

други
типови часа

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ДОПУНСКА НАСТАВА - МАТЕМАТИКА
РАЗРЕД: ДРУГИ (1 час недељно, 18 часова годишње)

Време реализације

• Компетенција за учење
• Комуникација
• Сарадња

0

5

5

X, XI, XII, I, II, III, IV,
V, VI

• Компетенција за учење
• Комуникација
• Сарадња

0

13

13

X, XI, XII, I, II, III, IV,
V, VI

0

18

18

IX-VI

ЦИЉ: да ученици усвоје елементарна знања из математике; оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних
задатака.
ЗАДАЦИ: да ученици стичу способности изражавања математичким језиком, јасност и прецизност изражавања у писменом и усменом облику.
УЏБЕНИК:
• Математика „Маша и Раша“ за други разред, издавачка кућа Клетт, уџбеник и радна свеска први и други део по издавачкој кући Клетт
ЛИТЕРАТУРА:
• Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за други разред основног
образовања и васпитања, Службени гласник РС Просветни гласник број 10/2017.
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3.3 ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ЗА III РАЗРЕД
Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ДОПУНСКА НАСТАВА - СРПСКИ ЈЕЗИК
РАЗРЕД: ТРЕЋИ (1 час недељно, 18 часова годишње)
НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

1.

ЈЕЗИК

2.

ЈЕЗИЧКА
КУЛТУРА

3.

КЊИЖЕВНОСТ

УКУПНО ЧАСОВА:

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће
бити у стању да:
• уочава реченице по значењу и облику, врсте
речи, уочава главне делове реченице:
субјекат и предикат, дели именице на
заједничке и властите, уочава род и број
именица;
• врши поделу придева на описне и градивне.
• пише по правописним правилима.
• правилно састави дужу реченицу и споји
више реченица у краћу целину;
• користи различите облике усменог и
писменог
изражавања:
причање
препричавање, описивање.
• разликује књижевне врсте;
• одреди главни догађај,време и место
дешавања у прочитаном делу.

Број часова
по теми

Време реализације

• ликовна култура
• музичка ултура

8

IX, XI, XII, I, II, V

• ликовна култура
• музичка ултура

6

X, I, II, III, IV

• природа и друштво
• музичка ултура

4

IX, X, VI

18

IX-VI

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

ЦИЉ:
• Усвајање наставних садржаја које ученици нису усвојили током редовне наставе.
• Усвајање наставних садржаја предвиђених планом и програмом на основном нивоу.
• Неговање сарадничких и кооперативних односау раду, убежбавање и понављање стечених знања и вештина и давање упутстава за савладавање
потешкоћа у учењу.
• Пружање индивидуалне помоћи ученицима у учењу и бољем разумевању наставних садржаја.
• Оспособљавање ученика у повезивању градива сродних предмета и примени стечених знања.
• Омогућити ученицима да кроз вежбу овладају како теоријским тако и практичним делом градива у оквиру својих могућности.
ЛИТЕРАТУРА:
• Службени гласник Републике Србије-Просветни гласник бр.6/2020/2021.годину.
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Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ДОПУНСКА НАСТАВА - МАТЕМАТИКА
РАЗРЕД: ТРЕЋИ (1 час недељно, 18 часова годишње)

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

1.

БРОЈЕВИ

2.

ГЕОМЕТРИЈА

3.

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:
• упознаје и записује бројеве до 1000
(стотине, стотине и десетице)
• решава простије текстуалне задатке
• математички се изражава (записује
текстуалне задатке, једначине и неједначине
и решава их)
• упознаје и записује римске цифре
• упознаје и записује разломке и решава
задатке са разломцима
• уочава и црта раван, праву, полуправу
• црта праве и дужи
• црта правоугаоник, квадрат и троугао и
израчунава обим
• упоређује мере
• мери дужи,масу,време (година, век)

Број часова по
теми

Време реализације

13

IX, X, XI, XII, II, III, IV, V

• ликовна култура
• природа и друштво

3

I, IV, V

• природа и друштво

2

XII, V

18

IX-VI

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

• ликовна култура
• музичка ултура

УКУПНО ЧАСОВА

ЦИЉ:
• Усвајање наставних садржаја које ученици нису усвојили током редовне наставе.
• Усвајање наставних садржаја предвиђених планом и програмом на основном нивоу.
• Развија основне нивое критичког мишљења, позитиван однос према математици,способност комуникације математичким језиком и примени
стечена знања и вештине у даљем школовању.
ЛИТЕРАТУРА:
Службени гласник Републике Србије-Просветни гласник бр.6/2020/2021.годину.
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3.4 ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ЗА IV РАЗРЕД

Редни број
наставнe теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ДОПУНСКА НАСТАВА – СРПСКИ ЈЕЗИК
РАЗРЕД: ЧЕТВРТИ (1 час недељно, 18 часова годишње)

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

1.

ЈЕЗИК

2.

ЈЕЗИЧКА
КУЛТУРА

3.

КЊИЖЕВНОСТ

УКУПНО ЧАСОВА

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:
• Уочава реченице по значењу и облику,
• Врсте речи, уочава главне делове реченице:
субјекат и предикат, дели именице на
заједничке, властите, збирне и градивне, уочава
род и број именица; врши поделу придева на
описне, присвојне и градивне, уочава глаголе и
одређује време вршења радње.
• Пише по правописним правилима.
• Правилно састави дужу реченицу и споји више
реченица у краћу целину;
• Користи различите облике усменог и писменог
изражавања,
• Прича препричава,описује.
• Разликује књижевне врсте;
• Одреди главни догађај, време и место
дешавања у прочитаном делу.

Број часова по
теми

Време реализације

• ликовна култура,
• музичка култура

7

IX, XI, XII, I, II, V

• ликовна култура,
• музичка култура

7

X, I, II, III, IV

• природа и друштво,
• музичка култура

4

IX, X, VI

18

IX-VI

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

ЦИЉ:
• Усвајање наставних садржаја које ученици нису усвојили током редовне наставе.
• Усвајање наставних садржаја предвиђених планом и програмом на основном нивоу.
• Неговање сарадничких и кооперативних односа у раду;убежбавање и понављање стечених знања и вештина и давање упутстава за савладавање
потешкоћа у учењу.
• Пружање индивидуалне помоћи ученицима у учењу и бољем разумевању наставних садржаја.
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Оспособљавање ученика у повезивању градива сродних предмета и примени стечених знања.
Омогућити ученицима да кроз вежбу овладаju како теоријским тако и практичним делом градива у оквиру својих могућности.

ЗАДАЦИ:
• Овладавање основним законитостима српског књижевног језика на којем ће се усмено и писмено правилно изражавати.
• Упознавање, доживљавање и тумачење одабраних књижевних дела.
• Усвајање основних појмова из граматике и правописа.
ЛИТЕРАТУРА:
• Уџбеници за наставу српског језика за четврти разред основне школе.
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Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ДОПУНСКА НАСТАВА – MATEMATIKA
РАЗРЕД: ЧЕТВРТИ (1 час недељно, 18 часова годишње)

1.

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

БРОЈЕВИ

2.

ГЕОМЕТРИЈА

3.

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ

УКУПНО ЧАСОВА:

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:
• Упознаје и записује бројеве до милион;
• решава простије текстуалне задатке;
• математички се изражава(записује
текстуалне задатке, једначине и
неједначине и решава их);
• упознаје и записује разломке и решава
задатке са разломцима.
• Уочава дужи, црта правоугаоник,
квадрат и троугао и израчунава обим и
површину тих фигура.
• Упознаје јединице за површину, веће и
мање од m²

Број часова по
теми

Време реализације

• ликовна култура,
• музичкаултура

13

IX, X, XI, XII, II, III, IV, VI

• ликовна култура,
• природа и друштво

3

I, IV, V

• природа и друштво

2

XII, V

18

IX-VI

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

ЦИЉ:
• Усвајање наставних садржаја које ученици нису усвојили током редовне наставе.
• Усвајање наставних садржаја предвиђених планом и
• програмом на основном нивоу.
• Развија основне нивое критичког мишљења ,позитиван однос према математици,способност комуникације математичким језиком и примени
стечена знања и вештине у даљем школовању.
ЗАДАЦИ:
• Развијање основне математичке писмености и културе потребне за примену математике у различитим подручјима човекове делатности и за
успешно настављање образовања.
• Усвајање основних операција с природним, целим, рационалним и реалним бројевима као и основних закона тих операција.
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Развијање логичког, критичког и апстрактног мишљења.

ЛИТЕРАТУРА:
• Уџбеници за математику за четврти разред основне школе.
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3.5 ПРОГРАМ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ЗА IV РАЗРЕД

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ДОДАТНА НАСТАВА - МАТЕМАТИКА
РАЗРЕД: ЧЕТВРТИ (1 час недељно, 36 часова годишње)

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

1.

ПРИРОДНИ
БРОЈЕВИ

2.

ДЕШИФРОВАЊЕ И
ПРЕБРОЈАВАЊЕ

3.

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ

4.

МАГИЧНИ
КВАДРАТИ

УКУПНО ЧАСОВА

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:
• уме да израчуна бројевну вредностизраза са
више операција поштујући приоритет
• уме да решава сложеније проблемске задатке у
текстуалној форми
• уме да дешифрује цифре у задатом
сабирању,одузимању или множењу
• уме да преброји дужи, праве углове, троугле,
правоугаонике, квадрате
• претвара јединице за мерење површине из већих
у мање и решава задатке израчунавања
површине квадра и коцке
• уме да примени знање из израчунавања
површина фигура на решавање сложених
текстуалних задатака
• уме да решава магични квадрат

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Број часова по
Време реализације
теми

• Ликовна култура

15

IX, X, XI

• Ликовна култура

4

XII, I

• Ликовна култура
• Природа и друштво

10

I, II, III, IV

• Ликовна култура

7

V, VI

36

IX-VI

ЦИЉ:
Додатна настава има за циљ да ученицима који воле математику и успешно усвајају математичке садржаје у редовној настави омогући напредовање
продубљивањем и проширивањем тих садржаја,а тиме и да пробуди још јаче мотиве и интересовање за учење математике.Додатна настава ученике
мотивише на стваралачки и самостални рад и развија код ученика способност логичког мишљења.
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ЗАДАЦИ:
Задатак додатне наставе математике је да ученике припреми за такмичења, као и да их мотивише да развијају код себе тачност, одговорност, прецизност,
уредност.
УЏБЕНИК:
• Уџбеник за математику за четври разред основне школе, Математички листови – Друштва математичара Србије
ЛИТЕРАТУРА:
• Службени гласник Републике Србије,број 101/2017
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3.6 ПРОГРАМ ПРОЈЕКТНЕ НАСТАВЕ ЗА IV РАЗРЕД

1.

2.

НОВЧАНИЦЕ
КАКВЕ НЕМА

ЗАШТО СЕ ЗОВЕШ
БАШ ТАКО?

• упозна изгледа разних новчаница и схвати
њихов значај и вредност;
• пронађе, прикупи фотографије новца из
прошлости;
• користи интернет за учење и
проналажење информација уз помоћ
одраслих;
• учествује у прикупљању слика и
материјалних извора новца;
• сарађује са вршњацима у заједничким
активностима.
• истражује колико су популарна имена и
прави личну карту имена свог одељења;
• користи интернет за учење и
проналажење информација, уз помоћ
одраслих;
• чита са разумевањем различите текстове и
повезује резултате рада са уложеним
трудом;
• направи једноставну презентацију.

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

• компетенција за учење,
• рад са подацима и
информацијама,
• одговоран однос према
околини,
• тимски рад,
• решавање проблема и
сарадња.
• компетенција за учење,
• рад са подацима и
информацијама,
• одговоран однос према
околини,
• тимски рад,
• решавање проблема и
сарадња.

укупно

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

други
типови
часа

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ПРОЈЕКТНА НАСТАВА
РАЗРЕД: ЧЕТВРТИ (1 час недељно, 36 часова годишње)

Време реализације

10

4

14

IX, X, XI, XII

11

4

15

I, II, III, IV, V
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3.

ОД СРЦА

УКУПНО ЧАСОВА

• истражује брзину откуцаја срца у
различитим активностима;
• предложи редослед актвности у односу на
постављен пројектни задатак;
• направи једноставну презентацију;
• сарађује и преузима различите улоге у
групи;
• понаша се на начин који не угрожава
потребе права и осећања других.

Школски програм 2022 -2026

• компетенција за учење,
• рад са подацима и
информацијама,
• одговоран однос према
околини,
• тимски рад,
• решавање проблема и
сарадња.

5

2

7

V, VI

26

10

36

IX-VI

НАПОМЕНА: Реализација годишњег програма пројектне наставе биће прилагођена специфичностима рада сваког одељења.
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3.7 ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ЗА V РАЗРЕД

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ДОПУНСКА НАСТАВА – СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
РАЗРЕД: ПЕТИ (1 час недељно, 36 часова годишње)

1.

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

ЈЕЗИК

2.

КЊИЖЕВНОСТ

3.

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

УКУПНО ЧАСОВА

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:
• разликује падеже, зна питања и значења
падежа
• препознаје предикатску реченицу
• препознаје реченичне чланове на
једноставним примерима
• разликује онаовна глаголска времена
• мења глаголе кроз лица у основним
глаголским облицима.
• разликује ауторску и народну књижевност
• разликује књижевне родове (лирика, епика,
драма)
• разликује поезију од прозе
• чита са разумевањем једноставније текстове
• препознаје главне ликове и анализира их
кроз задатке основног нивоа.
• напише краћи састав
• одрецитује лирске песме
• изражајно прочита познати текст.

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Број часова по
теми

Време реализације

• компетенција за учење
• комуникација
• рад са подацима и
информацијама

15

IX-VI

•
•
•
•

15

IX-VI

6

IX-VI

36

IX-VI

компетенција за учење
сарадња
решавање проблема
рад са подацима и
информацијама

• комуникација
• естетичка компетенција

ЦИЉ:
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ЗАДАЦИ:
УЏБЕНИК:
• Читанка ,,Расковник'', Читанказа 5. разред основне школе, Зона Мркаљ, Зорица Несторовић, Клет, 2020.
• Граматика, Српски језик и књижевност за 5.разред основне школе, Клет, 2020.
• Радна свеска, Српски језик и књижевност за 5.разред основне школе, Клет, 2020.
ЛИТЕРАТУРА:
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Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ДОПУНСКА НАСТАВА – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
РАЗРЕД: ПЕТИ-ОСМИ (1 час недељно, 36 часова годишње)

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Број часова по
теми

Време реализације

My life

1.

▪ Tражење и давање
информација о другимаи
давање информација о
себи у ширем комуникативном контексту;
▪ oписивање догађаја у
прошлости;
▪ изражавање допадања/
недопадања;
▪ позив и реаговање на
позив.

The future
2.

▪ Исказивање предвиђања,
нуђења услуге/одлука и
намера у будућности.

• препознају и именују појмове који се
односе на тему;
• поставе и одговоре на једноставнијa
питања личне природе;

• грађанско васпитање,
• српски језик,
• историја.

7

IX, X

• разумеју једноставније текстове који се
односе на исказивање предвиђања,
понуда/одлука, планова и намера у
будћности;

• грађанско васпитање,
• српски језик,
• географија

8

XI, XII

• разумеjу једноставније текстове у којима се
описују догађаји из прошлости;
• разменe једноставније информације у вези са
догађајима у прошлости;

• грађанско васпитање,
• српски језик,
• географија

7

II, III

Times and places
3.

▪ Описивање догађаја из
прошлости;
▪ исказивање
допадања/недопадања;
▪ позив и реаговање на
позив.
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Cities

4.

▪ Описивање места;
▪ исказивање просторних
односа и смера кретања;
▪ описивање догађаја у
прошлости;
▪ исказивање предлога и
сугестија;
▪ изражавање будућих
планова/договора.

• препознају и именују појмове који се односе на
тему;
• разумеју
једноставнији
опис
места
(знаменитости, институције и сл.);

•
•
•
•
•
•

грађанско васпитање,
српски језик,
географија,
историја,
екологија,
информатика

7

IV, V, VI

• препознају и именују појмове који се односе на
тему;
• разумеју једноставније текстове који се односе
на описивање искуства у прошлости;

•
•
•
•
•
•

грађанско васпитање,
српски језик,
географија,
историја,
екологија,
информатика

7

IV, V, VI

36

IX-VI

Experiences
5.

▪ Описивање искуства у
прошлости;
▪ исказивање жеља и
амбиција;
▪ исказивање упозорења;

УКУПНО ЧАСОВА

ЦИЉ: наставе енглеског језика је развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова,
стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и
навикавање на отвореност у комуникацији, стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика.
ЗАДАЦИ :
• усвајање језичког садржаја кроз циљано и осмишљено учествовање у друштвеном чину;
• поимање наставног програма као динамичне, заједнички припремљене и прилагођене листе задатака и активности;
• наставник треба да омогући приступ и прихватање нових идеја;
• ученици се посматрају као одговорни, креативни, активни учесници у друштвеном чину;
• уџбеници представљају извор активности и морају бити праћени употребом додатних аутентичних материјала;
УЏБЕНИК:
• PROJECT 2, OXFORD UNIVERSITY PRESS
• PROJECT 3, OXFORD UNIVERSITY PRESS
• PROJECT 4, OXFORD UNIVERSITY PRESS
• PROJECT 5, OXFORD UNIVERSITY PRESS

(уџбеник и радна свеска)
(уџбеник и радна свеска)
(уџбеник и радна свеска)
(уџбеник и радна свеска)
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Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ДОПУНСКА НАСТАВА – ИСТОРИЈА
РАЗРЕД: ПЕТИ (1 час недељно, 36 часова годишње)

1.

2.

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

ОСНОВИ
ПРОУЧАВАЊА
ПРОШЛОСТИ

ПРАИСТОРИЈА

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:
• разликује основне временске одреднице
(годину, деценију, век, миленијум, еру);
• разликује начине рачунања времена у
прошлости и садашњости;
• именује периоде прошлости и историјске
периоде;
• разврста историјске изворе према њиховој
основној подели;
• повеже врсте историјских извора са
установама у којима се чувају (архив, музеј,
библиотека);
• наведе главне проналаске и опише њихов
утицај на начин живота људи у праисторији;
• разликује основне одлике каменог и металног
доба;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Број часова по
теми

Време реализације

Компетенција за учење
Естетичка компетенција
Комуникација
Одговоран однос према
околини
Рад са подацима и
информацијама
Решавање проблема
Сарадња
Дигитална компетенција

4

IX

Компетенција за учење
Естетичка компетенција
Комуникација
Одговоран однос према
околини
Одговоран однос према
здрављу
Рад са подацима и
информацијама
Решавање проблема
Сарадња
Дигитална компетенција

4

X
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3.

4.

СТАРИ ИСТОК

АНТИЧКА ГРЧКА

• одреди место припадника друштвене групе на
графичком приказу хијерархије заједнице;
• пореди начин живота припадника различитих
друштвених слојева на Старом истоку;
• разликује врсте писама цивилизација Старог
истока;
• 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;
• пореди начин живота припадника различитих
друштвених слојева у античкој Грчкој;
• истражи основна обележја и значај религије
старих Грка;
• разликује легенде и митове од историјских
чињеница;
• користећи дату информацију или ленту
времена, смести историјску појаву, догађај и
личност из историје античке Грчке и
хеленизма у одговарајући миленијум, век или
деценију;
• користи основне историјске појмове;

Школски програм 2022 -2026

• Компетенција за учење
• Одговорно учешће у
демократском друштву
• Естетичка компетенција
• Комуникација
• Одговоран однос према
околини
• Одговоран однос према
здрављу
• Предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву
• Рад са подацима и
информацијама
• Решавање проблема
• Сарадња
• Дигитална компетенција
• Компетенција за учење
• Одговорно учешће у
демократском друштву
• Естетичка компетенција
• Комуникација
• Одговоран однос према
околини
• Одговоран однос према
здрављу
• Предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву
• Рад са подацима и
информацијама
• Решавање проблема
• Сарадња
• Дигитална компетенција

10

XI, XII

9

I, II, III
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5.

АНТИЧКИ РИМ

• лоцира на историјској карти простор настанка
и лоцира на историјској карти простор
настанка и ширења Римске државе;
• истражи основна обележја и значај религије
античког Рима;
• 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.

УКУПНО ЧАСОВА

Школски програм 2022 -2026

• Компетенција за учење
• Одговорно учешће у
демократском друштву
• Естетичка компетенција
• Комуникација
• Одговоран однос према
околини
• Одговоран однос према
здрављу
• Предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву
• Рад са подацима и
информацијама
• Решавање проблема
• Сарадња
• Дигитална компетенција

9

IV, V, VI

36

IX-VI

НАПОМЕНА: Допунска настава се организује за ученике који у редовној настави нису били успешни и прилагођена је њиховим индивидуалним
потребама.
ЦИЉ: Оспособити ученике да савладају наставни план и програм.
УЏБЕНИК:
• Уџбеник историје за 5 разред, Герундијум
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Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ДОПУНСКА НАСТАВА – ГЕОГРАФИЈА
РАЗРЕД: ПЕТИ (1 час недељно, 36 часова годишње)

1.

2.

3.

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

ЧОВЕК И
ГЕОГРАФИЈА

ВАСИОНА

ОБЛИК ЗЕМЉЕ И
СТРУКТУРА ЊЕНЕ
ПОВРШИНЕ

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:
• повеже постојећа знања о природи и друштву
са географијом као науком;
• повеже географска знања о свету са
историјским развојем људског друштва и
научно- техничким прогресом;
• на примерима покаже знач ј учењ а
географије за свакодневни живот човека;
• разликује одговорно од неодговорног
понашања
човека
према
природним
ресурсима и опстанку живота на Земљи.
• разликује појмове васиона, галаксија,
Млечни пут, Сунчев систем, Земља;
• објасни и прикаже структуру Сунчевог
система и положај Земље у њему;
• разликује небеска тела и наводи њихове
карактеристике;
• одреди положај Месеца у односу на Земљу и
именује месечеве мене.
• помоћу глобуса опише облик Земље и наведе
доказе о њеном облику;
• помоћу карте опише распоред копна и
воденаЗемљи и наведе називе континената и
океана;

•
•
•
•
•

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Број часова по
теми

Време реализације

Учење
Комуникација
Сарадња
Дигитална
Одговоран однос према
околини

2

IX

4

IX, X

2

X

•
•
•
•

Учење
Комуникација
Сарадња
Рад са подацима и
информацијама
• Дигитална
•
•
•
•

Учење
Комуникација
Сарадња
Рад са подацима и
информацијама
• Дигитална
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4.

5.

ЗЕМЉИНА
КРЕТАЊА

УНУТРАШЊА
ГРАЂА И РЕЉЕФ
ЗЕМЉЕ

• разликује и објасни Земљина кретања и
њихове последице;
• повеже смер ротације са сменом дана и ноћи;
• разликује и објасни Земљина кретања и
њихове последице;
• повеже смер ротације са сменом дана и ноћи;
• одређује стране света на основу привидног
кретања Сунца;
• повеже нагнутост Земљине осе са
различитом осветљеношћу површине Земље;
• повеже револуцију Земље са сменом
годишњих доба на северној и јужној
полулопти и појавом топлотних појасева;
• разликује и објасни Земљина кретања и
њихове последице;
• разликује деловање унутрашњих силa (сила
Земљине теже, унутрашња топлота Земље);
• разликује основне омотаче унутрашње грађе
Земље;
• помоћу карте и цртежа опише начине и
последице
кретања
литосферних
плоче(вулканизам, земљотреси, набирање и
раседање);
• разликује хипоцентар и епицентар и наведе
трусне зоне у свету и у Србији;
• наведе поступке које ће предузети за време
земљотреса;
• опише процес вулканске ерупције и њене
последице;
• разликује основне омотаче унутрашње грађе
Земље;
• помоћу фотографија или узорка стена
разликује основне врсте стена;
• описује њихов настанак и наводи примере за
њихово коришћење;
• разликује деловање унутрашњих сила(сила
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• Комуникација
• Сарадња
• Одговоран однос према
околини
• Рад са подацима и
информацијама
• Дигитална
• Решавање проблема

•
•
•
•
•
•
•
•

Учење
Комуникација
Сарадња
Одговоран однос према
околини
Рад са подацима и
информацијама
Дигитална
Естетичка
Предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву

3

XI

11

XI- II
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

6.

ВАЗДУШНИ
ОМОТАЧ ЗЕМЉЕ

•
•
•
•
•
•
•

7.

ВОДЕ НА ЗЕМЉИ

•
•
•

Земљине теже,унутрашња топлота Земље)
наводи спољашње силе Земље (вода и ветар);
помоћу карте, цртежа и мултимедија
објашњава настанак планина и низија и
разликује надморску и релативну висину;
наведе спољашње силе Земље;
разликује ерозивне и акумулативне процесе;
наведе примере деловања човека на промене
у рељефу (бране, насипи, копови);
опише структуру атмосфере;
наведе временске промене које се дешавају у
тропосфери (ветрови, падавине, облаци,
загревање ваздуха...);
разликује појам времена од појма климе;
користи дневне метеоролошке извештаје из
медија и планира своје активности у складу
са њима;
графички представи и чита климатске
елементе (климадијаграм) користећи ИКТ;
наводи примере утицаја човека на загађење
атмосфере и предвиђа последице таквог
понашања;
наводи примере о утицају атмосферских
непогода на човека (екстремне температуре и
падавине, град, гром, олуја);
одговоран однос према здрављу
решавање проблема
помоћу карте прави разлику између речне
мреже и речног слива;
наведе и опише елементе реке (извор,ушће,
различити падови на речном току);
уочава и разликује на географској карти
океане, већа мора, заливе и мореузе;
наведе и опише својства морске воде;
помоћу карте прави разлику између речне
мреже и речног слива;
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•
•
•
•

Учење
Комуникација
Сарадња
Одговоран однос према
околини
Рад са подацима и
информацијама
Дигитална
Естетичка
Предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву

6

III, IV

Учење
Комуникација
Сарадња
Одговоран однос према
околини
• Рад са подацима и
информацијама
• Дигитална
• Естетичка

5

V

•
•
•
•

•
•
•
•
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8.

БИЉНИ И
ЖИВОТИЊСКИ
СВЕТ НА ЗЕМЉИ

• наведе и опише елементе реке (извор,ушће,
различити падови на речном току);
• разликује типове језерских басена према
начину постанка;
• помоћу карте повеже климатске услове са
распрострањеношћу живог света на Земљи;
• помоћу карте наводе природне зоне и
карактеристичан живи свет у њима;
• опише утицај човека на изумирање
одређених биљних и животињских врста;
• наведе примере за заштиту живог света
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• Предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву

3

VI

УКУПНО ЧАСОВА
36
IX-VI
НАПОМЕНА: Допунска настава се организује за ученике који у редовној настави нису били успешни и прилагођена је њиховим индивидуалним
потребама.
ЦИЉ:
Циљ наставе и учења Географије је да ученик изучавањем географских објеката, појава и процеса у природном и друштвеном окружењу и међусобној
повезаности с њима развија одговоран однос према себи, природи и будућности планете Земље.
УЏБЕНИК:
• Уџбеник за 5. разред основне школе, издавачке куће Нови Логос, Марко Јоксимовић
ЛИТЕРАТУРА:
• Уџбеник,
• стручна и методичка литература,
• часописи,
• интернет
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Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ДОПУНСКА НАСТАВА – МАТЕМАТИКА
РАЗРЕД: ПЕТИ (1 час недељно, 36 часова годишње)

1.

2.

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

ДЕЉИВОСТ
БРОЈЕВИМА

СКУПОВИ

3.

ОСНОВНИ
ПОЈМОВИ
ГЕОМЕТРИЈЕ

4.

РАЗЛОМЦИ
ПРВИ ДЕО

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

• Препозна дељивост природних бројева и
основна правила дељивости
• Обнови дељење декадним јединица као и
природним бројевима 2,3,4,5,9 и 25
• Реши задатке применом НЗС и НЗД

Број часова по
теми

Време реализације

5

IX

3

IX, X

компетенција за учење,
комуникација,
дигитална компетенција,
естетичка компетенција,
сарадња,
рад са подацима,
одговоран однос према
здрављу

4

XI

• компетенција за учење,
• комуникација,
• дигитална компетенција,

5

XII, I

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

•
•
•
•
•
•
•

• Понови како се скупови формирају и
графички приказују
• Користи се дијаграмима и табелама
• Уочи законитости помоћу Веновог
дијаграма
• Изводи скуповне операције и правилно
употребљава ознаке

•
•
•
•
•
•
•

• Понови и допуни стечена знања о
геометријским фигурама(права, дуж,
полуправа, раван, кружница и круг,
полураван, простор итд.)
• Влада појмом вектора и основним
карактеристикама вектора (правац,
интезитет и смер)
• Транслира неку фигуру за одређен вектор
• Понови појам и запис разломака
• Користи појам проширивања и
скраћивања разломака

•
•
•
•
•
•
•

компетенција за учење,
комуникација,
дигитална компетенција,
естетичка компетенција,
сарадња,
рад са подацима,
одговоран однос према
здрављу
компетенција за учење,
комуникација,
дигитална компетенција,
естетичка компетенција,
сарадња,
рад са подацима,
одговоран однос према
здрављу
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5.

6.

7.

УГАО

РАЗЛОМЦИ
ДРУГИ ДЕО

ОСНА
СИМЕТРИЈА

УКУПНО ЧАСОВА
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• Упореди дате разломке
• Преводи разломке у децималан запис и
обрнуто
• Заокругли децималан број на одређен
број децимала
• Понови појам угла, обележавање углова и
врсте углова
• Уради сабирање и одузимање углова
рачунски и графички
• Овлада појмовима комплементних и
суплементних углова
• Нацрта две или више паралелних прави

•
•
•
•

естетичка компетенција,
сарадња,
рад са подацима,
одговоран однос према
здрављу

•
•
•
•
•
•
•

компетенција за учење,
комуникација,
дигитална компетенција,
естетичка компетенција,
сарадња,
рад са подацима,
одговоран однос према
здрављу

5

II

• Решава основне рачунске операције са
разломцима
• Састави и израчуна једноставније изразе
са разломцима
• Реши једноставније једначине и
неједначине са разломцима
• Израчуна аритметичку средину датих
бројева
• Препозна осну симетрију на примеру и да
зна њена својства
• Конструише симетралу дужи, симетралу
угла и нацрта нормалу на дату праву кроз
одређену тачку на тој правој

•
•
•
•
•
•
•

компетенција за учење,
комуникација,
дигитална компетенција,
естетичка компетенција,
сарадња,
рад са подацима,
одговоран однос према
здрављу

12

III, IV, V

•
•
•
•
•
•

компетенција за учење,
комуникација,
дигитална компетенција,
естетичка компетенција,
сарадња,
рад са подацима

2

V, VI

36

IX-VI

ЦИЉ: Циљ допунске наставе математике у основној школи јесте: да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схватање појава
и зависности у животу и друштву; да оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака из животне праксе.
ЗАДАЦИ: Навикавање ученика на јасност и прецизност у писменом и усменом изражавању. Даље неговање и развијање радних навика, културе
понашања и наставне комуникације, сарадничких односа, критичности и објективности, упорности, уредности и систематичности, одговорности и
самосталности у раду.
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Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ДОПУНСКА НАСТАВА – ШПАНСКИ ЈЕЗИК
РАЗРЕД: ПЕТИ-ОСМИ (1 час недељно, 36 часова годишње)

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

1.

ASÍ SOMOS

• Ученици ће знати да се представе и да
постављају питања у вези себе и другара.

2.

LOS TIEMPOS
GRAMATICALES

• Ученици ће знати да се служе граматичким
временима

3.

LAS CIUDADES
ESPAÑOLES

• Ученици ће знати да се снађу у граду,
постављају и одговарају на питања у вези
боравка у граду

4.

LECTURA DE LOS
TEXTOS

• Ученици ће знати да прочитају
једноставне текстове

УКУПНО ЧАСОВА

разумеју

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

српски,
енглески,
грађанско васпитање
српски,
енглески,
грађанско васпитање
српски,
енглески,
грађанско васпитање,
географија
српски,
енглески,
грађанско васпитање,

Број часова по
теми

Време реализације

8

IX, X

8

XI, XII

8

I, II, III

12

IV, V, VI

36

IX-VI

ЦИЉ: Помоћ ученицима у раду да лакше савладају градиво.
ЗАДАЦИ: Граматички, текстови који се обрађују на часу.
УЏБЕНИК:
• Espacio joven 360
ЛИТЕРАТУРА:
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3.8 ПРОГРАМ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ЗА V РАЗРЕД

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ДОДАТНА НАСТАВА – СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
РАЗРЕД: ПЕТИ (1 час недељно, 36 часова годишње)

1.

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

ЈЕЗИК

2.

КЊИЖЕВНОСТ

3.

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

УКУПНО ЧАСОВА

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:
• правилно користи падеже у складу са
нормом
• правилно одређује реченичне чланове на
тежим примерима
• разликује комуникативну и предикатску
реченицу
• користи правилно глаголске облике
• одређује врсте речи
• познаје књижевне врсте и родове
• одређује основне стилске фигуре
• одређује врсту стиха и врсту строфе
• одређује врсту риме
• познаје биографије писаца
• израшајно рецитује стихове
• правилно користи књижевноуметнички стил
• пише стилски добре саставе и правилно се
изражава

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Број часова по
теми

Време реализације

15

IX-VI

компетенција за учење
сарадња
решавање проблема
рад са подацима и
информацијама

15

IX-VI

• комуникација
• естетичка компетенција

6

IX-VI

36

IX-VI

• компетенција за учење
• комуникација
• рад са подацима
иинформацијама
•
•
•
•

ЦИЉ:
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ЗАДАЦИ:
УЏБЕНИК:
•
•
•

Читанка ,,Расковник'', Читанка за 5. разред основне школе; Зона Мркаљ, Зорица Несторовић ; Клет, 2020.
Граматика, Српски језик и књижевност за 5. разред основне школе; Клет, 2020.
Радна свеска, Српски језик и књижевност за 5. разред основне школе; Клет, 2020.

ЛИТЕРАТУРА:
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Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ДОДАТНА НАСТАВА – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
РАЗРЕД: ПЕТИ-ОСМИ (1 час недељно, 36 часова годишње)

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

My life

1.

▪ Tражење и давање
информација о
другима и давање
информација о себи у
ширем
комуникативном
контексту;
▪ oписивање догађаја у
прошлости;
▪ изражавање допадања/
недопадања;
▪ позив и реаговање на
позив.

The future
2.

▪ Исказивање
предвиђања, нуђења
услуге/одлука и
намера у будућности.

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:
• опишу у неколико везаних исказа догађај из
прошлости/историјску личност и сл. размене
информације
које
се
односе
на
допадање/недопадање уз образложење;
• разумеју предлоге и одговоре на њих;
• упуте предлоге и реагују на предлоге
пружајући
одговарајући
изговор
или
одговарајуће оправдање на прикладан начин;
• опишу сличности и разлике у породичном
животу у ВБ и код нас.
• размене информације које се односе на дате
• комуникативне ситуације;
• опишу сталне, уобичајене и тренутне догађаје
/активности и способности користећи
неколико везаних исказа;
• разумеју и примењују правила учтиве
комуникације.
• разумеју и размене информације које се
односе на предвиђање, нуђење услуге/одлуке,
и намере у будућности;
• изразе своја и туђа предвиђања, одлуке, и
намере у будћности;
• понуде/прихвате/одбију услугу на прикладан
начин;
• уоче и опишу сличности и разлике у прослави
рођендана у ВБ и код нас.

Број часова по
теми

Време реализације

• грађанско васпитање,
• српски језик,
• историја.

7

IX, X

• грађанско васпитање,
• српски језик,
• географија

8

XI, XII

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ
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Times and places

3.

▪ Описивање догађаја
из прошлости;
▪ исказивање
допадања/недопадања;
▪ позив и реаговање на
позив.

Cities

4.

▪ Описивање места;
▪ исказивање просторних
односа и смера кретања;
▪ описивање догађаја у
прошлости;
▪ исказивање предлога и
сугестија;
▪ изражавање будућих
планова/договора.

Experiences

5.

▪ Описивање искуства у
прошлости;
▪ исказивање жеља и
амбиција;
▪ исказивање
упозорења;

УКУПНО ЧАСОВА

• опишу историјске догађаје циљне културе
користећи једноставнијa језичка средства;
• разумеју и реагују на једноставније исказе који
се односе на допадање/недопадање;
• изразе допадање/недопадање једноставнијим
језичким средствима;
• израчунају време у ВБ, Аустралији, САД у
односу на Србију.
• разумеју и реагују на предлоге и сугестије уз
образложење;
• саопште предлоге и сугестије;
• разумеју једноставније исказе који се односе
на планове за будућност;
• у неколико везаних исказа саопште планове/
договоре за будућност;
• разумеју и поштују правила учтиве
комуникације;
• опишу значајније градове циљних култура и
њихове знаменитoсти и занимљивости
(Лондон, Њујорк);
• опишу значајни историjски догађај циљних
култура
• разумеју текст о значајнијим историјским
личностима из ВБ и опишу значајније
историјске личности користећи једноставнија
језичка средства.
• саопште савете, забране, присуство/одсуство
обавезе користећи одговарајућа језичка
средства;
• разумеју и формулишу исказе којима се тражи
мишљење, изражава слагање/неслагање.
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• грађанско васпитање,
• српски језик,
• географија

7

II, III

•
•
•
•
•
•

грађанско васпитање,
српски језик,
географија,
историја,
екологија,
информатика

7

IV, V, VI

•
•
•
•
•
•

грађанско васпитање,
српски језик,
географија,
историја,
екологија,
информатика

7

IV, V, VI

36

ЦИЉ: наставе енглеског језика је развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова,
стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и
навикавање на отвореност у комуникацији, стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика.
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ЗАДАЦИ:
•
•
•
•

усвајање језичког садржаја кроз циљано и осмишљено учествовање у друштвеном чину;
поимање наставног програма као динамичне, заједнички припремљене и прилагођене листе задатака и активности;
наставник треба да омогући приступ и прихватање нових идеја; ученици се посматрају као одговорни, креативни, активни учесници у друштвеном
чину;
уџбеници представљају извор активности и морају бити праћени употребом додатних аутентичних материјала;

УЏБЕНИК:
•
•
•
•

PROJECT 2, OXFORD UNIVERSITY PRESS
PROJECT 3, OXFORD UNIVERSITY PRESS
PROJECT 4, OXFORD UNIVERSITY PRESS
PROJECT 5, OXFORD UNIVERSITY PRESS

(уџбеник и радна свеска)
(уџбеник и радна свеска)
(уџбеник и радна свеска)
(уџбеник и радна свеска)

ЛИТЕРАТУРА:
• ЗНАМ ЗА ВИШЕ ЗА 5.6.7. И 8.РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
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Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ДОДАТНА НАСТАВА – ИСТОРИЈА
РАЗРЕД: ПЕТИ (1 час недељно, 36 часова годишње)

1.

2.

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

ОСНОВИ
ПРОУЧАВАЊА
ПРОШЛОСТИ

ПРАИСТОРИЈА

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:
• 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);
• наведе главне проналаске и опише њихов
утицај на начин живота људи у праисторији;
• разликује основне одлике каменог и металног
доба;

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Број часова по
теми

Време реализације

Компетенција за учење
Естетичка компетенција
Комуникација
Одговоран однос према
околини
Рад са подацима и
информацијама
Решавање проблема
Сарадња
Дигитална компетенција

4

IX

Компетенција за учење
Естетичка компетенција
Комуникација
Одговоран однос према
околини
Одговоран однос према
здрављу
Рад са подацима и
информацијама
Решавање проблема
Сарадња
Дигитална компетенција

4

X
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3.

4.

СТАРИ ИСТОК

АНТИЧКА ГРЧКА

• 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;

Школски програм 2022 -2026

• Компетенција за учење
• Одговорно учешће у
демократском друштву
• Естетичка компетенција
• Комуникација
• Одговоран однос према
околини
• Одговоран однос према
здрављу
• Предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву
• Рад са подацима и
информацијама
• Решавање проблема
• Сарадња
• Дигитална компетенција

10

XI, XII

• Компетенција за учење
• Одговорно учешће у
демократском друштву
• Естетичка компетенција
• Комуникација
• Одговоран однос према

9

I, II, III
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5.

АНТИЧКИ РИМ

• пореди начин живота припадника различитих
друштвених слојева у античкој Грчкој;
• идентификује узроке и последице грчкоперсијских 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;
• користећи дату информацију или ленту
времена, смести историјску појаву, догађај и
личност из историје античке Грчке и
хеленизма у одговарајући миленијум, век или
деценију;
• израчуна временску удаљеност између
појединих догађаја;
• користи основне историјске појмове;
• лоцира на историјској карти простор настанка
и 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;
• истражи основна обележја и значај религије
античког Рима;
• илуструје примерима важност утицаја
привредних, научних и културних достигнућа
античког Рима на савремени свет;
• пореди начин живота припадника различитих
друштвених слојева у античком Риму;

Школски програм 2022 -2026

•
•
•
•
•
•

околини
Одговоран однос према
здрављу
Предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву
Рад са подацима и
информацијама
Решавање проблема
Сарадња
Дигитална компетенција

• Компетенција за учење
• Одговорно учешће у
демократском друштву
• Естетичка компетенција
• Комуникација
• Одговоран однос према
околини
• Одговоран однос према
здрављу
• Предузимљивост
и
оријентација
ка
предузетништву
• Рад са подацима и
информацијама
• Решавање проблема

9

IV, V, VI
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• 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.

УКУПНО ЧАСОВА

Школски програм 2022 -2026

• Сарадња
• Дигитална компетенција

36

IX-VI

ЦИЉ:
Додатна настава је облик образовно-васпитног рада чији је циљ да пружи додатну подршку у учењу. То је начин да се ученицима којима је то потребно
и који то желе и могу, пружи више него што добијају на редовној настави. Додатна настава је намењена свим ученицима, а посебно онима који показују
интересовање за одређене теме или научне области и дисциплине недовољно заступљене у образовном програму. На додатним часовима може да се
излази и ван оквира и захтева предметног наставног програма, а прилагођена је ученичким индивидуалним потребама.
УЏБЕНИК:
• Уџбеник историје за 5 разред, Герундијум
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Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ДОДАТНА НАСТАВА – ГЕОГРАФИЈА
РАЗРЕД: ПЕТИ (1 час недељно, 36 часова годишње)

1.

2.

3.

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

ЧОВЕК И
ГЕОГРАФИЈА

• повеже постојећа знања о природи и друштву
са географијом као науком;
• повеже географска знања о свету са
историјским развојем људског друштва и
научно-техничким прогресом;
• на примерима покаже значај учења
географије за свакодневни живот човека;
• разликује одговорно од неодговорног
понашања
човека
према
природним
ресурсима и опстанку живота на Земљи.

ВАСИОНА

• разликује појмове васиона, галаксија,
Млечни пут, Сунчев систем, Земља;
• објасни и прикаже структуру Сунчевог
система и положај Земље у њему;
• разликује небеска тела и наводи њихове
карактеристике;
• одреди положај Месеца у односу на Земљу и
именује месечеве мене.

ОБЛИК ЗЕМЉЕ И
СТРУКТУРА ЊЕНЕ
ПОВРШИНЕ

• помоћу глобуса опише облик Земље и наведе
доказе о њеном облику;
• помоћу карте опише распоред копна и
воденаЗемљи и наведе називе континената и
океана;

•
•
•
•
•

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Број часова по
теми

Време реализације

Учење
Комуникација
Сарадња
Дигитална
Одговоран однос према
околини

2

IX

4

IX, X

2

X

•
•
•
•

Учење
Комуникација
Сарадња
Рад са подацима и
информацијама
• Дигитална
•
•
•
•

Учење
Комуникација
Сарадња
Рад са подацима и
информацијама
• Дигитална
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4.

5.

ЗЕМЉИНА
КРЕТАЊА

УНУТРАШЊА
ГРАЂА И РЕЉЕФ
ЗЕМЉЕ

• разликује и објасни Земљина кретања и
њихове последице;
• повеже смер ротације са сменом дана и ноћи;
• разликује и објасни Земљина кретања и
њихове последице;
• повеже смер ротације са сменом дана и ноћи;
• одређује стране света на основу привидног
кретања Сунца;
• повеже нагнутост Земљине осе са
различитом осветљеношћу површине Земље;
• повеже револуцију Земље са сменом
годишњих доба на северној и јужној
полулопти и појавом топлотних појасева;
• разликује и објасни Земљина кретања и
њихове последице;
• разликује деловање унутрашњих силa (сила
Земљине теже, унутрашња топлота Земље);
• разликује основне омотаче унутрашње грађе
Земље;
• помоћу карте и цртежа опише начине и
последице
кретања
литосферних
плоче(вулканизам, земљотреси, набирање и
раседање);
• разликује хипоцентар и епицентар и наведе
трусне зоне у свету и у Србији;
• наведе поступке које ће предузети за време
земљотреса;
• опише процес вулканске ерупције и њене
последице;
• разликује основне омотаче унутрашње грађе
Земље;
• помоћу фотографија или узорка стена
разликује основне врсте стена;
• описује њихов настанак и наводи примере за
њихово коришћење;
• разликује деловање унутрашњих сила(сила
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• Комуникација
• Сарадња
• Одговоран однос према
околини
• Рад са подацима и
информацијама
• Дигитална
• Решавање проблема

•
•
•
•
•
•
•
•

Учење
Комуникација
Сарадња
Одговоран однос према
околини
Рад са подацима и
информацијама
Дигитална
Естетичка
Предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву

3

XI

11

XI- II
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

6.

ВАЗДУШНИ
ОМОТАЧ ЗЕМЉЕ

•
•
•
•
•
•
•

7.

ВОДЕ НА ЗЕМЉИ

•
•
•

Земљине теже,унутрашња топлота Земље)
наводи спољашње силе Земље (вода и ветар);
помоћу карте, цртежа и мултимедија
објашњава настанак планина и низија и
разликује надморску и релативну висину;
наведе спољашње силе Земље;
разликује ерозивне и акумулативне процесе;
наведе примере деловања човека на промене
у рељефу (бране, насипи, копови);
опише структуру атмосфере;
наведе временске промене које се дешавају у
тропосфери (ветрови, падавине, облаци,
загревање ваздуха...);
разликује појам времена од појма климе;
користи дневне метеоролошке извештаје из
медија и планира своје активности у складу
са њима;
графички представи и чита климатске
елементе (климадијаграм) користећи ИКТ;
наводи примере утицаја човека на загађење
атмосфере и предвиђа последице таквог
понашања;
наводи примере о утицају атмосферских
непогода на човека (екстремне температуре и
падавине, град, гром, олуја);
одговоран однос према здрављу
решавање проблема
помоћу карте прави разлику између речне
мреже и речног слива;
наведе и опише елементе реке (извор,ушће,
различити падови на речном току);
уочава и разликује на географској карти
океане, већа мора, заливе и мореузе;
наведе и опише својства морске воде;
помоћу карте прави разлику између речне
мреже и речног слива;
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•
•
•
•
•
•
•
•

Учење
Комуникација
Сарадња
Одговоран однос према
околини
Рад са подацима и
информацијама
Дигитална
Естетичка
Предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву

6

III, IV

5

V

•
•
•
•

Учење
Комуникација
Сарадња
Одговоран однос према
околини
• Рад са подацима и
информацијама
• Дигитална
• Естетичка

490

Основна школа „Добросав Радосављевић – Народ“

8.

БИЉНИ И
ЖИВОТИЊСКИ
СВЕТ НА ЗЕМЉИ

• наведе и опише елементе реке (извор,ушће,
различити падови на речном току);
• разликује типове језерских басена према
начину постанка;
• помоћу карте повеже климатске услове са
распрострањеношћу живог света на Земљи;
• помоћу карте наводе природне зоне и
карактеристичан живи свет у њима;
• опише утицај човека на изумирање
одређених биљних и животињских врста;
• наведе примере за заштиту живог света
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• Предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву

УКУПНО ЧАСОВА

3

VI

36

IX-VI

НАПОМЕНА: Додатна настава се организује за ученике који показују посебне способности и интересовања за садржаје из ГЕОГРАФИЈЕ.
ЦИЉ: Циљ наставе и учења Географије је да ученик изучавањем географских објеката, појава и процеса у природном и друштвеном окружењу и
међусобној повезаности с њима развија одговоран однос према себи, природи и будућности планете Земље.
УЏБЕНИК:
• Уџбеник за 5. разред основне школе, издавачке куће Нови Логос, Марко Јоксимовић
ЛИТЕРАТУРА:
• Уџбеник,
• стручна и методичка литература,
• часописи,
• интернет...
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Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ДОДАТНА НАСТАВА – МАТЕМАТИКА
РАЗРЕД: ПЕТИ (1 час недељно, 36 часова годишње)

1.

2.

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити
у стању да:

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Број часова по
теми

Време реализације

ДЕЉИВОСТ
БРОЈЕВИМА

• Решава задатке у којима се могу
применити својства дељивости збира,
разлике, производа и количника;
• Научи правила дељивости са
4,6,8,12,15,18,25...
• Решава задатке са остатком при дељењу;
• Решава сложеније задатке у којима је
укључено растављање сложенијих
бројева на просте чиниоце;
• Решава сложеније задатке са
заједничким садржаоцем и делиоцем;
• Израчуна збир првих n природних
бројева

• компетенција за учење,
• комуникација,
• дигитална
компетенција,
• естетичка
компетенција,
• сарадња,
• рад са подацима,
• одговоран однос према
здрављу.

6

IX, X

• компетенција за учење,
• комуникација,
• дигитална
компетенција,
• естетичка
компетенција,
сарадња,
• рад са подацима,
• одговоран однос према
здрављу.

6

X, XI

СКУПОВИ

• Решава једноставне и сложене задатке са
скуповима где се користе основне
операције као што су: пресек, унија и
разлика скупова;
• Нацрта Венов дијаграм где су познате
неке скуповне операције, а траже се
елементи скупа или обрнуто;
• Препозна и реши задатак са
пребројавањем елемената неког скупа
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3.

4.

ЛОГИЧКО
КОМБИНАТОРНИ
ЗАДАЦИ

РАЗЛОМЦИ
ПРВИ ДЕО

5.

РАЗЛОМЦИ
ДРУГИ ДЕО

6.

ОСНА
СИМЕТРИЈА

• Решава задатаке логичког типа на
различите начине ради подстицања
сопствене креативности и потенцијала;
• Препозна и реши задатак применом
комбинаторике

• Решава задатке применом скраћивања и
проширивања разломака;
• Упореди разломке где су бројилац и
именилац велики бројеви методом
свођења разломка на цео део и остатак;
• Израчуна сложенији бројевни израз
применом сабирања и одузимања
разломака;
• Пронађе n-ту децималу у бесконачном
децималном запису;
• Примењује дистрибутивност у тежим
задацима у којима се заједнички фактор
појављује као непозната величина
• Постави и израчуна линеарну једначину
са једном непознатом;
• Реши проблемски задатак свођењем на
линеарну једначину ( Декартова метода);
• Израчуна највећу или најмању могућу
вредност разломка уколико су бројеви
непознати симболи;
• Примени дистрибутивност у
једначинама
• Решава сложеније задатке у којима треба
одредити опсег и површину заданих
ликова;
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• компетенција за учење,
• комуникација,
• дигитална
компетенција,
• естетичка
компетенција,
• сарадња,
• рад са подацима,
• одговоран однос према
здрављу.

4

XI, XII

• компетенција за учење,
• комуникација,
• дигитална
компетенција,
• естетичка
компетенција,
• сарадња,
• рад са подацима,
• одговоран однос према
здрављу.

5

XII, I

8

II, III

4

IV

• компетенција за учење,
• комуникација,
• дигитална
компетенција,
• естетичка
компетенција,
• сарадња,
• рад са подацима,
• одговоран однос према
здрављу.
• компетенција за учење,
• комуникација,
• дигитална
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• Препозна и примењују симетралу дужи
и симетралу угла у поједеним задацима

Школски програм 2022 -2026

•
•
•
•

7.

ЗАДАЦИ СА
ТАКМИЧЕЊА

УКУПНО ЧАСОВА

• Решава задатке са такмичења из
претходних година коришћењем разних
поступака
• Решава задатке из геометрије
коришћењем знања о угловима

•
•
•
•
•
•
•

компетенција,
естетичка
компетенција,
сарадња,
рад са подацима,
одговоран однос према
здрављу.
компетенција за учење,
комуникација,
дигитална
компетенција,
естетичка
компетенција,
сарадња,
рад са подацима,
одговоран однос према
здрављу.

3

V

36

IX-VI

ЦИЉ:
Циљ додатне наставе математике у основној школи јесте продубљивање и проширивање математичких знања ученика, подстицање ученика на самосталан
рад. Развијање код ученика способности логичког мишљења и оспособљавање ученика за самообразовање уз помоћ литературе.
ЗАДАЦИ:
• Навикавање ученика на јасност и прецизност у писменом и усменом изражавању.
• Даље неговање и развијање радних навика, културе понашања, упорности, уредности и систематичности, одговорности и самосталности у раду.
• Оспособити ученике у проналажењу одређених веза између елемената неког скупа као и правилно записивање и логичко образложење решења.
• Научити ученике да разлагањем сложених фигура на просте решавају разне задатке.
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3.9 ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ЗА VI РАЗРЕД

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ДОПУНСКА НАСТАВА – СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
РАЗРЕД: ШЕСТИ (1 час недељно, 36 часова годишње)

1.

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

ЈЕЗИК:
ФОНЕТИКА

2.

ЈЕЗИК:
МОРФОЛОГИЈА

3.

ПРАВОПИС

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:
• препознаје гласове по месту творбе, по
звучности
• препознаје гласовне промене на једноставним
примерима
• одређује речи по настанку
• уз помођодређује корен речи, творбену
основи, суфикс, префикс
• саставља породицу речи на једноставним
примерима
• познаје основне глаголске облике из 5.
разреда
• уз помоћ одређује глаголске облике: аорист,
имперфекат и плусквамперфекат
• познаје и правилно користи заменице
• правилно раставља речи на крају реда на
једноставним примерима
• правилно употрбљава велико и мало слово
• правописно тачно упоребњава глаголске
обликекод једноставнијих примера

Број часова по
теми

Време реализације

15

IX-VI

компетенција за учење
сарадња
решавање проблема
рад са подацима и
информацијама

15

IX-VI

• комуникација
• естетичка компетенција
• компетенција за учење

6

IX-VI

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

• компетенција за учење
• комуникација
• рад са подацима и
информацијама

•
•
•
•
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4.

КЊИЖЕВНОСТ

УКУПНО ЧАСОВА

• зна књижевне родове и основне врсте
• препричава народне епске песме
• познаје ликове из прозних дела
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• комуникација
• естетичка компетенција
• компетенција за учење

36

IX-VI

ЦИЉ:
ЗАДАЦИ :
УЏБЕНИК:
• Александар Јерков, Анђелка Петровић, Катарина Колаковић, Читанка, Српски језик и књижевност за шести разред основне школе, Вулкан знање,
Београд, 2021.
• Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов, Граматика, Српски језик и књижевност за шести разред основне школе, Вулкан знање, Београд,
2019.
• Анђелка Петровић, Катарина Колаковић, Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов, Радна свеска, Српски језик и књижевност за шести
разред основне школе, Вулкан знање, Београд, 2021.
ЛИТЕРАТУРА:
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Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ДОПУНСКА НАСТАВА – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
РАЗРЕД: ПЕТИ-ОСМИ (1 час недељно, 36 часова годишње)

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Број часова по
теми

Време реализације

My life

1.

▪ Tражење и давање
информација о другимаи
давање информација о
себи у ширем комуникативном контексту;
▪ oписивање догађаја у
прошлости;
▪ изражавање допадања/
недопадања;
▪ позив и реаговање на
позив.

The future
2.

▪ Исказивање предвиђања,
нуђења услуге/одлука и
намера у будућности.

• препознају и именују појмове који се
односе на тему;
• поставе и одговоре на једноставнијa
питања личне природе;

• грађанско васпитање,
• српски језик,
• историја.

7

IX, X

• разумеју једноставније текстове који се
односе на исказивање предвиђања,
понуда/одлука, планова и намера у
будћности;

• грађанско васпитање,
• српски језик,
• географија

8

XI, XII

• разумеjу једноставније текстове у којима се
описују догађаји из прошлости;
• разменe једноставније информације у вези са
догађајима у прошлости;

• грађанско васпитање,
• српски језик,
• географија

7

II, III

Times and places
3.

▪ Описивање догађаја из
прошлости;
▪ исказивање
допадања/недопадања;
▪ позив и реаговање на
позив.
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Cities

4.

▪ Описивање места;
▪ исказивање просторних
односа и смера кретања;
▪ описивање догађаја у
прошлости;
▪ исказивање предлога и
сугестија;
▪ изражавање будућих
планова/договора.

• препознају и именују појмове који се односе на
тему;
• разумеју
једноставнији
опис
места
(знаменитости, институције и сл.);

•
•
•
•
•
•

грађанско васпитање,
српски језик,
географија,
историја,
екологија,
информатика

7

IV, V, VI

• препознају и именују појмове који се односе на
тему;
• разумеју једноставније текстове који се односе
на описивање искуства у прошлости;

•
•
•
•
•
•

грађанско васпитање,
српски језик,
географија,
историја,
екологија,
информатика

7

IV, V, VI

36

IX-VI

Experiences
5.

▪ Описивање искуства у
прошлости;
▪ исказивање жеља и
амбиција;
▪ исказивање упозорења;

УКУПНО ЧАСОВА

ЦИЉ: наставе енглеског језика је развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова,
стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и
навикавање на отвореност у комуникацији, стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика.
ЗАДАЦИ :
• усвајање језичког садржаја кроз циљано и осмишљено учествовање у друштвеном чину;
• поимање наставног програма као динамичне, заједнички припремљене и прилагођене листе задатака и активности;
• наставник треба да омогући приступ и прихватање нових идеја;
• ученици се посматрају као одговорни, креативни, активни учесници у друштвеном чину;
• уџбеници представљају извор активности и морају бити праћени употребом додатних аутентичних материјала;
УЏБЕНИК:
• PROJECT 2, OXFORD UNIVERSITY PRESS
• PROJECT 3, OXFORD UNIVERSITY PRESS
• PROJECT 4, OXFORD UNIVERSITY PRESS
• PROJECT 5, OXFORD UNIVERSITY PRESS

(уџбеник и радна свеска)
(уџбеник и радна свеска)
(уџбеник и радна свеска)
(уџбеник и радна свеска)
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Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ДОПУНСКА НАСТАВА – ИСТОРИЈА
РАЗРЕД: ШЕСТИ (1 час недељно, 36 часова годишње)

1.

2.

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

ОСНОВИ
ПРОУЧАВАЊА
ПРОШЛОСТИ

ЕВРОПА,
СРЕДОЗЕМЉЕ И
СРПСКЕ ЗЕМЉЕ У
РАНОМ СРЕДЊЕМ
ВЕКУ

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:
• пореди историјске појаве;
• на понуђеним примерима, разликује легенде и
митове од историјских чињеница, као и
историјске од легендарних личности;
• разликује споменике различитих епоха, са
посебним освртом на оне у локалној средини;

• пореди историјске појаве;
• на историјској карти лоцира правце миграција
и простор насељен Србима и њиховим
суседима у средњем и раном новом веку;
• користећи ИКТ, самостално или у групи,
презентује резултате елементарног
истраживања заснованог на коришћењу
одабраних историјских извора и литературе;
• повеже визуелне и текстуалне информације са
одговарајућим историјским контекстом
(хронолошки, политички, друштвени,
културни);
• наведе најзначајније последице настанка и
развоја држава у Европи и Средоземљу у
средњем и раном новом веку;

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

• компетенција за учење,
• одговорно учешће у
демократском друштву,
• естетичка компетенција,
• комуникација,
• рад са подацима и
информацијама,
• решавање проблема,
• сарадња,
• дигитална компетенција
• компетенција за учење,
• одговорно учешће у
демократском друштву,
• естетичка компетенција,
• комуникација,
• одговоран однос према
околини,
• предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву,
• рад са подацима и
информацијама,
• решавање проблема,
• сарадња,
• дигитална компетенција

Број часова по
теми

Време реализације

4

IX

8

X, XI
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3.

ЕВРОПА,
СРЕДОЗЕМЉЕ
И СРПСКЕ ЗЕМЉЕ У
ПОЗНОМ СРЕДЊЕМ
ВЕКУ

• сагледа значај и улогу истакнутих личности у
датом историјском контексту;
• разликује основна обележја и идентификује
најзначајније последице настанка и ширења
различитих верских учења у средњем и раном
новом веку;
• илуструје примерима значај прожимања
различитих цивилизација; користећи ИКТ,
самостално или у групи, презентује резултате
елементарног истраживања заснованог на
коришћењу одабраних историјских извора и
литературе;
• идентификује основне одлике и промене у
начину производње у средњем и раном новом
веку;
• на основу датих примера, изводи закључак о
повезаности националне историје са
регионалном и европском (на плану политике,
економских прилика, друштвених и
културних појава);
• пореди историјске појаве;
• наведе најзначајније последице настанка и
развоја држава у Европи и Средоземљу у
средњем и раном новом веку;
• идентификује разлике између типова
државног уређења у периоду средњег и раног
новог века;
• на основу датих примера, изводи закључак о
повезаности националне историје са
регионалном и европском (на плану политике,
економских прилика, друштвених и
културних појава);
• сагледа значај и улогу истакнутих личности у
датом историјском контексту;
• илуструје примерима значај прожимања
различитих цивилизација;

Школски програм 2022 -2026

• компетенција за учење,
• одговорно учешће у
демократском друштву,
• естетичка компетенција,
комуникација,
• одговоран однос према
околини,
• одговоран однос према
здрављу,
• предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву,
• рад са подацима и
информацијама,
• решавање проблема,
• сарадња,

12

XII, I, II, III
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4.

ЕВРОПА, СВЕТ И
СРПСКЕ ЗЕМЉЕ У
РАНОМ НОВОМ
ВЕКУ
(Прединдустријско
доба)

• користећи ИКТ, самостално или у групи,
презентује резултате елементарног
истраживања заснованог на коришћењу
одабраних историјских извора и литературе;
• изводи закључак о значају српске
средњовековне државности и издваја
најистакнутије владарске породице;
• учествује у организовању и спровођењу
заједничких школских активности везаних за
развој културе сећања.
• разликује споменике различитих епоха, са
посебним освртом на оне у локалној средини;
• на понуђеним примерима, разликује легенде и
митове од историјских чињеница, као и
историјске од легендарних личности;
• пореди положај и начин живота жена и
мушкараца, различитих животних доби,
припадника постојећих друштвених слојева, у
средњем и раном новом веку;
• образлаже најважније последице научнотехничких открића у периоду средњег и раног
новог века;
• идентификује основне одлике и промене у
начину производње у средњем и раном новом
веку;
• образлаже најважније последице научнотехничких открића у периоду средњег и раног
новог века;
• идентификује основне одлике и промене у
начину производње у средњем и раном новом
веку;
• користећи ИКТ, самостално или у групи,
презентује резултате елементарног
истраживања заснованог на коришћењу
одабраних историјских извора и литературе;
• повеже визуелне и текстуалне информације са
одговарајућим историјским контекстом

Школски програм 2022 -2026

• дигитална компетенција

• компетенција за учење,
• одговорно учешће у
демократском друштву,
• естетичка компетенција,
• комуникација,
• одговоран однос према
околини,
• одговоран однос према
здрављу,
• предузимљивост и
оријентација ка

12

IV, V, VI
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•
•
•
•
•

•

•
•

•

(хронолошки, политички, друштвени,
културни);
образложи узроке и последице историјских
догађаја на конкретним примерима;
пореди историјске појаве;
сагледа значај и улогу истакнутих личности у
датом историјском контексту;
приказује на историјској карти динамику
различитих историјских појава и промена;
разликује основна обележја и идентификује
најзначајније последице настанка и ширења
различитих верских учења у средњем и раном
новом веку;
разликује основна обележја и идентификује
најзначајније последице настанка и ширења
различитих верских учења у средњем и раном
новом веку;
идентификује разлике између типова
државног уређења у периоду средњег и раног
новог века;
пореди положај и начин живота жена и
мушкараца, различитих животних доби,
припадника постојећих друштвених слојева, у
средњем и раном новом веку;
разликује споменике различитих епоха, са
посебним освртом на оне у локалној средини.

УКУПНО ЧАСОВА

Школски програм 2022 -2026

•
•
•
•

предузетништву,
рад са подацима и
информацијама,
решавање проблема,
сарадња,
дигитална компетенција

36

IX-VI

НАПОМЕНА: Допунска настава се организује за ученике који у редовној настави нису били успешни и прилагођена је њиховим индивидуалним
потребама.
ЦИЉ: Оспособити ученике да савладају наставни план и програм.
УЏБЕНИК:
• Историја за 6.разред, Клет, Београд,2021.
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Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ДОПУНСКА НАСТАВА – ГЕОГРАФИЈА
РАЗРЕД: ШЕСТИ (1 час недељно, 36 часова годишње)

1.

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

ГЕОГРАФСКА
КАРТА

2.

СТАНОВНИШТВО

3.

НАСЕЉА

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:
• одређује математичко географски положај на
Земљи;
• 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
светског
становништва
са
природним
карактеристикама простора;
• анализира компоненте популацоне динамике и
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;
• анализира географски положај насеља;
• објашњава континуиране процесе у развоју
насеља и даје примере у Србији, Европи и
свету;
• доводи у везу типове насеља и урбане и
руралне
процесе
са
структурама
становништва, миграцијама, економским и
глобалним појавама и процесима;

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Број часова по
теми

6

Време реализације

IX, X

•
•
•
•

Учење
Комуникација
Сарадња
Одговоран однос према
околини
• Рад са подацима и
информацијама
• Дигитална
• Естетичка

5

X, XI

3

XI, XII
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4.

ПРИВРЕДА

5.

ДРЖАВА И
ИНТЕГРАЦИОНИ
ПРОЦЕСИ

6.

ГЕОГРАФИЈА
ЕВРОПЕ

• доводи у везу размештај привредних објеката
и квалитет животне средине;
• вреднује алтернативе за одрживи развој у
својој локалној средини, Србији, Европи и
свету;
• објасни политичко-географску структуру
државе;
• представи процесе који су довели до
формирања савремене политичко-географске
карте света;
• објасни како се издвајају географске регије;
• илуструје уз помоћ карте најважније
географске објекте, појаве и процесе на
простору Европе

УКУПНО ЧАСОВА

Школски програм 2022 -2026

8

XII-III

5

III, IV

9

IV-VI

36

IX-VI

НАПОМЕНА: Садржаји допунске наставе прате наставни програм и биће прилагођени идивидуалним потребама ученика с циљем оставривање
предиђених исхода.
ЦИЉ:
Циљ наставе 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.
УЏБЕНИК:
• Уџбеник за 6. разред основне школе, издавачке куће Нови Логос (аутори: Снежана Вујадиновић, Рајко Голић, Дејан Шабић)
ЛИТЕРАТУРА:
• уџбеник,
• стручна и методичка литература,
• часописи,
• интернет...
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Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ДОПУНСКА НАСТАВА – ФИЗИКА
РАЗРЕД: ШЕСТИ (1 час недељно, 36 часова годишње)

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:
• да зна представе о механичком кретању

1.

2.

3.

КРЕТАЊЕ

СИЛА

МЕРЕЊЕ

• да на основу појава узајамног деловања
тела препозна силу као меру узајамног
деловања тела која се одређује
интензитетом, правцем и смером;
• да разликује појам масе и тежине

• изражава физичке величине у
одговарајућим мерним јединицама
међународног система (SI) и разликује
основне и изведене физичке величине,
претвара веће јединице у мање и

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

• компетенција за учење,
• рад са подацима и
информацијама,
• комуникација,
• решавање проблема,
• сарадња,
• дигитална компетенција,
• предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву.
• компетенција за учење,
• рад са подацима и
информацијама,
• комуникација,
• решавање проблема,
• сарадња,
• дигитална компетенција,
• предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву
• компетенција за учење,
• рад са подацима и
информацијама,
• комуникација,
• решавање проблема,

Број часова по
теми

Време реализације

9

IX, X

6

X, XI, XII

6

XII, I, II
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• сарадња,
обрнуто (користи префиксе микро,
• дигитална компетенција,
мили, кило, мега);
• мери тежину, дужину, време, запремину • предузимљивост и
оријентација ка
и масу.

• да разликује појам масе и тежине;
• да уме да одреди густину чврстих тела и
течности мерењем масе и запремине.
4.

МАСА И
ГУСТИНА

• да зна појам притиска као и Паскалов
закон.

5.

ПРИТИСАК

УКУПНО ЧАСОВА

предузетништву
• компетенција за учење,
• рад са подацима и
информацијама,
• комуникација,
• решавање проблема,
• сарадња,
• дигитална компетенција,
• предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву
• компетенција за учење,
• рад са подацима и
информацијама,
• комуникација,
• решавање проблема,
• сарадња,
• дигитална компетенција,
• предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву

9

II, III, IV

6

V, VI

36

Садржаји за реализовање допунске наставе ће зависити од напредовања ученика и проблема на које наилазе у овладавању предвиђеним програмским
садржајима. Начин вредновања допунске наставе: на редовним часовима.
ЦИЉ: Помоћ ученицима који нису усвојили основна знања из програма предмета. Најважније је да се редовно предузимају све педагошке мере ради
спречавања неуспеха. Због тога је потребно:
• извршити евидентирање ученика код којих се може појавити неуспех и предузети превентивне стручне мере како не би дошло до неуспеха;
• допунску наставу изводиће као и до сада наставник који ученицима предаје тај предмет;
• на часовима допунске наставе применити одговарајући метод и облик рада (индивидуализована настава, употреба разноврсних наставних
средстава, очигледност и тд.).
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ЗАДАЦИ: Навикавање ученика на јасност и прецизност у писменом и усменом изражавању. Даље неговање и развијање радних навика, културе
понашања и наставне комуникације, сарадничких односа, критичности и објективности, упорности, уредности и систематичности, одговорности и
самосталности у раду.
УЏБЕНИК:
• ФИЗИКА 6 Уџбеник са збирком задатака и лабораторијским вежбама за шести разред основне школе, Александар Кандић и Горан Попарић, Нови
Логос, Београд
ЛИТЕРАТУРА:
• ФИЗИКА 6 Уџбеник за шести разред основне школе, Мићо Митровић, Сазнање, Београд
• МОЈА ФИЗИКА 6 Додатно наставно средство намењено ученицима којима је потребна додатна образовна подршка, Маринко Петковић, Школски
сервис Гајић, Београд
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Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ДОПУНСКА НАСТАВА – МАТЕМАТИКА
РАЗРЕД: ШЕСТИ (1 час недељно, 36 часова годишње)

1.

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

ЦЕЛИ БРОЈЕВИ

2.

ТРОУГАО

3.

РАЦИОНАЛНИ
БРОЈЕВИ
ПРВИ ДЕО

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:
• Схвати појам негативног броја
• Схвати појам супротног броја и
апсолутне вредности целог броја
• Представља целе бројеве на бројевној
полуправој
• Упоређује целе бројеве
• Усвоји основне рачунске операције са
целим бројевима
• Препозна и класификује троуглове на
основу броја једнаких страница и на
основу углова
• Израчуна збир унутрашњих и
спољашњих углова у троуглу
• Конструише основне углове троугла од
60,90,30,45 и 120 степени
• Уредно и прецизно конструише троугао
са задатим елементима
• Конструише описану и уписану
кружницу око троугла
• Препозна и наброји основне ставове
подударности троуглова
• Решава једноставније задатке применом
ставова попударности троуглова
• Претвара рационалне бројеве у
децималан облик и обрнуто

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Број часова по
теми

Време реализације

•
•
•
•
•
•
•

компетенција за учење,
комуникација,
дигитална компетенција,
естетичка компетенција,
сарадња,
рад са подацима,
одговоран однос према
здрављу

5

Септембар

•
•
•
•
•
•
•

компетенција за учење,
комуникација,
дигитална компетенција,
естетичка компетенција,
сарадња,
рад са подацима,
одговоран однос према
здрављу

8

Октобар/Новембар

• компетенција за учење,
• комуникација,
• дигитална компетенција,

6

Децембар/Јануар
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4.

5.

6.

ЧЕТВОРОУГАО

РАЦИОНАЛНИ
БРОЈЕВИ
ДРУГИ ДЕО

ПОВРШИНА
ТРОУГЛА И
ЧЕТВОРОУГЛА

УКУПНО ЧАСОВА

Школски програм 2022 -2026

• Прикаже рационалне бројеве на бројевној
полуправој
• Упореди рационалне бројеве
• Усвоји основне рачунске операције са
рационалним бројевима
• Решава једноставне бројевне изразе са
рационалним бројевима

•
•
•
•

естетичка компетенција,
сарадња,
рад са подацима,
одговоран однос према
здрављу

• Препозна и класификује четвороугао
• Препозна основна својства
четвороугла
• Решава једноставније задатке са
четвороуглом

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

компетенција за учење,
комуникација,
дигитална компетенција,
естетичка компетенција,
сарадња,
рад са подацима,
одговоран однос здрављу
компетенција за учење,
комуникација,
дигитална компетенција,
естетичка компетенција,
сарадња,
рад са подацима,
одговоран однос према
здрављу

•
•
•
•
•
•
•

компетенција за учење,
комуникација,
дигитална компетенција,
естетичка компетенција,
сарадња,
рад са подацима,
одговоран однос према
здрављу

• Решава једноставније једначине и
неједначине у скупу целих бројева
• Приказује податке у координатном
систему
• Препозна и решава једноставне
задатке са директном и обрнутом
пропорцијом
• Израчуна размеру и проценат
зависних величина
• Анализира и графички представља
тражене податке
• Схвати једнакост површи
геометријских фигура
• Израчуна пошршину троугла
• Израчуна површину трапеза и
паралелограма
• Израчуна површину паралелограма са
нормалним дијагоналама

5

Фебруар

8

Март/Април/Мај

4

Мај/јун

36
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ЦИЉ:
Циљ допунске наставе математике у основној школи јесте: да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схватање појава и
зависности у животу и друштву; да оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака из животне праксе.
ЗАДАЦИ:
Навикавање ученика на јасност и прецизност у писменом и усменом изражавању. Даље неговање и развијање радних навика, културе понашања и
наставне комуникације, сарадничких односа, критичности и објективности, упорности, уредности и систематичности, одговорности и самосталности у
раду.
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Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ДОПУНСКА НАСТАВА – ШПАНСКИ ЈЕЗИК
РАЗРЕД: ПЕТИ-ОСМИ (1 час недељно, 36 часова годишње)

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

1.

ASÍ SOMOS

• Ученици ће знати да се представе и да
постављају питања у вези себе и другара.

2.

LOS TIEMPOS
GRAMATICALES

• Ученици ће знати да се служе граматичким
временима

3.

LAS CIUDADES
ESPAÑOLES

• Ученици ће знати да се снађу у граду,
постављају и одговарају на питања у вези
боравка у граду

4.

LECTURA DE LOS
TEXTOS

• Ученици ће знати да прочитају
једноставне текстове

УКУПНО ЧАСОВА

разумеју

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

српски,
енглески,
грађанско васпитање
српски,
енглески,
грађанско васпитање
српски,
енглески,
грађанско васпитање,
географија
српски,
енглески,
грађанско васпитање,

Број часова по
теми

Време реализације

8

IX, X

8

XI, XII

8

I, II, III

12

IV, V, VI

36

IX-VI

ЦИЉ: Помоћ ученицима у раду да лакше савладају градиво.
ЗАДАЦИ: Граматички, текстови који се обрађују на часу.
УЏБЕНИК:
• Espacio joven 360
ЛИТЕРАТУРА:
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3.10 ПРОГРАМ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ЗА VI РАЗРЕД

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ДОДАТНА НАСТАВА – СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
РАЗРЕД: ШЕСТИ (1 час недељно, 36 часова годишње)

1.

2.

3.

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

ЈЕЗИК:
ФОНЕТИКА

ЈЕЗИК:
МОРФОЛОГИЈА

ПРАВОПИС

УКУПНО ЧАСОВА

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:
• правилно одређује гласове по месту и начину
творбе, по звучности
• правилно одређује гласовне промене
• одређује гласовне промене на речима које
имају три гласовне промене
• одређује речи по настанку
• одређује начине творбе
• одређује корен речи, творбену основи, суфикс,
префикс
• саставља породицу речи
• познаје основне глаголске облике из 5. разреда
• мења и одређује глаголске облике: аорист.
имперфекат и плусквамперфекат
• познаје и правилно користи заменице
• правилно раставља речи на крају реда
• правилно употрбљава велико и мало слово
• правописно тачно упоребњава глаголске
облике

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Број часова по
теми

Време реализације

15

IX-VI

компетенција за учење
сарадња
решавање проблема
рад са подацима и
информацијама

15

IX-VI

• комуникација
• естетичка компетенција
• компетенција за учење

6

IX-VI

36

IX-VI

• компетенција за учење
• комуникација
• рад са подацима
иинформацијама

•
•
•
•

ЦИЉ:
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ЗАДАЦИ:
УЏБЕНИК:
• Александар Јерков, Анђелка Петровић, Катарина Колаковић, Читанка, Српски језик и књижевност за шести разред основне школе,Вулкан знање,
Београд, 2021.
• Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов, Граматика, Српски језик и књижевност за шести разред основне школе, Вулкан знање, Београд,
2019.
• Анђелка Петровић, Катарина Колаковић, Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов, Радна свеска, Српски језик и књижевност за шести
разред основне школе, Вулкан знање, Београд, 2021.
ЛИТЕРАТУРА:
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Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ДОДАТНА НАСТАВА – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
РАЗРЕД: ПЕТИ-ОСМИ (1 час недељно, 36 часова годишње)

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

My life

1.

▪ Tражење и давање
информација о
другима и давање
информација о себи у
ширем
комуникативном
контексту;
▪ oписивање догађаја у
прошлости;
▪ изражавање допадања/
недопадања;
▪ позив и реаговање на
позив.

The future
2.

▪ Исказивање
предвиђања, нуђења
услуге/одлука и
намера у будућности.

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:
• опишу у неколико везаних исказа догађај из
прошлости/историјску личност и сл. размене
информације
које
се
односе
на
допадање/недопадање уз образложење;
• разумеју предлоге и одговоре на њих;
• упуте предлоге и реагују на предлоге
пружајући
одговарајући
изговор
или
одговарајуће оправдање на прикладан начин;
• опишу сличности и разлике у породичном
животу у ВБ и код нас.
• размене информације које се односе на дате
• комуникативне ситуације;
• опишу сталне, уобичајене и тренутне догађаје
/активности и способности користећи
неколико везаних исказа;
• разумеју и примењују правила учтиве
комуникације.
• разумеју и размене информације које се
односе на предвиђање, нуђење услуге/одлуке,
и намере у будућности;
• изразе своја и туђа предвиђања, одлуке, и
намере у будћности;
• понуде/прихвате/одбију услугу на прикладан
начин;
• уоче и опишу сличности и разлике у прослави
рођендана у ВБ и код нас.

Број часова по
теми

Време реализације

• грађанско васпитање,
• српски језик,
• историја.

7

IX, X

• грађанско васпитање,
• српски језик,
• географија

8

XI, XII

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ
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Times and places

3.

▪ Описивање догађаја
из прошлости;
▪ исказивање
допадања/недопадања;
▪ позив и реаговање на
позив.

Cities

4.

▪ Описивање места;
▪ исказивање просторних
односа и смера кретања;
▪ описивање догађаја у
прошлости;
▪ исказивање предлога и
сугестија;
▪ изражавање будућих
планова/договора.

Experiences

5.

▪ Описивање искуства у
прошлости;
▪ исказивање жеља и
амбиција;
▪ исказивање
упозорења;

УКУПНО ЧАСОВА

• опишу историјске догађаје циљне културе
користећи једноставнијa језичка средства;
• разумеју и реагују на једноставније исказе који
се односе на допадање/недопадање;
• изразе допадање/недопадање једноставнијим
језичким средствима;
• израчунају време у ВБ, Аустралији, САД у
односу на Србију.
• разумеју и реагују на предлоге и сугестије уз
образложење;
• саопште предлоге и сугестије;
• разумеју једноставније исказе који се односе
на планове за будућност;
• у неколико везаних исказа саопште планове/
договоре за будућност;
• разумеју и поштују правила учтиве
комуникације;
• опишу значајније градове циљних култура и
њихове знаменитoсти и занимљивости
(Лондон, Њујорк);
• опишу значајни историjски догађај циљних
култура
• разумеју текст о значајнијим историјским
личностима из ВБ и опишу значајније
историјске личности користећи једноставнија
језичка средства.
• саопште савете, забране, присуство/одсуство
обавезе користећи одговарајућа језичка
средства;
• разумеју и формулишу исказе којима се тражи
мишљење, изражава слагање/неслагање.

Школски програм 2022 -2026

• грађанско васпитање,
• српски језик,
• географија

7

II, III

•
•
•
•
•
•

грађанско васпитање,
српски језик,
географија,
историја,
екологија,
информатика

7

IV, V, VI

•
•
•
•
•
•

грађанско васпитање,
српски језик,
географија,
историја,
екологија,
информатика

7

IV, V, VI

36

ЦИЉ: наставе енглеског језика је развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова,
стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и
навикавање на отвореност у комуникацији, стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика.
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ЗАДАЦИ:
• усвајање језичког садржаја кроз циљано и осмишљено учествовање у друштвеном чину;
• поимање наставног програма као динамичне, заједнички припремљене и прилагођене листе задатака и активности;
• наставник треба да омогући приступ и прихватање нових идеја; ученици се посматрају као одговорни, креативни, активни учесници у друштвеном
чину;
• уџбеници представљају извор активности и морају бити праћени употребом додатних аутентичних материјала;
УЏБЕНИК:
• PROJECT 2, OXFORD UNIVERSITY PRESS
• PROJECT 3, OXFORD UNIVERSITY PRESS
• PROJECT 4, OXFORD UNIVERSITY PRESS
• PROJECT 5, OXFORD UNIVERSITY PRESS

(уџбеник и радна свеска)
(уџбеник и радна свеска)
(уџбеник и радна свеска)
(уџбеник и радна свеска)

ЛИТЕРАТУРА:
• ЗНАМ ЗА ВИШЕ ЗА 5.6.7. И 8.РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
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Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ДОДАТНА НАСТАВА – ИСТОРИЈА
РАЗРЕД: ШЕСТИ (1 час недељно, 36 часова годишње)

1.

2.

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

ОСНОВИ
ПРОУЧАВАЊА
ПРОШЛОСТИ

ЕВРОПА,
СРЕДОЗЕМЉЕ И
СРПСКЕ ЗЕМЉЕ У
РАНОМ СРЕДЊЕМ
ВЕКУ

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:
• пореди историјске појаве;
• повеже визуелне и текстуалне информације са
одговарајућим историјским контекстом
(хронолошки, политички, друштвени,
културни);
• на понуђеним примерима, разликује легенде и
митове од историјских чињеница, као и
историјске од легендарних личности;
• разликује споменике различитих епоха, са
посебним освртом на оне у локалној средини;

• образложи узроке и последице историјских
догађаја на конкретним примерима;
• пореди историјске појаве;
• приказује на историјској карти динамику
различитих историјских појава и промена;
• на историјској карти лоцира правце миграција и
простор насељен Србима и њиховим суседима у
средњем и раном новом веку;
• користећи ИКТ, самостално или у групи,
презентује резултате елементарног
истраживања заснованог на коришћењу
одабраних историјских извора и литературе;
• повеже визуелне и текстуалне информације са
одговарајућим историјским контекстом

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

• компетенција за учење,
• одговорно учешће у
демократском друштву,
• естетичка
компетенција,
• комуникација,
• рад са подацима и
информацијама,
• решавање проблема,
• сарадња,
• дигитална
компетенција
• компетенција за учење,
• одговорно учешће у
демократском друштву,
• естетичка
компетенција,
• комуникација,
• одговоран однос према
околини,
• предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву,
• рад са подацима и
информацијама,
• решавање проблема,

Број часова по
теми

Време реализације

4

IX

8

X, XI
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•
•
•

•

•

•
•

3.

ЕВРОПА,
СРЕДОЗЕМЉЕ
И СРПСКЕ ЗЕМЉЕ
У ПОЗНОМ
СРЕДЊЕМ
ВЕКУ

•
•
•
•

(хронолошки, политички, друштвени,
културни);
наведе најзначајније последице настанка и
развоја држава у Европи и Средоземљу у
средњем и раном новом веку;
сагледа значај и улогу истакнутих личности у
датом историјском контексту;
разликује основна обележја и идентификује
најзначајније последице настанка и ширења
различитих верских учења у средњем и раном
новом веку;
илуструје примерима значај прожимања
различитих цивилизација; користећи ИКТ,
самостално или у групи, презентује резултате
елементарног истраживања заснованог на
коришћењу одабраних историјских извора и
литературе;
повеже визуелне и текстуалне информације са
одговарајућим историјским контекстом
(хронолошки, политички, друштвени,
културни);
идентификује основне одлике и промене у
начину производње у средњем и раном новом
веку;
на основу датих примера, изводи закључак о
повезаности националне историје са
регионалном и европском (на плану политике,
економских прилика, друштвених и културних
појава);
пореди историјске појаве;
наведе најзначајније последице настанка и
развоја држава у Европи и Средоземљу у
средњем и раном новом веку;
идентификује разлике између типова државног
уређења у периоду средњег и раног новог века;
илуструје примерима важност утицаја
политичких, привредних, научних и културних

Школски програм 2022 -2026

• сарадња,
• дигитална
компетенција

• компетенција за учење,
• одговорно учешће у
демократском друштву,
• естетичка
компетенција,
• комуникација,
• одговоран однос према
околини,

12

XII, I, II, III
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•
•

•
•
•
•

•

•
•
•

•

тековина средњег и раног новог века у
савременом друштву;
образложи узроке и последице историјских
догађаја на конкретним примерима;
на основу датих примера, изводи закључак о
повезаности националне историје са
регионалном и европском (на плану политике,
економских прилика, друштвених и културних
појава);
сагледа значај и улогу истакнутих личности у
датом историјском контексту;
приказује на историјској карти динамику
различитих историјских појава и промена;
илуструје примерима значај прожимања
различитих цивилизација;
користећи ИКТ, самостално или у групи,
презентује резултате елементарног
истраживања заснованог на коришћењу
одабраних историјских извора и литературе;
повеже визуелне и текстуалне информације са
одговарајућим историјским контекстом
(хронолошки, политички, друштвени,
културни);
изводи закључак о значају српске
средњовековне државности и издваја
најистакнутије владарске породице;
учествује у организовању и спровођењу
заједничких школских активности везаних за
развој културе сећања.
повеже визуелне и текстуалне информације са
одговарајућим историјским контекстом
(хронолошки, политички, друштвени,
културни);
учествује у организовању и спровођењу
заједничких школских активности везаних за
развој културе сећања

Школски програм 2022 -2026

• одговоран однос према
здрављу,
• предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву,
• рад са подацима и
информацијама,
• решавање проблема,
• сарадња,
• дигитална
компетенција
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4.

ЕВРОПА, СВЕТ И
СРПСКЕ ЗЕМЉЕ У
РАНОМ НОВОМ
ВЕКУ
(Прединдустријско
доба)

• разликује споменике различитих епоха, са
посебним освртом на оне у локалној средини;
• на понуђеним примерима, разликује легенде и
митове од историјских чињеница, као и
историјске од легендарних личности;
• пореди положај и начин живота жена и
мушкараца, различитих животних доби,
припадника постојећих друштвених слојева, у
средњем и раном новом веку;
• образлаже најважније последице научнотехничких открића у периоду средњег и раног
новог века;
• идентификује основне одлике и промене у
начину производње у средњем и раном новом
веку;
• илуструје примерима значај прожимања
различитих цивилизација;
• разликује споменике различитих епоха, са
посебним освртом на оне у локалној средини;
• образлаже најважније последице научнотехничких открића у периоду средњег и раног
новог века;
• користећи ИКТ, самостално или у групи,
презентује резултате елементарног
истраживања заснованог на коришћењу
одабраних историјских извора и литературе;
• повеже визуелне и текстуалне информације са
одговарајућим историјским контекстом
(хронолошки, политички, друштвени,
културни);
• образложи узроке и последице историјских
догађаја на конкретним примерима;
• пореди историјске појаве;
• сагледа значај и улогу истакнутих личности у
датом историјском контексту;
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• компетенција за учење,
• одговорно учешће у
демократском друштву,
• естетичка
компетенција,
• комуникација,
• одговоран однос према
околини,
• одговоран однос према
здрављу,
• предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву,
• рад са подацима и
информацијама,
• решавање проблема,
• сарадња,

12

IV, V, VI
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• приказује на историјској карти динамику
различитих историјских појава и промена;
• разликује основна обележја и идентификује
најзначајније последице настанка и ширења
различитих верских учења у средњем и раном
новом веку;
• илуструје примерима важност утицаја
политичких, привредних, научних и културних
тековина средњег и раног новог века у
савременом друштву;
• учествује у организовању и спровођењу
заједничких школских активности везаних за
развој културе сећања
• разликује основна обележја и идентификује
најзначајније последице настанка и ширења
различитих верских учења у средњем и раном
новом веку;
• идентификује разлике између типова државног
уређења у периоду средњег и раног новог века;
• пореди положај и начин живота жена и
мушкараца, различитих животних доби,
припадника постојећих друштвених слојева, у
средњем и раном новом веку;
• разликује споменике различитих епоха, са
посебним освртом на оне у локалној средини.

УКУПНО ЧАСОВА

Школски програм 2022 -2026

• дигитална
компетенција

36

IX-VI

ЦИЉ: Додатна настава је облик образовно-васпитног рада чији је циљ да пружи додатну подршку у учењу. То је начин да се ученицима којима је то
потребно и који то желе и могу, пружи више него што добијају на редовној настави. Додатна настава је намењена свим ученицима, а посебно онима који
показују интересовање за одређене теме или научне области и дисциплине недовољно заступљене у образовном програму. На додатним часовима може
да се излази и ван оквира и захтева предметног наставног програма, а прилагођена је ученичким индивидуалним потребама.
УЏБЕНИК:
• Историја за 6.разред, Клет, Београд,2021.
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Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ДОДАТНА НАСТАВА – ГЕОГРАФИЈА
РАЗРЕД: ШЕСТИ (1 час недељно, 36 часова годишње)

1.

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

ГЕОГРАФСКА
КАРТА

2.

СТАНОВНИШТВО

3.

НАСЕЉА

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:
• одређује математичко географски положај
на Земљи;
• 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 светског
становништва
са
природним
карактеристикама простора;
• анализира компоненте популацоне динамике
и 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;
• анализира географски положај насеља;
• објашњава континуиране процесе у развоју
насеља и даје примере у Србији, Европи и
свету;
• доводи у везу типове насеља и урбане и
руралне
процесе
са
структурама
становништва, миграцијама, економским и
глобалним појавама и процесима;

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Број часова по
теми

Време реализације

6

IX, X

5

X, XI

3

XI, XII

•
•
•
•

Учење
Комуникација
Сарадња
Одговоран однос према
околини
• Рад са подацима и
информацијама
• Дигитална
• Естетичка
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4.

ПРИВРЕДА

5.

ДРЖАВА И
ИНТЕГРАЦИОНИ
ПРОЦЕСЕ

6.

ГЕОГРАФИЈА
ЕВРОПЕ

• доводи у везу размештај привредних
објеката и квалитет животне средине;
• вреднује алтернативе за одрживи развој у
својој локалној средини, Србији, Европи и
свету;
• објасни политичко-географску структуру
државе;
• представи процесе који су довели до
формирања
савремене
политичкогеографске карте света;
• објасни како се издвајају географске регије;
• илуструје уз помоћ карте најважније
географске објекте, појаве и процесе на
простору Европе

УКУПНО ЧАСОВА

Школски програм 2022 -2026

8

XII-III

5

III, IV

9

IV-VI

36

IX-VI

НАПОМЕНА: Додатана настава ће пратити наставни план и програм са проширеним садржајима и у складу са индивидуалним способностима
ученика,уважавајући претходно стечена знања.
ЦИЉ:
Циљ наставе 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.
УЏБЕНИК:
• Уџбеник за 6. разред основне школе, издавачке куће Нови Логос, (аутори: Снежана Вујадиновић, Рајко Голић, Дејан Шабић)
ЛИТЕРАТУРА:
• Уџбеник,
• стручна и методичка литература,
• часописи,
• интернет...
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Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ДОДАТНА НАСТАВА – ФИЗИКА
РАЗРЕД: ШЕСТИ (1 час недељно, 36 часова годишње)

1.

2.

3.

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

КРЕТАЊЕ

СИЛА

МЕРЕЊЕ

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Број часова по
теми

Време реализације

• да усвоји представе о механичком
кретању;
• на напредном нивоу решава
квалитативне, квантитативне и графичке
задатке из наведене области.

• Компетенција за учење,
• рад са подацима и
информацијама,
• комуникација,
• решавање проблема,
• сарадња,
• дигитална компетенција,
• предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву.

9

IX, X

• да на основу појава узајамног деловања
тела схвати силу као меру узајамног
деловања тела која се одређује
интензитетом, правцем и смером;
• да усвоји појам масе и тежине и зна
разлику између њих;
• на напредном нивоу решава
квалитативне, квантитативне и графичке
задатке из наведене области.
• 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);

• Компетенција за учење,
• рад са подацима и
информацијама,
• комуникација,
• решавање проблема,
• сарадња,
• дигитална компетенција,
• предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву.

9

X, XI, XII

• Компетенција за учење,
• рад са подацима и
информацијама,
• комуникација,
• решавање проблема,
• сарадња,
• дигитална компетенција,
• предузимљивост и

6

XII, I, II
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4.

5.

МАСА И
ГУСТИНА

• процењује вредност најмањег подеока код
мерних инструмената (односно, тачност
мерења);
• мери тежину, дужину, време, запремину и
масу;
• одређује средњу вредност мерене
величине и грешку мерења;
• на напредном нивоу решава квалитативне
и квантитативне задатке из наведене
области.
• да уме да одреди густину чврстих тела и
течности мерењем масе и запремине;
• на напредном нивоу решава
квалитативне, квантитативне и графичке
задатке из наведене области.

ПРИТИСАК

• да усвоји појам притиска као и Паскалов
закон;
• на напредном нивоу решава квалитативне
и квантитативне задатке из наведене
области.

УКУПНО ЧАСОВА

Школски програм 2022 -2026
оријентација ка
предузетништву.

• Компетенција за учење,
• рад са подацима и
информацијама,
• комуникација,
• решавање проблема,
• сарадња,
• дигитална компетенција,
• предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву.
• Компетенција за учење,
• рад са подацима и
информацијама,
• комуникација,
• решавање проблема,
• сарадња,
• дигитална компетенција,
• предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву.

9

II, III, IV

3

V, VI

36

IX-VI

ЦИЉ: Продубљивање и проширивање садржаја редовне наставе. Најважније је да се редовно предузимају све педагошке мере ради напредовања ученика.
Због тога је потребно:
• извршити евидентирање ученика код којих је изражено интересовање ка физици;
• додатну наставу изводиће као и до сада наставник који ученицима предаје тај предмет;
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•
•
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на часовима додатне наставе применити одговарајући метод и облик рада (индивидуализована настава, употреба разноврсних наставних средстава,
очигледност и тд.);
посебна пажња обратиће се на решавање нумеричких задатака на напредном нивоу.

ЗАДАЦИ:
• Навикавање ученика на јасност и прецизност у писменом и усменом изражавању.
• Заинтересовати ученике за физику као природну науку и проширити знања из наставних тема за шести разред.
• Заинтересовати ученике за експериментални рад и осмишљавање огледа који демонстрирају одређене физичке појаве.
УЏБЕНИК:
• ФИЗИКА 6 Уџбеник са збирком задатака и лабораторијским вежбама за шести разред основне школе, Александар Кандић и Горан Попарић, Нови
Логос, Београд
• ФИЗИКА 6 Збирка задатака за шести разред основне школе, Александар Кандић, Нови Логос, Београд
ЛИТЕРАТУРА:
• ПРАКТИКУМ ФИЗИКА 6 Збирка задатака и експерименталних вежби из физике за шести разред основне школе, Мићо Митровић, Сазнање,
Београд
• ФИЗИКА 6 Збирка решених задатака за VI разред основне школе, Наташа Чалуковић, Круг, Београд
• ФИЗИКА IX Приручник за такмичења ученика основних школа од VI до VIII разреда, Наташа Чалуковић, Ратомирка Милер, Круг, Београд
• Млади физичар,чланци из разних научних часописа
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Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ДОДАТНА НАСТАВА – МАТЕМАТИКА
РАЗРЕД: ШЕСТИ (1 час недељно, 36 часова годишње)

1.

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

ЛОГИЧКО
КОМБИНАТОРНИ
ЗАДАЦИ

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

• Решава задатаке логичког типа на

различите начине ради подстицања
сопствене креативности и потенцијала;
• Препозна и реши задатак применом
комбинаторике и Дирихлеовог принципа

• Решава сложенији бројевни израз у скупу

целих бројева;

2.

3.

ЦЕЛИ БРОЈЕВИ

ДИЈАГРАМ И
ЊИХОВА
ПРИМЕНА

• Решава задатке рачунских операција у

којима недостају одређене замене(задаци
са звездицама, математички ребуси);
• Одреди апсолутну вредност збира и
производа целих бројава
• Реши текстуалан задатак цртањем
дијаграма;
• Решава задатке применом методом дужи;

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

компетенција за учење,
комуникација,
дигитална компетенција,
естетичка компетенција,
сарадња,
рад са подацима,
одговоран однос према
здрављу.
компетенција за учење,
комуникација,
дигитална компетенција,
естетичка компетенција,
сарадња,
рад са подацима,
одговоран однос према
здрављу.
компетенција за учење,
комуникација,
дигитална компетенција,
естетичка компетенција,
сарадња,
рад са подацима,
одговоран однос према
здрављу.

Број часова по
теми

Време реализације

3

IX

6

X, XI

3

XII
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4.

5.

6.

7.

ТРОУГАО

РАЦИОНАЛНИ
БРОЈЕВИ

ЧЕТВОРОУГАО

ЗАДАЦИ СА
ТАКМИЧЕЊА

Школски програм 2022 -2026

• Упореди два троугла на основу ставова
подударности троуглова и то искористи у
задатку за тражени угао или страницу;
• Изведе доказ о непознатим величинама
(страница, угао, обим..);
• Анализира и конструише троугао на
основу датих података у задатку;
• Упореди странице у троуглу на основу
релација о угловима и обрнуто;
• Упореди два рационална броја где су
бројилац и именилац велики бројеви
свођењем на цео део и остатак;
• Реши проблемски задатак свођењем на
линеарну једначину у скупу рационалних
бројева;
• Израчуна највећу или најмању могућу
вредност разломка уколико су бројеви
непознати симболи;
• Израчуна неједначину у скупу
рационалних бројева;
• Реши текстуалан задатак применом
обрнуте или директне пропорције
• Изведе формулу за површину
четвороугла;
• Израчуна површину четвороугла уколико
је дата само једна релација у задатку;
• Докаже непознату величину у задацима
где је дат трапез, паралелограм..

•
•
•
•
•
•
•

компетенција за учење,
комуникација,
дигитална компетенција,
естетичка компетенција,
сарадња,
рад са подацима,
одговоран однос према
здрављу.

8

I, II

•
•
•
•
•
•
•

компетенција за учење,
комуникација,
дигитална компетенција,
естетичка компетенција,
сарадња,
рад са подацима,
одговоран однос према
здрављу.

8

II, III

•
•
•
•
•
•
•

4

IV

• Решава задатке са такмичења из
претходних година коришћењем разних
поступака (ход уназад, парност–
непарност..)

•
•
•
•
•
•

компетенција за учење,
комуникација,
дигитална компетенција,
естетичка компетенција,
сарадња,
рад са подацима,
одговоран однос према
здрављу.
компетенција за учење,
комуникација,
дигитална компетенција,
естетичка компетенција,
сарадња,
рад са подацима,

4

V
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• одговоран однос према
здрављу.

УКУПНО ЧАСОВА

36

IX-VI

ЦИЉ:
Циљ додатне наставе математике у основној школи јесте продубљивање и проширивање математичких знања ученика, подстицање ученика на самосталан
рад. Развијање код ученика способности логичког мишљења и оспособљавање ученика за самообразовање уз помоћ литературе.
ЗАДАЦИ:
Навикавање ученика на јасност и прецизност у писменом и усменом изражавању. Даље неговање и развијање радних навика, културе понашања,
упорности, уредности и систематичности, одговорности и самосталности у раду. Оспособити ученика у проналажењу одређених веза између елемената
неког скупа као и правилно записивање и логичко образложење решења. Помоћи ученику да интуитивно пронађе решења у анализи конструктивних
задатака и да изврши правилну конструкцију, правилан запис доказа и да дискутује о решењу. Оспособити ученике да разлагањем сложених фигура на
просте решавају разне задатке.

529

Основна школа „Добросав Радосављевић – Народ“

Школски програм 2022 -2026

3.11 ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ЗА VII РАЗРЕД

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ДОПУНСКА НАСТАВА – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
РАЗРЕД: ПЕТИ-ОСМИ (1 час недељно, 36 часова годишње)

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Број часова по
теми

Време реализације

My life

1.

▪ Tражење и давање
информација о другимаи
давање информација о
себи у ширем комуникативном контексту;
▪ oписивање догађаја у
прошлости;
▪ изражавање допадања/
недопадања;
▪ позив и реаговање на
позив.

The future
2.

▪ Исказивање предвиђања,
нуђења услуге/одлука и
намера у будућности.

• препознају и именују појмове који се
односе на тему;
• поставе и одговоре на једноставнијa
питања личне природе;

• грађанско васпитање,
• српски језик,
• историја.

7

IX, X

• разумеју једноставније текстове који се
односе на исказивање предвиђања,
понуда/одлука, планова и намера у
будћности;

• грађанско васпитање,
• српски језик,
• географија

8

XI, XII

• разумеjу једноставније текстове у којима се
описују догађаји из прошлости;
• разменe једноставније информације у вези са
догађајима у прошлости;

• грађанско васпитање,
• српски језик,
• географија

7

II, III

Times and places
3.

▪ Описивање догађаја из
прошлости;
▪ исказивање
допадања/недопадања;
▪ позив и реаговање на
позив.
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Cities

4.

▪ Описивање места;
▪ исказивање просторних
односа и смера кретања;
▪ описивање догађаја у
прошлости;
▪ исказивање предлога и
сугестија;
▪ изражавање будућих
планова/договора.

• препознају и именују појмове који се односе на
тему;
• разумеју
једноставнији
опис
места
(знаменитости, институције и сл.);

•
•
•
•
•
•

грађанско васпитање,
српски језик,
географија,
историја,
екологија,
информатика

7

IV, V, VI

• препознају и именују појмове који се односе на
тему;
• разумеју једноставније текстове који се односе
на описивање искуства у прошлости;

•
•
•
•
•
•

грађанско васпитање,
српски језик,
географија,
историја,
екологија,
информатика

7

IV, V, VI

36

IX-VI

Experiences
5.

▪ Описивање искуства у
прошлости;
▪ исказивање жеља и
амбиција;
▪ исказивање упозорења;

УКУПНО ЧАСОВА

ЦИЉ: наставе енглеског језика је развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова,
стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и
навикавање на отвореност у комуникацији, стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика.
ЗАДАЦИ :
• усвајање језичког садржаја кроз циљано и осмишљено учествовање у друштвеном чину;
• поимање наставног програма као динамичне, заједнички припремљене и прилагођене листе задатака и активности;
• наставник треба да омогући приступ и прихватање нових идеја;
• ученици се посматрају као одговорни, креативни, активни учесници у друштвеном чину;
• уџбеници представљају извор активности и морају бити праћени употребом додатних аутентичних материјала;
УЏБЕНИК:
• PROJECT 2, OXFORD UNIVERSITY PRESS
• PROJECT 3, OXFORD UNIVERSITY PRESS
• PROJECT 4, OXFORD UNIVERSITY PRESS
• PROJECT 5, OXFORD UNIVERSITY PRESS

(уџбеник и радна свеска)
(уџбеник и радна свеска)
(уџбеник и радна свеска)
(уџбеник и радна свеска)
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Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ДОПУНСКА НАСТАВА – ИСТОРИЈА
РАЗРЕД: СЕДМИ (1 час недељно, 36 часова годишње)

1.

2.

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

ОСНОВИ
ПРОУЧАВАЊА
ПРОШЛОСТИ

ЕВРОПА, СВЕТ,
СРПСКА ДРЖАВА И
НАРОД НА
ПОЧЕТКУ
ИНДУСТРИЈСКОГ
ДОБА

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:
• пореди различите историјске изворе и
класификује их на основу њихове сазнајне
вредности;
• анализира и процени ближе хронолошко
порекло извора на основу садржаја;
• раздваја битно од небитног у историјској
нарацији;
• препознаје смисао и сврху неговања сећања на
важне личности и догађаје из историје државе
и друштва.
• доводи у везу узроке и последице историјских
догађаја, појава и процеса на конкретним
примерима;
• изводи закључак о повезаности националне
историје са регионалном и европском, на
основу датих примера;
• сагледа значај и улогу истакнутих личности у
датом историјском контексту;
• уочава утицај и улогу књижевних и
уметничких дела на формирање националног
идентитета у прошлости;
• уочава утицај историјских догађаја, појава и
процеса на прилике у савременом друштву;
• препознаје историјску подлогу савремених
институција и друштвених појава (грађанска
права, парламентаризам, уставност);

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ
• Компетенција за
целоживотно учење
• Вештина комуникације
• Рад с подацима и
информацијама
• Дигитална компетенција
• Решавање проблема
• Вештина сарадње
• Вештине за живот у
демократском друштву
• Компетенција за
целоживотно учење
• Вештина комуникације
• Рад с подацима и
информацијама
• Дигитална компетенција
• Решавање проблема
• Вештина сарадње
• Вештине за живот у
демократском друштву
• Брига за здравље
• Еколошка компетенција
• Естетска компетенција

Број часова по
теми

Време реализације

3

IX

11

IX, X, XI
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3.

ЕВРОПА, СВЕТ,
СРПСКА ДРЖАВА И
НАРОД У ДРУГОЈ
ПОЛОВИНИ XIX
ВЕКА

• анализирајући дате примере, уочава утицај
научно-технолошког развоја на промене у
друштвеним и привредним односима и
природном окружењу;
• пореди положај и начин живота припадника
различитих друштвених слојева и група у
индустријско доба;
• уочи пристрасност, пропаганду и стереотипе у
садржајима историјских извора;
• употреби податке из графикона и табела у
елементарном истраживању;
• презентује, самостално или у групи, резултате
елементарног истраживања заснованог на
коришћењу одабраних историјских извора и
литературе, користећи ИКТ;
• упоређује, анализира и уочава разлике између
својих и ставова других;
• раздваја битно од небитног у историјској
нарацији;
• препознаје смисао и сврху неговања сећања на
важне личности и догађаје из историје државе
и друштва;
• идентификује историјске споменике у
локалној средини и учествује у организовању
и
спровођењу
заједничких
школских
активности везаних за развој културе сећања.
• изводи закључак о повезаности националне
историје са регионалном и европском, на
основу датих примера;
• сагледа значај и улогу истакнутих личности у
датом историјском контексту;
• наведе специфичности друштвених појава,
процеса, политичких идеја, ставова
појединаца и група насталих у новом веку;
• анализира и процени ближе хронолошко
порекло извора на основу садржаја;

Школски програм 2022 -2026

• Компетенција за
целоживотно учење
• Вештина комуникације
• Рад с подацима и
информацијама
• Дигитална компетенција
• Решавање проблема
• Вештина сарадње
• Вештине за живот у
демократском друштву

11

XII, I, II, III
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4.

ЕВРОПА, СВЕТ,
СРПСКА ДРЖАВА И
НАРОД НА
ПОЧЕТКУ XX ВЕКА

• уочава специфичности у тумачењу одређених
историјских догађаја и појава на основу
поређења извора различитог порекла;
• уочи пристрасност, пропаганду и стереотипе
у садржајима историјских извора;
• раздваја битно од небитног у историјској
нарацији;
• препознаје смисао и сврху неговања сећања
на важне личности и догађаје из историје
државе и друштва;
• идентификује историјске споменике у
локалној средини и учествује у организовању
и спровођењу заједничких школских
активности везаних за развој културе сећања.
• изводи закључак о повезаности националне
историје са регионалном и европском, на
основу датих примера;
• уочава везу између развоја српске
државности током новог века и савремене
српске државе;
• сагледа значај и улогу истакнутих личности у
датом историјском контексту;
• наведе специфичности друштвених појава,
процеса, политичких идеја, ставова
појединаца и група насталих у новом веку;
• уочава утицај и улогу књижевних и
уметничких дела на формирање националног
идентитета у прошлости;
• пореди информације приказане на историјској
карти са информацијама датим у другим
симболичким модалитетима;
• повеже визуелне и текстуалне информације са
одговарајућим историјским контекстом
(хронолошки, политички, друштвени,
културни);

Школски програм 2022 -2026

• Брига за здравље
• Еколошка компетенција
• Естетска компетенција

• Компетенција за
целоживотно учење
• Вештина комуникације
• Рад с подацима и
информацијама
• Дигитална компетенција
• Решавање проблема
• Вештина сарадње
• Вештине за живот у
демократском друштву

11

IV, V, VI
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• пореди различите историјске изворе и
класификује их на основу њихове сазнајне
вредности;
• анализира и процени ближе хронолошко
порекло извора на основу садржаја;
• уочава специфичности у тумачењу одређених
историјских догађаја и појава на основу
поређења извора различитог порекла;
• уочи пристрасност, пропаганду и стереотипе
у садржајима историјских извора;
• употреби податке из графикона и табела у
елементарном истраживању;
• презентује, самостално или у групи, резултате
елементарног истраживања заснованог на
коришћењу одабраних историјских извора и
литературе, користећи ИКТ;
• упоређује, анализира и уочава разлике између
својих и ставова других;
• раздваја битно од небитног у историјској
нарацији;
• препознаје смисао и сврху неговања сећања
на важне личности и догађаје из историје
државе и друштва;
• идентификује историјске споменике у
локалној средини и учествује у организовању
и спровођењу заједничких школских
активности везаних за развој културе сећања.

УКУПНО ЧАСОВА

36

IX-VI

НАПОМЕНА: Допунска настава се организује за ученике који у редовној настави нису били успешни и прилагођена је њиховим индивидуалним
потребама.
ЦИЉ: Оспособити ученике да савладају наставни план и програм.
УЏБЕНИК:
• Историја за 7. разред основне школе, Логос, Београд,2021.

535

Основна школа „Добросав Радосављевић – Народ“

Школски програм 2022 -2026

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ДОПУНСКА НАСТАВА – ГЕОГРАФИЈА
РАЗРЕД: СЕДМИ (1 час недељно, 36 часова годишње)

1.

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

ГЕОГРАФСКЕ
РЕГИЈЕ ЕВРОПЕ

• проналази на карти државе проучаване регије и
именује их;
• приказује на немој карти најважније географске
појмове: континенте, океане, мора, облике
разуђености обала, низије, планине, реке, језера,
државе, градове, туристичке атракције, културноисторијске споменике;
• препознаје облике рељефа, водне објекте и живи свет
карактеристичан за наведену регију;
• анализира утицај географске ширине, рељефа, односа
копна и мора, морских струја, вегетације и човека на
климу;
• 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;
• открива узроке и последице процеса урбанизације на
различитим континентима, регијама и у одабраним
државама;

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

•
•
•
•
•
•

Компетенција за учење,
Рад са подацима,
Дигитална,
Решавање проблема.
Естетичка компетенција,
Одговорно учешће у
демократском друштву,
• Сараднња

Број часова по
теми

Време реализације

11

IX-XI
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2.

АЗИЈА

• доведе у везу природне ресурсе са степеном
економске развијености појединих регија и одабраних
држава;
• 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;
• истражује утицај Европске уније на демографске,
економске и политичке процесе у Европи и свету;
• доводе у везу квалитет живота становништва са
природним, демографским, економским и политичкогеографским одликама простора.
• дефинише границе континента и показује на карти
океане и мора којима је проучавани континент
окружен и лоцира највећа острва, полуострва,
мореузе, земљоузе, пролазе;
• проналази на карти државе проучаване регије и
именује их;
• приказује на немој карти најважније географске
појмове: континенте, океане, мора, облике
разуђености обала, низије, планине, реке, језера,
државе, градове, туристичке атракције, културноисторијске споменике;
• препознаје облике рељефа, водне објекте и живи свет
карактеристичан за наведену регију;
• 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
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3.

АФРИКА

континентима, регијама и одабраним државама;
• открива узроке и последице процеса урбанизације на
различитим континентима, регијама и у одабраним
државама;
• доведе у везу природне ресурсе са степеном
економске развијености појединих регија и одабраних
држава;
• изводи закључак о могућим решењима за коришћење
чистих извора енергије у државама чија се привреда
заснива највише на експлоатацији нафте и угља;
• 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 политичкогеографским 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
• дефинише границе континента и показује на карти
океане и мора којима је проучавани континент
окружен и лоцира највећа острва, полуострва,
мореузе, земљоузе, пролазе;
• проналази на карти државе проучаване регије и
именује их;
• приказује на немој карти најважније географске
појмове: континенте, океане, мора, облике
разуђености обала, низије, планине, реке, језера,
државе, градове, туристичке атракције, културноисторијске споменике;
• препознаје облике рељефа, водне објекте и живи свет
карактеристичан за наведену регију;
• анализира утицај географске ширине, рељефа, односа
копна и мора, морских струја, вегетације и човека на
климу;
• објашњава настанак пустиња на територији
проучаваног континента;
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• 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;
• открива узроке и последице процеса урбанизације на
различитим континентима, регијама и у одабраним
државама;
• доведе у везу природне ресурсе са степеном
економске развијености појединих регија и одабраних
држава;
• 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 политичкогеографским 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.
• дефинише границе континента и показује на карти
океане и мора којима је проучавани континент
окружен и лоцира највећа острва, полуострва,
мореузе, земљоузе, пролазе;
• проналази на карти државе проучаване регије и
именује их;
• приказује на немој карти најважније географске
појмове: континенте, океане, мора, облике
разуђености обала, низије, планине, реке, језера,
државе, градове, туристичке атракције, културно-
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5.

ЈУЖНА АМЕРИКА

историјске споменике;
• препознаје облике рељефа, водне објекте и живи свет
карактеристичан за наведену регију;
• 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;
• открива узроке и последице процеса урбанизације на
различитим континентима, регијама и у одабраним
државама;
• доведе у везу природне ресурсе са степеном
економске развијености појединих регија и одабраних
држава;
• 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 политичкогеографским 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.
• дефинише границе континента и показује на карти
океане и мора којима је проучавани континент
окружен и лоцира највећа острва, полуострва,
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мореузе, земљоузе, пролазе;
• проналази на карти државе проучаване регије и
именује их;
• приказује на немој карти најважније географске
појмове: континенте, океане, мора, облике
разуђености обала, низије, планине, реке, језера,
државе, градове, туристичке атракције, културноисторијске споменике;
• препознаје облике рељефа, водне објекте и живи свет
карактеристичан за наведену регију;
• 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;
• открива узроке и последице процеса урбанизације на
различитим континентима, регијама и у одабраним
државама;
• доведе у везу природне ресурсе са степеном
економске развијености појединих регија и одабраних
држава;
• 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 политичкогеографским одликама простора;
• препознаје негативне утицаје човека на животну
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6.

АУСТРАЛИЈА И
ОКЕАНИЈА

•
•

•

•
•

•

средину настале услед специфичности развоја
пољопривреде, рударства, енергетике, индустрије,
саобраћаја и туризма на проучаваним континентима,
регијама и у одабраним државама
дефинише границе континента и показује на карти
океане и мора којима је проучавани континент
окружен и лоцира највећа острва, полуострва,
мореузе, земљоузе, пролазе;
проналази на карти државе проучаване регије и
именује их;
приказује на немој карти најважније географске
појмове: континенте, океане, мора, облике
разуђености обала, низије, планине, реке, језера,
државе, градове, туристичке атракције, културноисторијске споменике;
препознаје облике рељефа, водне објекте и живи свет
карактеристичан за наведену регију;
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;
открива узроке и последице процеса урбанизације на
различитим континентима, регијама и у одабраним
државама;
доводе у везу квалитет живота становништва са
природним, демографским, економским и политичкогеографским одликама простора;
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• доведе у везу природне ресурсе са степеном
економске развијености појединих регија и одабраних
држава
• дефинише границе континента и показује на карти
океане и мора којима је проучавани континент
окружен и лоцира највећа острва, полуострва,
мореузе, земљоузе, пролазе;
• анализира утицај географске ширине, рељефа, односа
копна и мора, морских струја, вегетације и човека на
климу;
• приказује на немој карти најважније географске
појмове: континенте, океане, мора, облике
разуђености обала, низије, планине, реке, језера,
државе, градове, туристичке атракције;
• вреднује улогу међународних организација у свету
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ЦИЉ:
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.
ЗАДАЦИ: Ученици треба да:
• стекну знања о битним природногеографским одликама ваневропских континената, њихових регија и појединих држава
• стекну знања о друштвеногеографским одликама ваневропских континената, њихових регија и појединих држава
• се оспособе за праћење и разумевање економских и друштвених активности и промена у савременом свету и њиховом доприносу општем развоју
и напретку човечанства
• упознају регионалне разлике и комплементарност савременог света;
• разумеју проблеме у савременом свету (пренасељеност, неједнак привредни развој, недостатак хране, воде, енергије, минералних сировина,
еколошки проблеми, болести, ратови и друго)
• развијају национални идентитет и упознају значај толеранције у мултиетничким, мултијезичким и мултикултуралним срединама у свету;
• упознају различите културе континената, њихових регија и држава и кроз то развијају општу културу
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развијају жељу и стичу потребу за даље образовање и самообразовање са циљем да се што успешније укључе у даље стручно оспособљавање
кроз рад у настави географије проширују знања из картографије и оспособе се за самостално коришћење географске карте у стицању нових знања
и у свакодневном животу
оспособе за самостално коришћење географске литературе и различитог графичког и илустративног материјала у циљу лакшег савладавања
наставног градива и оспособљавања за самостални рад.

УЏБЕНИК:
• Уџбеник за седми разред основне школе, Нови Логос (аутори: Снежана Вујадиновић, Дејан Шабић)
ЛИТЕРАТУРА:
• Уџбеник,
• стручна и методичка литература,
• часописи,
• интернет...
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Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ДОПУНСКА НАСТАВА – ФИЗИКА
РАЗРЕД: СЕДМИ (1 час недељно, 36 часова годишње)

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

1.

СИЛА И КРЕТАЊЕ

2.

КРЕТАЊЕ ТЕЛА
ПОД ДЕЈСТВОМ
СИЛЕ ТЕЖЕ, СИЛЕ
ТРЕЊА

3.

РАВНОТЕЖА
ТЕЛА

4.

МЕХАНИЧКИ РАД
И ЕНЕРГИЈА
СНАГА

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

• уме да препозна врсту кретања према
облику путање и брзини;
• уме да израчуна средњу брзину, пређени
пут или протекло време;
• да користи основне јединице за одређене
физичке величине.

• препозна гравитациону силу као и силу
трења;
• да користи јединице за убрзање.
• 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.
• да зна да на основном нивоу постави и
израчуна механички рад, енергију као и снагу
и да користи одговарајуће јединице;

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Компетенција за учење,
комуникација,
решавање проблема,
сарадња,
дигитална компетенција,
предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву.
Компетенција за учење,
комуникација,
решавање проблема,
сарадња,
дигитална компетенција.
Компетенција за учење,
комуникација,
решавање проблема,
сарадња,
дигитална компетенција,
предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву.
Компетенција за учење,
комуникација,
решавање проблема,
сарадња,

Број часова по
теми

Време реализације

9

IX, X, XI

6

XI, XII, I

6

I, II, III

9

III, IV, V
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• да разликује температуру и топлоту као и
закон о одржању енергије.

5.

ТОПЛОТНЕ
ПОЈАВЕ

УКУПНО ЧАСОВА
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• дигитална компетенција,
• очување животне
средине.
• Компетенција за учење,
• комуникација,
• решавање проблема,
• сарадња,
• дигитална компетенција,
• очување животне
средине.

6

V, VI

36

IX-VI

Садржаји за реализовање допунске наставе ће зависити од напредовања ученика и проблема на које наилазе у овладавању предвиђеним програмским
садржајима. Начин вредновања допунске наставе: на редовним часовима.
ЦИЉ: Помоћ ученицима који нису усвојили основна знања из програма предмета. Најважније је да се редовно предузимају све педагошке мере ради
спречавања неуспеха. Због тога је потребно:
•
•
•

извршити евидентирање ученика код којих се може појавити неуспех и предузети превентивне стручне мере како не би дошло до неуспеха;
допунску наставу изводиће као и до сада наставник који ученицима предаје тај предмет;
на часовима допунске наставе применити одговарајући метод и облик рада (индивидуализована настава, употреба разноврсних наставних
средстава, очигледност и тд.).

ЗАДАЦИ: Навикавање ученика на јасност и прецизност у писменом и усменом изражавању. Даље неговање и развијање радних навика, културе
понашања и наставне комуникације, сарадничких односа, критичности и објективности, упорности, уредности и систематичности, одговорности и
самосталности у раду.
УЏБЕНИК:
• ФИЗИКА 7 Уџбеник са лабораторијским вежбама за седми разред основне школе, Милена Богдановић, Александар Кандић и Горан Попарић,
Нови Логос, Београд
ЛИТЕРАТУРА:
• ФИЗИКА 7 Уџбеник за седми разред основне школе, Мићо Митровић, Сазнање, Београд
• МОЈА ФИЗИКА 7 Додатно наставно средство намењено ученицима којима је потребна додатна образовна подршка, Милета Васовић, Татјана
Мићић и Зоран Мићић, Школски сервис Гајић, Београд
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Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ДОПУНСКА НАСТАВА – МАТЕМАТИКА
РАЗРЕД: СЕДМИ (1 час недељно, 36 часова годишње)

1.

2.

3.

4.

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

РЕАЛНИ БРОЈЕВИ

• Разговор о похађању опунске наставе,
циљевима и задацима,
• Схвати појам квадрата рационалног броја
• Упозна скуп реалних бројева и операције са
њима

•
•
•
•
•
•

ПИТАГОРИНА
ТЕОРЕМА

• схвати суштину Питагорине теореме,
• постигне увежбаност у примени Питагорине
теореме на разним геометријским фигурама у
којима се појављује правоугли троугао
• контруктивно одреди тачке на бројевној
правој.

•
•
•
•
•
•
•

РАЦИОНАЛНИ
АЛГЕБАРСКИ
ИЗРАЗИ

• упозна појам степена и операције са
степенима,
• упозна степен чији је изложилац природан
број и операције са таквим степенима,
• изводи основне операције са мономима и
полиномима.

МНОГОУГАО

• усвоји најважнија својства многоугла,
• препозна најважније обрасце и примени
их у одговарајућим задацима.

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

компетенција за учење,
комуникација,
дигитална компетенција,
сарадња,
рад са подацима,
одговоран однос према
здрављу.
компетенција за учење,
комуникација,
дигитална компетенција,
естетичка компетенција,
сарадња,
рад са подацима,
одговоран однос према
здрављу.
компетенција за учење,
комуникација,
дигитална компетенција,
сарадња,
рад са подацима,
одговоран однос здрављу
компетенција за учење,
комуникација,
дигитална компетенција,
естетичка компетенција,

Број часова по
теми

Време реализације

2

IX

4

X, XI

12

XI-II

4

II, III
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5.

6.

7.

КРУГ

ЗАВИСНЕ
ВЕЛИЧИНЕ И
ЊИХОВО
ГРАФИЧКО
ПРЕДСТАВЉАЊЕ

СЛИЧНОСТ

УКУПНО ЧАСОВА

• препозна најважнија својства круга,
• препозна најважније обрасце у вези са
кругом и примн их у одговарајућим
задацима.

• упозна правоугли координатни систем,
• упозна директну и обрнуту
пропорционалност и њену примену.

• схвати појам сличности троуглова,
• примени сличност у једноставнијим
случајевима,
• изводи једноставне закључке.

Школски програм 2022 -2026

• сарадња,
• рад са подацима,
• одговоран однос према
здрављу.
• компетенција за учење,
• комуникација,
• дигитална компетенција,
• сарадња,
• рад са подацима,
• одговоран однос према
здрављу.
• компетенција за учење,
• комуникација,
• дигитална компетенција,
• естетичка компетенција,
• сарадња,
• рад са подацима,
• одговоран однос према
здрављу.
• компетенција за учење,
• комуникација,
• дигитална компетенција,
• естетичка компетенција,
• сарадња,
• рад са подацима,
• одговоран однос према
здрављу.

6

III, IV

6

IV, V

2

VI

36

ЦИЉ: наставе математике у основној школи јесте: да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схватање појава и зависности
у животу и друштву; да оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака из животне праксе.
ЗАДАЦИ: Навикавање ученика на јасност и прецизност у писменом и усменом изражавању. Даље неговање и развијање радних навика, културе
понашања и наставне комуникације, сарадничких односа, критичности и објективности, упорности, уредности и систематичности, одговорности и
самосталности у раду.
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Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ДОПУНСКА НАСТАВА – ШПАНСКИ ЈЕЗИК
РАЗРЕД: ПЕТИ-ОСМИ (1 час недељно, 36 часова годишње)

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

1.

ASÍ SOMOS

• Ученици ће знати да се представе и да
постављају питања у вези себе и другара.

2.

LOS TIEMPOS
GRAMATICALES

• Ученици ће знати да се служе граматичким
временима

3.

LAS CIUDADES
ESPAÑOLES

• Ученици ће знати да се снађу у граду,
постављају и одговарају на питања у вези
боравка у граду

4.

LECTURA DE LOS
TEXTOS

• Ученици ће знати да прочитају
једноставне текстове

УКУПНО ЧАСОВА

разумеју

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

српски,
енглески,
грађанско васпитање
српски,
енглески,
грађанско васпитање
српски,
енглески,
грађанско васпитање,
географија
српски,
енглески,
грађанско васпитање,

Број часова по
теми

Време реализације

8

IX, X

8

XI, XII

8

I, II, III

12

IV, V, VI

36

IX-VI

ЦИЉ: Помоћ ученицима у раду да лакше савладају градиво.
ЗАДАЦИ: Граматички, текстови који се обрађују на часу.
УЏБЕНИК:
• Espacio joven 360
ЛИТЕРАТУРА:
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3.12 ПРОГРАМ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ЗА VII РАЗРЕД

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ДОДАТНА НАСТАВА – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
РАЗРЕД: ПЕТИ-ОСМИ (1 час недељно, 36 часова годишње)

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

My life

1.

▪ Tражење и давање
информација о
другима и давање
информација о себи у
ширем
комуникативном
контексту;
▪ oписивање догађаја у
прошлости;
▪ изражавање допадања/
недопадања;
▪ позив и реаговање на
позив.

The future
2.

▪ Исказивање
предвиђања, нуђења
услуге/одлука и
намера у будућности.

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:
• опишу у неколико везаних исказа догађај из
прошлости/историјску личност и сл. размене
информације
које
се
односе
на
допадање/недопадање уз образложење;
• разумеју предлоге и одговоре на њих;
• упуте предлоге и реагују на предлоге
пружајући
одговарајући
изговор
или
одговарајуће оправдање на прикладан начин;
• опишу сличности и разлике у породичном
животу у ВБ и код нас.
• размене информације које се односе на дате
• комуникативне ситуације;
• опишу сталне, уобичајене и тренутне догађаје
/активности и способности користећи
неколико везаних исказа;
• разумеју и примењују правила учтиве
комуникације.
• разумеју и размене информације које се
односе на предвиђање, нуђење услуге/одлуке,
и намере у будућности;
• изразе своја и туђа предвиђања, одлуке, и
намере у будћности;
• понуде/прихвате/одбију услугу на прикладан

Број часова по
теми

Време реализације

• грађанско васпитање,
• српски језик,
• историја.

7

IX, X

• грађанско васпитање,
• српски језик,
• географија

8

XI, XII

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ
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начин;
• уоче и опишу сличности и разлике у прослави
рођендана у ВБ и код нас.

Times and places

3.

▪ Описивање догађаја
из прошлости;
▪ исказивање
допадања/недопадања;
▪ позив и реаговање на
позив.

Cities

4.

▪ Описивање места;
▪ исказивање просторних
односа и смера кретања;
▪ описивање догађаја у
прошлости;
▪ исказивање предлога и
сугестија;
▪ изражавање будућих
планова/договора.

Experiences

5.

▪ Описивање искуства у
прошлости;
▪ исказивање жеља и
амбиција;
▪ исказивање
упозорења;

УКУПНО ЧАСОВА

• опишу историјске догађаје циљне културе
користећи једноставнијa језичка средства;
• разумеју и реагују на једноставније исказе који
се односе на допадање/недопадање;
• изразе допадање/недопадање једноставнијим
језичким средствима;
• израчунају време у ВБ, Аустралији, САД у
односу на Србију.
• разумеју и реагују на предлоге и сугестије уз
образложење;
• саопште предлоге и сугестије;
• разумеју једноставније исказе који се односе
на планове за будућност;
• у неколико везаних исказа саопште планове/
договоре за будућност;
• разумеју и поштују правила учтиве
комуникације;
• опишу значајније градове циљних култура и
њихове знаменитoсти и занимљивости
(Лондон, Њујорк);
• опишу значајни историjски догађај циљних
култура
• разумеју текст о значајнијим историјским
личностима из ВБ и опишу значајније
историјске личности користећи једноставнија
језичка средства.
• саопште савете, забране, присуство/одсуство
обавезе користећи одговарајућа језичка
средства;
• разумеју и формулишу исказе којима се тражи
мишљење, изражава слагање/неслагање.

• грађанско васпитање,
• српски језик,
• географија

7

II, III

•
•
•
•
•
•

грађанско васпитање,
српски језик,
географија,
историја,
екологија,
информатика

7

IV, V, VI

•
•
•
•
•
•

грађанско васпитање,
српски језик,
географија,
историја,
екологија,
информатика

7

IV, V, VI

36
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ЦИЉ: наставе енглеског језика је развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова,
стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и
навикавање на отвореност у комуникацији, стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика.
ЗАДАЦИ:
• усвајање језичког садржаја кроз циљано и осмишљено учествовање у друштвеном чину;
• поимање наставног програма као динамичне, заједнички припремљене и прилагођене листе задатака и активности;
• наставник треба да омогући приступ и прихватање нових идеја; ученици се посматрају као одговорни, креативни, активни учесници у друштвеном
чину;
• уџбеници представљају извор активности и морају бити праћени употребом додатних аутентичних материјала;
УЏБЕНИК:
• PROJECT 2, OXFORD UNIVERSITY PRESS
• PROJECT 3, OXFORD UNIVERSITY PRESS
• PROJECT 4, OXFORD UNIVERSITY PRESS
• PROJECT 5, OXFORD UNIVERSITY PRESS

(уџбеник и радна свеска)
(уџбеник и радна свеска)
(уџбеник и радна свеска)
(уџбеник и радна свеска)

ЛИТЕРАТУРА:
• ЗНАМ ЗА ВИШЕ ЗА 5.6.7. И 8.РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

552

Основна школа „Добросав Радосављевић – Народ“

Школски програм 2022 -2026

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ДОДАТНА НАСТАВА – ИСТОРИЈА
РАЗРЕД: СЕДМИ (1 час недељно, 36 часова годишње)

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

1.

ОСНОВИ
ПРОУЧАВАЊА
ПРОШЛОСТИ

2.

ЕВРОПА, СВЕТ,
СРПСКА ДРЖАВА И
НАРОД НА ПОЧЕТКУ
ИНДУСТРИЈСКОГ
ДОБА

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:
• наведе специфичности друштвених појава,
процеса, политичких идеја, ставова
појединаца и група насталих у новом веку;
• повеже визуелне и текстуалне информације
са одговарајућим историјским контекстом
(хронолошки, политички, друштвени,
културни);
• пореди различите историјске изворе и
класификује их на основу њихове сазнајне
вредности;
• анализира и процени ближе хронолошко
порекло извора на основу садржаја;
• уочава специфичности у тумачењу
одређених историјских догађаја и појава на
основу поређења извора различитог
порекла;
• раздваја битно од небитног у историјској
нарацији;
• препознаје смисао и сврху неговања сећања
на важне личности и догађаје из историје
државе и друштва.
• доводи у везу узроке и последице
историјских догађаја, појава и процеса на
конкретним примерима;
• изводи закључак о повезаности националне
историје са регионалном и европском, на
основу датих примера;

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

• Компетенција за
целоживотно учење
• Вештина комуникације
• Рад с подацима и
информацијама
• Дигитална компетенција
• Решавање проблема
• Вештина сарадње
• Вештине за живот у
демократском друштву

Број часова по
теми

Време реализације

3

IX

11

IX, X, XI

•
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• уочава везу између развоја српске
државности током новог века и савремене
српске државе;
• сагледа значај и улогу истакнутих личности
у датом историјском контексту;
• наведе специфичности друштвених појава,
процеса, политичких идеја, ставова
појединаца и група насталих у новом веку;
• анализира процес настанка модерних нација
и наводи њихове основне карактеристике;
• уочава утицај и улогу књижевних и
уметничких дела на формирање
националног идентитета у прошлости;
• уочава утицај историјских догађаја, појава
и процеса на прилике у савременом
друштву;
• препознаје историјску подлогу савремених
институција и друштвених појава
(грађанска права, парламентаризам,
уставност);
• анализирајући дате примере, уочава утицај
научно-технолошког развоја на промене у
друштвеним и привредним односима и
природном окружењу;
• пореди положај и начин живота припадника
различитих друштвених слојева и група у
индустријско доба;
• приказује на историјској карти динамику
различитих историјских појава и промена у
новом веку;
• уочава историјске промене, поређењем
политичке карте савременог света са
историјским картама других епоха;
• пореди информације приказане на
историјској карти са информацијама датим
у другим симболичким модалитетима;

Школски програм 2022 -2026

• Компетенција за
целоживотно учење
• Вештина комуникације
• Рад с подацима и
информацијама
• Дигитална компетенција
• Решавање проблема
• Вештина сарадње
• Вештине за живот у
демократском друштву
• Брига за здравље
• Еколошка компетенција
Естетска компетенција
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• повеже визуелне и текстуалне информације
са одговарајућим историјским контекстом
(хронолошки, политички, друштвени,
културни);
• пореди различите историјске изворе и
класификује их на основу њихове сазнајне
вредности;
• анализира и процени ближе хронолошко
порекло извора на основу садржаја;
• уочава специфичности у тумачењу
одређених историјских догађаја и појава на
основу поређења извора различитог
порекла;
• уочи пристрасност, пропаганду и
стереотипе у садржајима историјских
извора;
• употреби податке из графикона и табела у
елементарном истраживању;
• презентује, самостално или у групи,
резултате елементарног истраживања
заснованог на коришћењу одабраних
историјских извора и литературе, користећи
ИКТ;
• упоређује, анализира и уочава разлике
између својих и ставова других;
• раздваја битно од небитног у историјској
нарацији;
• препознаје смисао и сврху неговања сећања
на важне личности и догађаје из историје
државе и друштва;
• идентификује историјске споменике у
локалној средини и учествује у
организовању и спровођењу заједничких
школских активности везаних за развој
културе сећања.
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3.

ЕВРОПА, СВЕТ,
СРПСКА ДРЖАВА И
НАРОД У ДРУГОЈ
ПОЛОВИНИ XIX
ВЕКА

• доводи у везу узроке и последице
историјских догађаја, појава и процеса на
конкретним примерима;
• изводи закључак о повезаности националне
историје са регионалном и европском, на
основу датих примера;
• уочава везу између развоја српске
државности током новог века и савремене
српске државе;
• сагледа значај и улогу истакнутих личности
у датом историјском контексту;
• наведе специфичности друштвених појава,
процеса, политичких идеја, ставова
појединаца и група насталих у новом веку;
• уочава утицај и улогу књижевних и
уметничких дела на формирање
националног идентитета у прошлости;
• уочава утицај историјских догађаја, појава
и процеса на прилике у савременом
друштву;
• препознаје историјску подлогу савремених
институција и друштвених појава
(грађанска права, парламентаризам,
уставност);
• приказује на историјској карти динамику
различитих историјских појава и промена у
новом веку;
• пореди различите историјске изворе и
класификује их на основу њихове сазнајне
вредности;
• анализира и процени ближе хронолошко
порекло извора на основу садржаја;
• уочава специфичности у тумачењу
одређених историјских догађаја и појава на
основу поређења извора различитог
порекла;

Школски програм 2022 -2026

• Компетенција за
целоживотно учење
• Вештина комуникације
• Рад с подацима и
информацијама
• Дигитална компетенција
• Решавање проблема
• Вештина сарадње
• Вештине за живот у
демократском друштву
• Брига за здравље
• Еколошка компетенција
• Естетска компетенција

11

XII, I, II, III
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4.

ЕВРОПА, СВЕТ,
СРПСКА ДРЖАВА И
НАРОД НА ПОЧЕТКУ
XX ВЕКА

• уочи пристрасност, пропаганду и
стереотипе у садржајима историјских
извора;
• раздваја битно од небитног у историјској
нарацији;
• препознаје смисао и сврху неговања сећања
на важне личности и догађаје из историје
државе и друштва;
• идентификује историјске споменике у
локалној средини и учествује у
организовању и спровођењу заједничких
школских активности везаних за развој
културе сећања.
• доводи у везу узроке и последице
историјских догађаја, појава и процеса на
конкретним примерима;
• изводи закључак о повезаности националне
историје са регионалном и европском, на
основу датих примера;
• уочава везу између развоја српске
државности током новог века и савремене
српске државе;
• сагледа значај и улогу истакнутих личности
у датом историјском контексту;
• наведе специфичности друштвених појава,
процеса, политичких идеја, ставова
појединаца и група насталих у новом веку;
• уочава утицај и улогу књижевних и
уметничких дела на формирање
националног идентитета у прошлости;
• уочава утицај историјских догађаја, појава
и процеса на прилике у савременом
друштву;
• препознаје историјску подлогу савремених
институција и друштвених појава
(грађанска права, парламентаризам,
уставност);

Школски програм 2022 -2026

• Компетенција за
целоживотно учење
• Вештина комуникациј
• Рад с подацима и
информацијама
• Дигитална компетенција
• Решавање проблема
• Вештина сарадње
• Вештине за живот у
демократском друштву

11

IV, V, VI
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• приказује на историјској карти динамику
различитих историјских појава и промена у
новом веку;
• уочава историјске промене, поређењем
политичке карте савременог света са
историјским картама других епоха;
• пореди информације приказане на
историјској карти са информацијама датим
у другим симболичким модалитетима;
• повеже визуелне и текстуалне информације
са одговарајућим историјским контекстом
(хронолошки, политички, друштвени,
културни);
• пореди различите историјске изворе и
класификује их на основу њихове сазнајне
вредности;
• анализира и процени ближе хронолошко
порекло извора на основу садржаја;
• уочава специфичности у тумачењу
одређених историјских догађаја и појава на
основу поређења извора различитог
порекла;
• уочи пристрасност, пропаганду и
стереотипе у садржајима историјских
извора;
• употреби податке из графикона и табела у
елементарном истраживању;
• презентује, самостално или у групи,
резултате елементарног истраживања
заснованог на коришћењу одабраних
историјских извора и литературе, користећи
ИКТ;
• упоређује, анализира и уочава разлике
између својих и ставова других;
• препознаје смисао и сврху неговања сећања
на важне личности и догађаје из историје
државе и друштва;
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• идентификује историјске споменике у
локалној средини и учествује у
организовању и спровођењу заједничких
школских активности везаних за развој
културе сећања.

УКУПНО ЧАСОВА

36

IX-VI

ЦИЉ: Додатна настава је облик образовно-васпитног рада чији је циљ да пружи додатну подршку у учењу. То је начин да се ученицима којима је то
потребно и који то желе и могу, пружи више него што добијају на редовној настави. Додатна настава је намењена свим ученицима, а посебно онима који
показују интересовање за одређене теме или научне области и дисциплине недовољно заступљене у образовном програму. На додатним часовима може
да се излази и ван оквира и захтева предметног наставног програма, а прилагођена је ученичким индивидуалним потребама.
УЏБЕНИК:
• Историја за 7. разред основне школе, Логос, Београд,2021.
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Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ДОДАТНА НАСТАВА – ГЕОГРАФИЈА
РАЗРЕД: СЕДМИ (1 час недељно, 36 часова годишње)

1.

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

ГЕОГРАФСКЕ
РЕГИЈЕ ЕВРОПЕ

• проналази на карти државе проучаване регије и
именује их;
• приказује на немој карти најважније географске
појмове: континенте, океане, мора, облике
разуђености обала, низије, планине, реке, језера,
државе, градове, туристичке атракције, културноисторијске споменике;
• препознаје облике рељефа, водне објекте и живи
свет карактеристичан за наведену регију;
• анализира утицај географске ширине, рељефа,
односа копна и мора, морских струја, вегетације и
човека на климу;
• 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;
• открива узроке и последице процеса урбанизације
на различитим континентима, регијама и у
одабраним државама;
• доведе у везу природне ресурсе са степеном
економске развијености појединих регија и

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

•
•
•
•
•
•

Компетенција за учење,
Рад са подацима,
Дигитална,
Решавање проблема.
Естетичка компетенција,
Одговорно учешће у
демократском друштву,
• Сараднња

Број часова по
теми

Време реализације

11

IX-XI
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2.

АЗИЈА

одабраних држава;
• 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;
• истражује утицај Европске уније на демографске,
економске и политичке процесе у Европи и свету;
• доводе у везу квалитет живота становништва са
природним,
демографским,
економским
и
политичко-географским одликама простора.
• дефинише границе континента и показује на карти
океане и мора којима је проучавани континент
окружен и лоцира највећа острва, полуострва,
мореузе, земљоузе, пролазе;
• проналази на карти државе проучаване регије и
именује их;
• приказује на немој карти најважније географске
појмове: континенте, океане, мора, облике
разуђености обала, низије, планине, реке, језера,
државе, градове, туристичке атракције, културноисторијске споменике;
• препознаје облике рељефа, водне објекте и живи
свет карактеристичан за наведену регију;
• 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;
• открива узроке и последице процеса урбанизације
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8

XI-II
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•
•

•

•
•

•

•
•

3.

АФРИКА
•
•
•

на различитим континентима, регијама и у
одабраним државама;
доведе у везу природне ресурсе са степеном
економске развијености појединих регија и
одабраних држава;
изводи закључак о могућим решењима за
коришћење чистих извора енергије у државама чија
се привреда заснива највише на експлоатацији
нафте и угља;
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
дефинише границе континента и показује на карти
океане и мора којима је проучавани континент
окружен и лоцира највећа острва, полуострва,
мореузе, земљоузе, пролазе;
проналази на карти државе проучаване регије и
именује их;
приказује на немој карти најважније географске
појмове: континенте, океане, мора, облике
разуђености обала, низије, планине, реке, језера,
државе, градове, туристичке атракције, културноисторијске споменике;
препознаје облике рељефа, водне објекте и живи
свет карактеристичан за наведену регију;
анализира утицај географске ширине, рељефа,
односа копна и мора, морских струја, вегетације и
човека на климу;
објашњава настанак пустиња на територији
проучаваног континента;
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4.

СЕВЕРНА
АМЕРИКА

• 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;
• открива узроке и последице процеса урбанизације
на различитим континентима, регијама и у
одабраним државама;
• доведе у везу природне ресурсе са степеном
економске развијености појединих регија и
одабраних држава;
• 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.
• дефинише границе континента и показује на карти
океане и мора којима је проучавани континент
окружен и лоцира највећа острва, полуострва,
мореузе, земљоузе, пролазе;
• проналази на карти државе проучаване регије и
именује их;
• приказује на немој карти најважније географске
појмове: континенте, океане, мора, облике
разуђености обала, низије, планине, реке, језера,
државе, градове, туристичке атракције, културно-
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историјске споменике;
• препознаје облике рељефа, водне објекте и живи
свет карактеристичан за наведену регију;
• 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;
• открива узроке и последице процеса урбанизације
на различитим континентима, регијама и у
одабраним државама;
• доведе у везу природне ресурсе са степеном
економске развијености појединих регија и
одабраних држава;
• 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.
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5.

ЈУЖНА АМЕРИКА

• дефинише границе континента и показује на карти
океане и мора којима је проучавани континент
окружен и лоцира највећа острва, полуострва,
мореузе, земљоузе, пролазе;
• проналази на карти државе проучаване регије и
именује их;
• приказује на немој карти најважније географске
појмове: континенте, океане, мора, облике
разуђености обала, низије, планине, реке, језера,
државе, градове, туристичке атракције, културноисторијске споменике;
• препознаје облике рељефа, водне објекте и живи
свет карактеристичан за наведену регију;
• 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;
• открива узроке и последице процеса урбанизације
на различитим континентима, регијама и у
одабраним државама;
• доведе у везу природне ресурсе са степеном
економске развијености појединих регија и
одабраних држава;
• објашњава узроке и последице глобалних
феномена као што су сиромаштво, унутрашње и
спољашње миграције, демографска експлозија и
пренасељеност, болести и епидемије, политичка
нестабилност;
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• 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

6.

АУСТРАЛИЈА И
ОКЕАНИЈА

• дефинише границе континента и показује на карти
океане и мора којима је проучавани континент
окружен и лоцира највећа острва, полуострва,
мореузе, земљоузе, пролазе;
• проналази на карти државе проучаване регије и
именује их;
• приказује на немој карти најважније географске
појмове: континенте, океане, мора, облике
разуђености обала, низије, планине, реке, језера,
државе, градове, туристичке атракције, културноисторијске споменике;
• препознаје облике рељефа, водне објекте и живи
свет карактеристичан за наведену регију;
• 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;
• открива узроке и последице процеса урбанизације
на различитим континентима, регијама и у
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7.

ПОЛАРНЕ
ОБЛАСТИ

УКУПНО ЧАСОВА

одабраним државама;
• доводе у везу квалитет живота становништва са
природним,
демографским,
економским
и
политичко-географским одликама простора;
• доведе у везу природне ресурсе са степеном
економске развијености појединих регија и
одабраних држава
• дефинише границе континента и показује на карти
океане и мора којима је проучавани континент
окружен и лоцира највећа острва, полуострва,
мореузе, земљоузе, пролазе;
• анализира утицај географске ширине, рељефа,
односа копна и мора, морских струја, вегетације и
човека на климу;
• приказује на немој карти најважније географске
појмове: континенте, океане, мора, облике
разуђености обала, низије, планине, реке, језера,
државе, градове, туристичке атракције;
• вреднује улогу међународних организација у свету
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IX-VI

Напомена: Додатана настава ће пратити наставни план и програм са проширеним садржајима и у складу са индивидуалним способностима
ученика,уважавајући претходно стечена знања.
ЦИЉ: 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.

ЗАДАЦИ: Ученици треба да:
• стекну знања о битним природногеографским одликама ваневропских континената, њихових регија и појединих држава
• стекну знања о друштвеногеографским одликама ваневропских континената, њихових регија и појединих држава
• се оспособе за праћење и разумевање економских и друштвених активности и промена у савременом свету и њиховом доприносу општем развоју
и напретку човечанства
• упознају регионалне разлике и комплементарност савременог света;
• разумеју проблеме у савременом свету (пренасељеност, неједнак привредни развој, недостатак хране, воде, енергије, минералних сировина,
еколошки проблеми, болести, ратови и друго)
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развијају национални идентитет и упознају значај толеранције у мултиетничким, мултијезичким и мултикултуралним срединама у свету;
упознају различите културе континената, њихових регија и држава и кроз то развијају општу културу
развијају жељу и стичу потребу за даље образовање и самообразовање са циљем да се што успешније укључе у даље стручно оспособљавање
кроз рад у настави географије проширују знања из картографије и оспособе се за самостално коришћење географске карте у стицању нових
знања и у свакодневном животу
оспособе за самостално коришћење географске литературе и различитог графичког и илустративног материјала у циљу лакшег савладавања
наставног градива и оспособљавања за самостални рад.

УЏБЕНИК:
• Уџбеник за седми разред основне школе, Нови Логос (аутори: Снежана Вујадиновић, Дејан Шабић)
ЛИТЕРАТУРА:
• Уџбеник,
• стручна и методичка литература,
• часописи,
• интернет...
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Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ДОДАТНА НАСТАВА – ФИЗИКА
РАЗРЕД: СЕДМИ (1 час недељно, 36 часова годишње)

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

1.

СИЛА И
КРЕТАЊЕ

2.

КРЕТАЊЕ ТЕЛА
ПОД ДЕЈСТВОМ
СИЛЕ ТЕЖЕ, СИЛЕ
ТРЕЊА

3.

РАВНОТЕЖА
ТЕЛА

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:
• уме да на нивоу примене користи врсту
кретања према облику путање и брзини;
• уме да израчуна средњу брзину, пређени пут
или протекло време;
• да користи основне јединице за одређене
физичке величине;
• на напредном нивоу решава квалитативне,
квантитативне и графичке задатке из
наведене области.
• да на нивоу примене користи гравитациону
силу као и силу трења;
• да користи јединице за убрзање;
• на напредном нивоу решава квалитативне,
квантитативне и графичке задатке из
наведене области.
• 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;
• на напредном нивоу решава квалитативне и
квантитативне задатке из наведене области.

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

•
•
•
•
•
•

Компетенција за учење,
комуникација,
решавање проблема,
сарадња,
дигитална компетенција,
предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву.

•
•
•
•
•

Компетенција за учење,
комуникација,
решавање проблема,
сарадња,
дигитална компетенција.

•
•
•
•
•
•

Компетенција за учење,
комуникација,
решавање проблема,
сарадња,
дигитална компетенција,
предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву.

Број часова по
теми

Време реализације

9

IX, X, XI

9

XI, XII, I

6

I, II, III
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4.

5.

МЕХАНИЧКИ РАД
И ЕНЕРГИЈА
СНАГА

ТОПЛОТНЕ
ПОЈАВЕ

УКУПНО ЧАСОВА

Школски програм 2022 -2026

• да зна да на напредном нивоу постави и
израчуна механички рад, енергију као и снагу
и да користи одговарајуће јединице;
• на напредном нивоу решава квалитативне и
квантитативне задатке из наведене области.

•
•
•
•
•
•

Компетенција за учење,
комуникација,
решавање проблема,
сарадња,
дигитална компетенција,
очување животне
средине.

• да разликује температуру и топлоту као и
закон о одржању енергије на нивоу примене;
• на напредном нивоу решава квалитативне и
квантитативне задатке из наведене области.

•
•
•
•
•
•

Компетенција за учење,
комуникација,
решавање проблема,
сарадња,
дигитална компетенција,
очување животне
средине.

9

III, IV, V

3

V, VI

36

IX-VI

ЦИЉ: Продубљивање и проширивање садржаја редовне наставе. Најважније је да се редовно предузимају све педагошке мере ради подстицања општег
знања о физичким појавама и променама. Због тога је потребно:
• извршити евидентирање ученика који показују посебно интересовање ка физици;
• додатну наставу изводиће као и до сада наставник који ученицима предаје тај предмет;
• на часовима додатне наставе применити одговарајући метод и облик рада (индивидуализована настава, употреба разноврсних наставних средстава,
очигледност и тд.);
• посебна пажња посветиће се решавању нумеричких задатака на напредном нивоу.
ЗАДАЦИ:
• Навикавање ученика на јасност и прецизност у писменом и усменом изражавању.
• Заинтересовати ученике за физику као природну науку и проширити знања из наставних тема за седми разред.
• Заинтересовати ученике за експериментални рад и осмишљавање огледа који демонстрирају одређене физичке појаве.
УЏБЕНИК:
• ФИЗИКА 7 Уџбеник са лабораторијским вежбама за седми разред основне школе, Милена Богдановић, Александар Кандић и Горан Попарић, Нови
Логос, Београд
• ФИЗИКА 7 Збирка задатака за седми разред основне школе, Братислав Јовановић и Срђан Зрнић, Нови Логос, Београд
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ЛИТЕРАТУРА:
• ПРАКТИКУМ ФИЗИКА 7 Збирка задатака и експерименталних вежби из физике за седми разред основне школе, Мићо Митровић, Сазнање,
Београд
• ФИЗИКА 7 Збирка решених задатака за VII разред основне школе, Наташа Чалуковић, Круг, Београд
• ФИЗИКА IX Приручник за такмичења ученика основних школа од VI до VIII разреда, Наташа Чалуковић, Ратомирка Милер, Круг, Београд
• Млади физичар,чланци из разних научних часописа
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Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ДОДАТНА НАСТАВА – МАТЕМАТИКА
РАЗРЕД: СЕДМИ (1 час недељно, 36 часова годишње)

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

Упореди по величини бројеве записане у
различитим облицима
• Израчуна вредност сложеног бројевног
израза
• Докаже да је дати број ирационалан
свођењем на противуречност
•

1.

РЕАЛНИ БРОЈЕВИ

•
•

2.

ПИТАГОРИНА
ТЕОРЕМА
•

•

3.

ЦЕЛИ И
РАЦИОНАЛНИ
АЛГЕБАРСКИ
ИЗРЗИ

•

Препозна појам Питагорине теореме и
да зна њено значење;
Помоћу слика и формула покаже
примену Питагорине теореме на
троугао, четвороугао и шестоугао и
рачуна обим и површину тих фигура;
Прикаже спиралу другог корена и
Питагорино дрво и примењује Херонову
формулу
Користи особине степена и квадратног
корена;
Примени квадрат збира и разлике,
разлику квадрата и друге алгебарске
трансформације
на
доказивање
једнакости и неједнакости и решавање
једначина и неједначина помоћу
полинома

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Број часова по
теми

Време реализације

•
•
•
•
•
•
•

компетенција за учење,
комуникација,
дигитална компетенција,
естетичка компетенција,
сарадња,
рад са подацима,
одговоран однос према
здрављу

3

IX

•
•
•
•
•
•
•

компетенција за учење,
комуникација,
дигитална компетенција,
естетичка компетенција,
сарадња,
рад са подацима,
одговоран однос према
здрављу

4

IX, X

•
•
•
•
•
•
•

компетенција за учење,
комуникација,
дигитална компетенција,
естетичка компетенција,
сарадња,
рад са подацима,
одговоран однос према
здрављу

4

X, XI
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4.

ДЕЉИВОСТ

• Решава проблеме везане за дељивост,
просте и сложене бројеве коришћењем
алгебарских трансформација полинома;
• Докаже дељивост полинома одређеним
бројем
применом
алгебарских
трансформација полинома

•
•
•
•
•
•
•

Решава задатке са такмичења из
претходних година коришћењем разних
поступака у зависности од теме (
доказивање контра примером, директан
дедуктивни доказ, доказивање свођењем
на противуречност, метода разликовања
случајева ...)
• Решава задатаке логичког типа на
различите начине ради подстицања
сопствене креативности и потенцијала;
• Препозна и реши задатак применом
комбинаторике
и
Дирихлеовог
принципа

•
•
•
•
•
•
•

•

5.

6.

МАТЕМАТИЧКА
ТАКМИЧЕЊА

ЕЛЕМЕНТИ
КОМБИНАТОРИКЕ

• Одреди број дијагонала и збир углова
многоугла на основу елемената коју су
непосредно дати у задатку;
7.

8.

МНОГОУГЛОВИ

КРУГ

Школски програм 2022 -2026

• Користи основна својства многоугла,
рачуна њихове обиме и површине са
елементима коју нису неопходно дати у
формулацији задатка
• Влада
појмовима
законитости
периферијског и централног угла над
истим кружним луком као и да примени
Талесову теорему;

•
•
•
•
•
•
•

компетенција за учење,
комуникација,
дигитална компетенција,
естетичка компетенција,
сарадња,
рад са подацима,
одговоран однос према
здрављу
компетенција за учење,
комуникација,
дигитална компетенција,
естетичка компетенција,
сарадња,
рад са подацима,
одговоран однос према
здрављу
компетенција за учење,
комуникација,
дигитална компетенција,
естетичка компетенција,
сарадња,
рад са подацима,
одговоран однос према
здрављу

4

XI

4

X, I

4

I

•
•
•
•
•
•
•

компетенција за учење,
комуникација,
дигитална компетенција,
естетичка компетенција,
сарадња,
рад са подацима,
одговоран однос према
здрављу

3

II

•
•
•
•
•

компетенција за учење,
комуникација,
дигитална компетенција,
естетичка компетенција,
сарадња,

4

III, IV
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9.

10.

ЗАВИСНЕ
ВЕЛИЧИНЕ И
ЊИХОВО
ГРАФИЧКО
ПРЕДСТАВЉАЊЕ

СЛИЧНОСТ

УКУПНО ЧАСОВА
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• Користи и примењује формуле за обим и
површину кружног прстена;
• Израчуна површину круга и кружног
исечка као и да одреди дужину кружног
лука
• Одреди положај (координате) тачака
које задовољавају сложеније услове
• Разликује директно и обрнуто пропорционалне величине и то изражава
одговарајућим записом

• рад са подацима,
• одговоран однос према
здрављу

• Примени начин на који је Талес рачунао
висину пирамида, удаљеност брода од
обале
• Подели дуж на једнаке делове у којима
се користи пропорционалност
• Реши задатак применом сличности
троуглова

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

компетенција за учење,
комуникација,
дигитална компетенција,
естетичка компетенција,
сарадња,
рад са подацима,
одговоран однос према
здрављу
компетенција за учење,
комуникација,
дигитална компетенција,
естетичка компетенција,
сарадња,
рад са подацима,
одговоран однос према
здрављу

3

IV, V

3

V, VI

36

IX-VI

ЦИЉ:
Циљ додатне наставе математике у основној школи јесте продубљивање и проширивање математичких знања ученика, подстицање ученика на самосталан
рад. Развијање код ученика способности логичког мишљења и оспособљавање ученика за самообразовање уз помоћ литературе.
ЗАДАЦИ:
Навикавање ученика на јасност и прецизност у писменом и усменом изражавању. Даље неговање и развијање радних навика, културе понашања,
упорности, уредности и систематичности, одговорности и самосталности у раду. Оспособити ученика у проналажењу одређених веза између елемената
неких фигура као и правилно записивање и логичко образложење решења. Оспособити ученике да решавају задатке разним методама ( директним
дедуктичким доказивањем, доказивање контра примером, метода разликовања случајева ...)
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3.13 ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ЗА VIII РАЗРЕД

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ДОПУНСКА НАСТАВА – СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
РАЗРЕД: ОСМИ (1 час недељно, 34 часа годишње)

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

1.

ГРАМАТИКА

2.

КЊИЖЕВНОСТ

3.

ЈЕЗИЧКА
КУЛТУРА

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:
• препозна и разликује врсте речи, одреди
падеж његово значење и службу у
реченици;
• препозна врсте гласова и гласовних
промена;
• одреди врсте зависних и независних
реченица....
• препозна и одреди књижевни род и
књижевну врсту дела;
• вештина и разумевање прочитанаог дела;
• анализира (основно) ликове и њихове
поступке,уочава стилске фигуре и форме
књижевног дела прозног/поетског....
• познаје и примењује основна правописна
правила у писању(велико слово, управни
говор,
интерпункцијски
знаци,
функцинални стилови писања....)

Број часова по
теми

Време реализације

18

IX-VI

• вештина комуникације,
• сарадња,
• естетичка

10

IX-VI

• вештина комуникације,
• сарадња,
• естетичка

8

IX-VI

36

IX-VI

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

•
•
•
•

вештина комуникације,
естетичка,
дигитална компетенција,
рад са подацима и информацијама

УКУПНО ЧАСОВА
УЏБЕНИК:
• Граматика, Радна свеска и Читанка за 8.разред, Издавачка кућа БИГЗ школство д.о.о.
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Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ДОПУНСКА НАСТАВА – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
РАЗРЕД: ПЕТИ-ОСМИ (1 час недељно, 36 часова годишње)

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Број часова по
теми

Време реализације

My life

1.

▪ Tражење и давање
информација о другимаи
давање информација о
себи у ширем комуникативном контексту;
▪ oписивање догађаја у
прошлости;
▪ изражавање допадања/
недопадања;
▪ позив и реаговање на
позив.

The future
2.

▪ Исказивање предвиђања,
нуђења услуге/одлука и
намера у будућности.

• препознају и именују појмове који се
односе на тему;
• поставе и одговоре на једноставнијa
питања личне природе;

• грађанско васпитање,
• српски језик,
• историја.

7

IX, X

• разумеју једноставније текстове који се
односе на исказивање предвиђања,
понуда/одлука, планова и намера у
будћности;

• грађанско васпитање,
• српски језик,
• географија

8

XI, XII

• разумеjу једноставније текстове у којима се
описују догађаји из прошлости;
• разменe једноставније информације у вези са
догађајима у прошлости;

• грађанско васпитање,
• српски језик,
• географија

7

II, III

Times and places
3.

▪ Описивање догађаја из
прошлости;
▪ исказивање
допадања/недопадања;
▪ позив и реаговање на
позив.
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Cities

4.

▪ Описивање места;
▪ исказивање просторних
односа и смера кретања;
▪ описивање догађаја у
прошлости;
▪ исказивање предлога и
сугестија;
▪ изражавање будућих
планова/договора.

• препознају и именују појмове који се односе на
тему;
• разумеју
једноставнији
опис
места
(знаменитости, институције и сл.);

•
•
•
•
•
•

грађанско васпитање,
српски језик,
географија,
историја,
екологија,
информатика

7

IV, V, VI

• препознају и именују појмове који се односе на
тему;
• разумеју једноставније текстове који се односе
на описивање искуства у прошлости;

•
•
•
•
•
•

грађанско васпитање,
српски језик,
географија,
историја,
екологија,
информатика

7

IV, V, VI

36

IX-VI

Experiences
5.

▪ Описивање искуства у
прошлости;
▪ исказивање жеља и
амбиција;
▪ исказивање упозорења;

УКУПНО ЧАСОВА

ЦИЉ: наставе енглеског језика је развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова,
стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и
навикавање на отвореност у комуникацији, стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика.
ЗАДАЦИ :
• усвајање језичког садржаја кроз циљано и осмишљено учествовање у друштвеном чину;
• поимање наставног програма као динамичне, заједнички припремљене и прилагођене листе задатака и активности;
• наставник треба да омогући приступ и прихватање нових идеја;
• ученици се посматрају као одговорни, креативни, активни учесници у друштвеном чину;
• уџбеници представљају извор активности и морају бити праћени употребом додатних аутентичних материјала;
УЏБЕНИК:
• PROJECT 2, OXFORD UNIVERSITY PRESS
• PROJECT 3, OXFORD UNIVERSITY PRESS
• PROJECT 4, OXFORD UNIVERSITY PRESS
• PROJECT 5, OXFORD UNIVERSITY PRESS

(уџбеник и радна свеска)
(уџбеник и радна свеска)
(уџбеник и радна свеска)
(уџбеник и радна свеска)
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Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ДОПУНСКА НАСТАВА – ИСТОРИЈА
РАЗРЕД: ОСМИ (1 час недељно, 34 часа годишње)

1.

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

ЕВРОПА, СВЕТ И
СРПСКИ НАРОД У
ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ
ДРЖАВИ У
ПЕРИОДУ ИЗМЕЂУ
ДВА СВЕТСКА
РАТА

• смешта кључне догађаје, појаве и процесе из
савремене историје на временској ленти;
• пореди различите историјске изворе и рангира
их на основу њихове сазнајне вредности;
• анализира и процени ближе хронолошко
порекло извора на основу садржаја;
• поредећи различите изворе о истој историјској
појави или догађају, анализира позицију
аутора;
• доведе у везу узроке и последице историјских
догађаја, појава и процеса на конкретним
примерима;
• образложи значај и улогу истакнутих
личности у датом историјском контексту;
• изведе закључак о повезаности националне
историје са регионалном и светском, на основу
датих примера;
• образложи утицај историјских догађаја, појава
и процеса на савремено друштво;
• идентификује
основне
карактеристике
тоталитарних идеологија и наводи њихове
последице у историјском и савременом
контексту;
• препозна,на примерима из савремене историје,
важност поштовањаљудских права;

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

• компетенција за учење;
• одговорно учешће у
демократском друштву
• естетичка компетенција;
• комуникација;
• одговоран однос према
здрављу;
• предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву;
• рад са подацима и
информацијама;
• решавање проблема;
• сарадња;
• дигитална компетенција

Број часова по
теми

Време реализације

8

IX, X
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2.

ДРУГИ СВЕТСКИ
РАТ

• пореди положај и начин живота припадника
различитих друштвених група у историјском
периоду савременог доба;
• илуструје
примерима
утицај
научнотехнолошког развоја на промене у друштву,
економији и природном окружењу;
• идентификује узроке, елементе и последице
историјских сукоба и ратова и дискутује о
могућим начинима превенције конфликата;
• објасни значење појмова геноцид и Холокауст;
• изрази ставове, засноване на историјским
аргументима,
уважавајући
мишљење
саговорника;
• препозна пропаганду, стереотипе и идеолошку
позицију у историјском извору и формулише
став који се супротставља манипулацији;
• критички се односи према информацијама из
медија користећи се историјским знањима и
вештинама;
• анализира историјске догађаје и појаве на
основу доступног аудио-визуелног изворног
материјала;
• осмисли, спроведе и презентује резултате
истраживања заснованог на одабраним
изворима и литератури, користећи ИКТ;
• образложи смисао неговања сећања на важне
догађаје и личности из историје савременог
доба;
• истражи меморијалне споменике у локалној
средини и учествује у организовању и
спровођењу
заједничких
школских
активности везаних за развој културе сећања;
• покаже одговоран однос према културноисторијском наслеђу сопственог и других
народа;
• уочи одраз историјских догађаја и појава у
књижевним и уметничким делима.

Школски програм 2022 -2026

• компетенција за учење;
• одговорно учешће у
демократском друштву
• комуникација;
• одговоран однос према
околини;
• одговоран однос према
здрављу;
• предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву;
• рад са подацима и
информацијама;
• решавање проблема;
• сарадња;
• дигитална компетенција.

10

XI, XII
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3.

СВЕТ, ЕВРОПА И
СРПСКИ НАРОД У
ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ
ДРЖАВИ У
ПЕРИОДУ
ХЛАДНОГ РАТА

• пореди положај и начин живота припадника
различитих друштвених група у историјском
периоду савременог доба;
• илуструје
примерима
утицај
научнотехнолошког развоја на промене у друштву,
економији и природном окружењу;
• образложи утицај различитих друштвеноекономских система на свакодневни живот
људи, анализирајући дате примере;
• наведе примере утицаја спортских и
уметничких достигнућа на обликовање
савременог друштва;
• идентификује узроке, елементе и последице
историјских сукоба и ратова и дискутује о
могућим начинима превенције конфликата;
• изрази ставове, засноване на историјским
аргументима,
уважавајући
мишљење
саговорника;
• препозна пропаганду, стереотипе и идеолошку
позицију у историјском извору и формулише
став који се супротставља манипулацији;
• критички се односи према информацијама из
медија користећи се историјским знањима и
вештинама;
• анализира историјске догађаје и појаве на
основу доступног аудио-визуелног изворног
материјала;
• осмисли, спроведе и презентује резултате
истраживања заснованог на одабраним
историјским
изворима
и
литератури,
користећи ИКТ;
• образложи смисао неговања сећања на важне
догађаје и личности из историје савременог
доба;
• истражи меморијалне споменике у локалној
средини и учествује у организовању и
спровођењу
заједничких
школских

Школски програм 2022 -2026

• компетенција за учење;
• одговорно учешће у
демократском друштву
• комуникација;
• одговоран однос према
околини;
• одговоран однос према
здрављу;
• предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву;
• рад са подацима и
информацијама;
• решавање проблема;
• сарадња;
• дигитална компетенција.

8

I, II, III
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•
•
•
•
•
•

4.

СВЕТ, ЕВРОПА,
СРПСКА ДРЖАВА И
НАРОД У
САВРЕМЕНИМ
ПРОЦЕСИМА

•
•
•
•
•

•

активности везаних за развој културе сећања;
покаже одговоран однос према културноисторијском наслеђу сопственог и других
народа;
уочи одраз историјских догађаја и појава у
књижевним и уметничким делима;
пореди положај и начин живота припадника
различитих друштвених група у историјском
периоду савременог доба;
илуструје
примерима
утицај
научнотехнолошког развоја на промене у друштву,
економији и природном окружењу;
идентификује узроке, елементе и последице
историјских сукоба и ратова и дискутује о
могућим начинима превенције конфликата;
изведе закључке о узроцима, току и
последицама ратова условљених распадом
СФРЈ користећи изворе различитог порекла и
сазнајне вредности;
изрази ставове, засноване на историјским
аргументима,
уважавајући
мишљење
саговорника;
препозна пропаганду, стереотипе и идеолошку
позицију у историјском извору и формулише
став који се супротставља манипулацији;
критички се односи према информацијама из
медија користећи се историјским знањима и
вештинама;
анализира историјске догађаје и појаве на
основу доступног аудио-визуелног изворног
материјала;
осмисли, спроведе и презентује резултате
истраживања заснованог на одабраним
историјским
изворима
и
литератури,
користећи ИКТ;
образложи смисао неговања сећања на важне
догађаје и личности из историје савременог

Школски програм 2022 -2026

• компетенција за учење;
• одговорно учешће у
демократском друштву
• комуникација;
• одговоран однос према
околини;
• одговоран однос према
здрављу;
• рад са подацима и
информацијама;
• решавање проблема;
• сарадња;
• дигитална компетенција.

8

IV, V, VI
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доба;
• истражи меморијалне споменике у локалној
средини и учествује у организовању и
спровођењу
заједничких
школских
активности везаних за развој културе сећања;
• покаже одговоран однос према културноисторијском наслеђу сопственог и других
народа;
• уочи одраз историјских догађаја и појава у
књижевним и уметничким делима;

УКУПНО ЧАСОВА

34

IX-VI

НАПОМЕНА: Допунска настава се организује за ученике који у редовној настави нису били успешни и прилагођена је њиховим индивидуалним
потребама.
ЦИЉ: Оспособити ученике да савладају наставни план и програм.
УЏБЕНИК:
• Историја за 8.разред, Вулкан, Београд,2021.

582

Основна школа „Добросав Радосављевић – Народ“

Школски програм 2022 -2026

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ДОПУНСКА НАСТАВА – ГЕОГРАФИЈА
РАЗРЕД: ОСМИ (1 час недељно, 34 часа годишње)

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

1.

ГЕОГРАФСКИ
ПОЛОЖАЈ,
ГРАНИЦЕ И
ВЕЛИЧИНА
ТЕРИТОРИЈЕ
СРБИЈЕ

• одреди географски положај Србије и доведе
га у везу са историјско-географским
развојем;
• анализира карактеристике граница и
пограничних крајева Србије;

2.

ФИЗИЧКОГЕОГРАФСКЕ
ОДЛИКЕ СРБИЈЕ

3.

ДРУШТВЕНОГЕОГРАФСКЕ
ОДЛИКЕ 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
физичкогеографских процеса на човека и адекватно
реагује у случају природних непогода;
• доведи у везу распрострањеност биљних и
животињских врста и физичко-географске
• карактеристике простора
• објашњава
популациону
динамику
становништва Србије: кретање броја
становника, природни прираштај и играције;
• изводи закључке о утицају популационе
динамике на структуре становништва у

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

• Компетенција за
целоживотно учење;
• Комуникација;
• Рад с подацима и
информацијама;
• Дигитална компетенција;
• Решавање проблема;
• Сарадња;
• Одговоран однос према
околини;
• Предузимљивост и
предузетничка
компетенција

Број часова по
теми

Време реализације

2

IX

16

IX, X, XI

12

XII, I, II, III, IV
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•
•
•
•

•
•

4.
5.
6.

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

УКУПНО ЧАСОВА

•
•
•
•

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;
учествује у предлагању и реализацији
истраживачког пројекта у локалној средини;
објашњава утицај историјских и савремених
миграција на размештај Срба у свету.
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2

IV, V

1

V

1

V, VI

34

IX-VI

Напомена: Садржаји допунске наставе прате наставни програм и биће прилагођени идивидуалним потребама ученика с циљем оставривање предиђених
исхода.
ЦИЉ:
Циљ наставe географије у VIII разреду основне школе је да ученицима пружи знања и објашњења о географским појавама, објектима и
процесима на територији наше државе, Републике Србије. Ослањајући се на претходно стечена знања и умења ученика ,настава географије
омогућава да ученик појмовно и структурно овлада природно-географским, демографским, насеобинским, политичко-географским, економскогеографским, интеграционим и глобалним појавама и процесима у Србији и свету, уз неговање вредности мултикултуралности и патриотизма.
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ЗАДАЦИ:
Задаци наставе географије су вишеструки, a њиховим остваривањем ученици се оспособљавају да стичу и развијају знања и разумевања, умења и ставове
према националним вредностима и достигнућима, као и да стечена знања примене у непосредном друштвеном окружењу. Кроз наставу географије
ученици треба да:
• одређују, повезују и схватају значај географског положаја своје земље на Балкану, у Европи и у свету;
• овладају елементарним знањима о природногеографским и друштвеногеографским објектима, појавама и процесима на територији Републике
Србије;
• схватају и разумеју закономерни развој географске средине као резултат интеракције природних појава, процеса и човека;
• упознају природне лепоте и културну баштину наше земље;
• упознају природне и друштвене карактеристике географске регије у којој живе и повезују појаве и процесе на националном и глобалном нивоу;
• повезују знања из географије са знањима из сродних наставних предмета (историје, биологије);
• схватају потребу и значај о чувања природе и природних ресурса;
• развијају осећања социјалне припадности и привржености сопственој нацији и култури и активно доприносе очувању и неговању националног и
културног идентитета;
• развијају међусобно уважавање, сарадњу и солидарност између припадника различитих социјалних, етничких и културних група и да доприносе
друштвеној кохезији;
• подржавају процесе међународне интеграције наше земље;
• користе различите изворе информација и уочавају њихову важност у географским сазнањима;
• да се оспособљавају да на терену осматрају, мере, анализирају, интервјуишу, скицирају и прикупљају податке;
• развијају способност исказивања географског знања речима, сликом, квантитативно, табеларно, графички и схематски;
• да се обуче техникама тимског/групног рада и групног одлучивања;
• да се оспособе за континуирано образовање и самообразовање.
УЏБЕНИК:
• Уџбеник за 8. разред основне школе, издавачке куће Вулкан (аутори Драгана Милошевић, Мирослав Грујић)
ЛИТЕРАТУРА:
• Уџбеник,
• стручна и методичка литература,
• часописи,
• интернет...
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Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ДОПУНСКА НАСТАВА – ФИЗИКА
РАЗРЕД: ОСМИ (1 час недељно, 34 часа годишње)

1.

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

ОСЦИЛАТОРНО И
ТАЛАСНО
КРЕТАЊЕ

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

• уме да препозна и разликује осцилаторно
кретање од механичког кретања;
• да зна елементе осцилаторног и таласног
кретања као и да израчуна период
осциловања клатна.

• да зна законе светлости: одбијања,
преламања као и тоталну рефлексију.
2.

3.

СВЕТЛОСНЕ
ПОЈАВЕ

ЕЛЕКТРИЧНО
ПОЉЕ

• да зна шта је електрично поље, Кулонов
закон као и да користи одговарајуће
јединице.

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

• Компетенција за учење,
• комуникација,
• рад са подацима и
информацијама,
• решавање проблема,
• сарадња,
• дигитална компетенција,
• предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву.
• Компетенција за учење,
• комуникација,
• рад са подацима и
информацијама,
• решавање проблема,
• сарадња,
• дигитална компетенција,
• предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву.
• Компетенција за учење,
• комуникација,
• рад са подацима и
информацијама,
• решавање проблема,
• сарадња,
• дигитална компетенција,
• предузимљивост

Број часова по
теми

Време реализације

5

IX

6

X, XI

6

XI, XII
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4.

5.

ЕЛЕКТРИЧНА
СТРУЈА

МАГНЕТНО
ПОЉЕ

• да на основном нивоу зна законе
електричне струје: Омов закон, ЏулЛенцов закон, као и да разликује
проводнике и изолаторе;
• да користи јединице у Si-систему.

• да зна шта је магнетно поље као и да
електрична струја поред електричног
поља има и магнетно поље.

• да зна шта је природна радиоактивност
као и заштиту од радиоактивног зрачења.

6.

ЕЛЕМЕНТИ
АТОМСКЕ И
НУКЛЕАРНЕ
ФИЗИКЕ

7.

ФИЗИКА И
САВРЕМЕНИ СВЕТ

УКУПНО ЧАСОВА

•

повезује физику са осталим наукама.

Школски програм 2022 -2026
• Компетенција за учење,
• комуникација,
• рад са подацима и
информацијама,
• решавање проблема,
• сарадња,
• дигитална компетенција,
• предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву,
• очување животне средине
• Компетенција за учење,
• комуникација,
• рад са подацима и
информацијама,
• решавање проблема,
• сарадња,
• дигитална компетенција,
• предузимљивост,
• очување животне средине
• Компетенција за учење,
• комуникација,
• рад са подацима и
информацијама,
• решавање проблема,
• сарадња,
• дигитална компетенција,
• предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву,
• очување животне средине
• Компетенција за учење,
• комуникација,
• рад са подацима и
информацијама.

6

XII, I, II, III

5

III, IV

3

IV, V

3

V

34

Садржаји за реализовање допунске наставе ће зависити од напредовања ученика и проблема на које наилазе у овладавању предвиђеним програмским
садржајима. Начин вредновања допунске наставе: на редовним часовима.
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ЦИЉ: Помоћ ученицима који нису усвојили основна знања из програма предмета. Најважније је да се редовно предузимају све педагошке мере ради
спречавања неуспеха. Због тога је потребно:
• извршити евидентирање ученика код којих се може појавити неуспех и предузети превентивне стручне мере како не би дошло до неуспеха;
• допунску наставу изводиће као и до сада наставник који ученицима предаје тај предмет;
• на часовима допунске наставе применити одговарајући метод и облик рада (индивидуализована настава, употреба разноврсних наставних средстава,
очигледност и тд.).
ЗАДАЦИ:
Навикавање ученика на јасност и прецизност у писменом и усменом изражавању. Даље неговање и развијање радних навика, културе понашања и
наставне комуникације, сарадничких односа, критичности и објективности, упорности, уредности и систематичности, одговорности и самосталности у
раду.
УЏБЕНИК:
• ФИЗИКА 8 Уџбеник физике са збирком задатака и лабораторијским вежбама за осми разред основне школе, Душан Поповић, Милена Богдановић
и Александар Кандић, Нови Логос, Београд
ЛИТЕРАТУРА:
• ФИЗИКА 8 Уџбеник за осми разред основне школе, Мићо М. Митровић, Сазнање, Београд
• МОЈА ФИЗИКА 8 Радни уџбеник за ученике 8. разреда основне школе, Олга Бајсерт, Славица Маричић, Татјана Мићић и Зоран Мићић,
Школски сервис Гајић, Београд
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Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ДОПУНСКА НАСТАВА – МАТЕМАТИКА
РАЗРЕД: ОСМИ (1 час недељно, 34 часа годишње)

1.

2.

3.

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

СЛИЧНОСТ

ТАЧКА, ПРАВА И
РАВАН

ЛИНЕАРНЕ
ЈЕДНАЧИНЕ И
НЕЈЕДНАЧИНЕ СА
ЈЕДНОМ
НЕПОЗНАТОМ

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

• влада појмом сличности геометријских
фигура
• разуме појам пропорционалности
• влада ставовима о сличности троуглова
• користи Талесову теорему на
једноставним примерима
• влада појмовима тачка,права и раван;
• уочава њихове моделе у реалним
ситуацијама и уме да их нацрта
користећи прибор
• разликује паралелне и нормалне праве
• одређује међусобни положај тачке, праве
и равни
• препознаје ортогоналну пројекцију
• препознаје полиедар
• препознаје једнакост
• уме да провери решење линеарне
једначине са једном непознатом
• решава линеарне једначине у којима се
непозната појављује само у једном члану

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Број часова по
теми

Време реализације

•
•
•
•
•
•
•

компетенција за учење,
комуникација,
дигитална компетенција,
естетичка компетенција,
сарадња,
рад са подацима,
одговоран однос према
здрављу.

2

IX

•
•
•
•
•
•
•

компетенција за учење,
комуникација,
дигитална компетенција,
естетичка компетенција,
сарадња,
рад са подацима,
одговоран однос према
здрављу.

2

IX, X

•
•
•
•
•
•
•

компетенција за учење,
комуникација,
дигитална компетенција,
естетичка компетенција,
сарадња,
рад са подацима,
одговоран однос према
здрављу.

8

X, XI
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4.

5.

6.

7.

ПРИЗМА

ПИРАМИДА

ЛИНЕАРНА
ФУНКЦИЈА

СИСТЕМИ
ЛИНЕАРНИХ
ЈЕДНАЧИНА СА
ДВЕ НЕПОЗАНТЕ
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• влада појмовима коцка и квадар,
• уочава њихове моделе у реалним
ситуацијама
• зна њихове основне елементе
• рачуна њихову површину и запремину

•
•
•
•
•
•
•

• влада појмом пирамиде,
• уочава њене моделе у реалним
ситуацијама
• зна њене основне елементе

•
•
•
•
•
•
•

• податке из табеле прикаже графиконом и
обрнуто
• одређује вредност функције дате
таблицом или формулом

•
•
•
•
•
•
•

• препознаје једнакост
• уме да провери решења система
линеарних једначина са две непознате

•
•
•
•
•
•
•

компетенција за учење,
комуникација,
дигитална компетенција,
естетичка компетенција,
сарадња,
рад са подацима,
одговоран однос према
здрављу.
компетенција за учење,
комуникација,
дигитална компетенција,
естетичка компетенција,
сарадња,
рад са подацима,
одговоран однос према
здрављу.
компетенција за учење,
комуникација,
дигитална компетенција,
естетичка компетенција,
сарадња,
рад са подацима,
одговоран однос према
здрављу.
компетенција за учење,
комуникација,
дигитална компетенција,
естетичка компетенција,
сарадња,
рад са подацима,
одговоран однос према
здрављу.

4

XI, XII

6

I

4

II

3

III
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8.

9.

10.

ВАЉАК

КУПА

ЛОПТА

УКУПНО ЧАСОВА
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• влада појмом ваљка,
• уочава његове моделе у реалним
ситуацијама
• зна његове основне елементе

•
•
•
•
•
•
•

• влада појмом купе,
• уочава њене моделе у реалним
ситуацијама
• зна њене основне елементе

•
•
•
•
•
•
•

• влада појмом купе,
• уочава њене моделе у реалним
ситуацијама
• зна њене основне елементе

•
•
•
•
•
•
•

компетенција за учење,
комуникација,
дигитална компетенција,
естетичка компетенција,
сарадња,
рад са подацима,
одговоран однос према
здрављу.
компетенција за учење,
комуникација,
дигитална компетенција,
естетичка компетенција,
сарадња,
рад са подацима,
одговоран однос према
здрављу.
компетенција за учење,
комуникација,
дигитална компетенција,
естетичка компетенција,
сарадња,
рад са подацима,
одговоран однос према
здрављу.

3

IV

1

IV, V

1

V

34

IX-VI

ЦИЉ:
Циљ наставе математике у основној школи јесте: да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схватање појава и зависности у
животу и друштву; да оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака из животне праксе.
ЗАДАЦИ:
Навикавање ученика на јасност и прецизност у писменом и усменом изражавању. Даље неговање и развијање радних навика, културе понашања и
наставне комуникације, сарадничких односа, критичности и објективности, упорности, уредности и систематичности, одговорности и самосталности у
раду.
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Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ДОПУНСКА НАСТАВА – ШПАНСКИ ЈЕЗИК
РАЗРЕД: ПЕТИ-ОСМИ (1 час недељно, 34 часова годишње)

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

1.

ASÍ SOMOS

• Ученици ће знати да се представе и да
постављају питања у вези себе и другара.

2.

LOS TIEMPOS
GRAMATICALES

• Ученици ће знати да се служе граматичким
временима

3.

LAS CIUDADES
ESPAÑOLES

• Ученици ће знати да се снађу у граду,
постављају и одговарају на питања у вези
боравка у граду

4.

LECTURA DE LOS
TEXTOS

• Ученици ће знати да прочитају
једноставне текстове

УКУПНО ЧАСОВА

разумеју

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

српски,
енглески,
грађанско васпитање
српски,
енглески,
грађанско васпитање
српски,
енглески,
грађанско васпитање,
географија
српски,
енглески,
грађанско васпитање,

Број часова по
теми

Време реализације

8

IX, X

8

XI, XII

8

I, II, III

10

IV, V, VI

34

IX-VI

ЦИЉ: Помоћ ученицима у раду да лакше савладају градиво.
ЗАДАЦИ: Граматички, текстови који се обрађују на часу.
УЏБЕНИК:
• Espacio joven 360
ЛИТЕРАТУРА:
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3.14 ПРОГРАМ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ЗА VIII РАЗРЕД

Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ДОДАТНА НАСТАВА – СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
РАЗРЕД: ОСМИ (1 час недељно, 34 часа годишње)

1.

2.

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

ГРАМАТИКА

КЊИЖЕВНОСТ

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:
• препозна и разликује врсте речи,
одреди падеж његово значење и
службу у реченици;
• препозна врсте гласова и гласовних
промена;
• одреди врсте зависних и независних
реченица;
• одређује начин творбе речи;
• познаје Вукову реформу језика његов
живот и дело, почетак писмености код
старих Словена, разликује дијалекте и
говоре српског језика;
• акцентуација речи....
• препозна и одреди књижевни род и
књижевну врсту дела;
• вештина и разумевање прочитанаог
дела;
• анализира (основно)ликове и њихове
поступке, уочава стилске фигуре и
форме
књижевног
дела
прозног/поетског....

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

•
•
•
•

Вештина комуникације,
естетичка,
дигитална,
рад са подацима и информацијама

• Вештина комуникације,
• сарадња,
• естетичка

Број часова по
теми

Време реализације

20

IX-VI

10

IX-VI

593

Основна школа „Добросав Радосављевић – Народ“

3.

ЈЕЗИЧКА
КУЛТУРА

• познаје
и
примењује
основна
правописна правила у писању(велико
слово, управни говор, интерпункцијски
знаци,
функцинални
стилови
писања....)

Школски програм 2022 -2026

• Вештина комуникације,
• сарадња,
• естетичка

УКУПНО ЧАСОВА

6

IX-VI

36

IX-VI

УЏБЕНИК:
• Граматика, Радна свеска и Читанка за 8.разред, Издавачка кућа БИГЗ школство д.о.о.
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Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ДОДАТНА НАСТАВА – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
РАЗРЕД: ПЕТИ-ОСМИ (1 час недељно, 36 часова годишње)

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

My life

1.

▪ Tражење и давање
информација о
другима и давање
информација о себи у
ширем
комуникативном
контексту;
▪ oписивање догађаја у
прошлости;
▪ изражавање допадања/
недопадања;
▪ позив и реаговање на
позив.

The future
2.

▪ Исказивање
предвиђања, нуђења
услуге/одлука и
намера у будућности.

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:
• опишу у неколико везаних исказа догађај из
прошлости/историјску личност и сл. размене
информације
које
се
односе
на
допадање/недопадање уз образложење;
• разумеју предлоге и одговоре на њих;
• упуте предлоге и реагују на предлоге
пружајући
одговарајући
изговор
или
одговарајуће оправдање на прикладан начин;
• опишу сличности и разлике у породичном
животу у ВБ и код нас.
• размене информације које се односе на дате
• комуникативне ситуације;
• опишу сталне, уобичајене и тренутне догађаје
/активности и способности користећи
неколико везаних исказа;
• разумеју и примењују правила учтиве
комуникације.
• разумеју и размене информације које се
односе на предвиђање, нуђење услуге/одлуке,
и намере у будућности;
• изразе своја и туђа предвиђања, одлуке, и
намере у будћности;
• понуде/прихвате/одбију услугу на прикладан
начин;
• уоче и опишу сличности и разлике у прослави
рођендана у ВБ и код нас.

Број часова по
теми

Време реализације

• грађанско васпитање,
• српски језик,
• историја.

7

IX, X

• грађанско васпитање,
• српски језик,
• географија

8

XI, XII

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ
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Times and places

3.

▪ Описивање догађаја
из прошлости;
▪ исказивање
допадања/недопадања;
▪ позив и реаговање на
позив.

Cities

4.

▪ Описивање места;
▪ исказивање просторних
односа и смера кретања;
▪ описивање догађаја у
прошлости;
▪ исказивање предлога и
сугестија;
▪ изражавање будућих
планова/договора.

Experiences

5.

▪ Описивање искуства у
прошлости;
▪ исказивање жеља и
амбиција;
▪ исказивање
упозорења;

УКУПНО ЧАСОВА

• опишу историјске догађаје циљне културе
користећи једноставнијa језичка средства;
• разумеју и реагују на једноставније исказе који
се односе на допадање/недопадање;
• изразе допадање/недопадање једноставнијим
језичким средствима;
• израчунају време у ВБ, Аустралији, САД у
односу на Србију.
• разумеју и реагују на предлоге и сугестије уз
образложење;
• саопште предлоге и сугестије;
• разумеју једноставније исказе који се односе
на планове за будућност;
• у неколико везаних исказа саопште планове/
договоре за будућност;
• разумеју и поштују правила учтиве
комуникације;
• опишу значајније градове циљних култура и
њихове знаменитoсти и занимљивости
(Лондон, Њујорк);
• опишу значајни историjски догађај циљних
култура
• разумеју текст о значајнијим историјским
личностима из ВБ и опишу значајније
историјске личности користећи једноставнија
језичка средства.
• саопште савете, забране, присуство/одсуство
обавезе користећи одговарајућа језичка
средства;
• разумеју и формулишу исказе којима се тражи
мишљење, изражава слагање/неслагање.
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• грађанско васпитање,
• српски језик,
• географија

7

II, III

•
•
•
•
•
•

грађанско васпитање,
српски језик,
географија,
историја,
екологија,
информатика

7

IV, V, VI

•
•
•
•
•
•

грађанско васпитање,
српски језик,
географија,
историја,
екологија,
информатика

7

IV, V, VI

36

ЦИЉ: наставе енглеског језика је развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова,
стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и
навикавање на отвореност у комуникацији, стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика.
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ЗАДАЦИ:
• усвајање језичког садржаја кроз циљано и осмишљено учествовање у друштвеном чину;
• поимање наставног програма као динамичне, заједнички припремљене и прилагођене листе задатака и активности;
• наставник треба да омогући приступ и прихватање нових идеја; ученици се посматрају као одговорни, креативни, активни учесници у друштвеном
чину;
• уџбеници представљају извор активности и морају бити праћени употребом додатних аутентичних материјала;
УЏБЕНИК:
• PROJECT 2, OXFORD UNIVERSITY PRESS
• PROJECT 3, OXFORD UNIVERSITY PRESS
• PROJECT 4, OXFORD UNIVERSITY PRESS
• PROJECT 5, OXFORD UNIVERSITY PRESS

(уџбеник и радна свеска)
(уџбеник и радна свеска)
(уџбеник и радна свеска)
(уџбеник и радна свеска)

ЛИТЕРАТУРА:
• ЗНАМ ЗА ВИШЕ ЗА 5.6.7. И 8.РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
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Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ДОДАТНА НАСТАВА – ИСТОРИЈА
РАЗРЕД: ОСМИ (1 час недељно, 34 часа годишње)

1.

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

ЕВРОПА, СВЕТ И
СРПСКИ НАРОД У
ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ
ДРЖАВИ У
ПЕРИОДУ ИЗМЕЂУ
ДВА СВЕТСКА
РАТА

• смешта кључне догађаје, појаве и процесе из
савремене историје на временској ленти;
• уочи динамику различитих историјских појава
и промена на историјској карти;
• пореди различите историјске изворе и рангира
их на основу њихове сазнајне вредности;
• анализира и процени ближе хронолошко
порекло извора на основу садржаја;
• поредећи различите изворе о истој историјској
појави или догађају, анализира позицију
аутора;
• доведе у везу узроке и последице историјских
догађаја, појава и процеса на конкретним
примерима;
• наведе специфичности друштвених појава,
процеса,
политичких
идеја,
ставова
појединаца и група у историјском периоду
савременог доба;
• образложи значај и улогу истакнутих
личности у датом историјском контексту;
• уочи
елементе
континуитета
и
дисконтинуитета српске државности;
• изведе закључак о повезаности националне
историје са регионалном и светском, на основу
датих примера;

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

• компетенција за учење;
• одговорно учешће у
демократском друштву
• естетичка компетенција;
• комуникација;
• одговоран однос према
здрављу;
• предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву;
• рад са подацима и
информацијама;
• решавање проблема;
• сарадња;
• дигитална компетенција

Број часова по
теми

Време реализације

8

IX, X
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2.

ДРУГИ СВЕТСКИ
РАТ

• образложи утицај историјских догађаја, појава
и процеса на савремено друштво;
• идентификује
основне
карактеристике
тоталитарних идеологија и наводи њихове
последице у историјском и савременом
контексту;
• препозна,на примерима из савремене историје,
важност поштовањаљудских права;
• наведе примере како су идеје о родној, верској
и етничкој равноправности утицале на
савремене политичке прилике и развој
друштва;
• пореди положај и начин живота припадника
различитих друштвених група у историјском
периоду савременог доба;
• илуструје
примерима
утицај
научнотехнолошког развоја на промене у друштву,
економији и природном окружењу;
• образложи утицај различитих друштвеноекономских система на свакодневни живот
људи, анализирајући дате примере;
• идентификује узроке, елементе и последице
историјских сукоба и ратова и дискутује о
могућим начинима превенције конфликата;
• објасни значење појмова геноцид и Холокауст;
• изрази ставове, засноване на историјским
аргументима,
уважавајући
мишљење
саговорника;
• препозна пропаганду, стереотипе и идеолошку
нозицију у историјском извору и формулише
став који се супротставља манипулацији;
• критички се односи према информацијама из
медија користећи се историјским знањима и
вештинама;
• анализира историјске догађаје и појаве на
основу доступног аудио-визуелног изворног
материјала;

Школски програм 2022 -2026

• компетенција за учење;
• одговорно учешће у
демократском друштву
• комуникација;
• одговоран однос према
околини;
• одговоран однос према
здрављу;
• предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву;
• рад са подацима и
информацијама;
• решавање проблема;
• сарадња;
• дигитална компетенција.

10

XI, XII
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3.

СВЕТ, ЕВРОПА И
СРПСКИ НАРОД У
ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ
ДРЖАВИ У
ПЕРИОДУ
ХЛАДНОГ РАТА

• осмисли, спроведе и презентује резултате
истраживања заснованог на одабраним
историјским
изворима
и
литератури,
користећи ИКТ;
• образложи смисао неговања сећања на важне
догађаје и личности из историје савременог
доба;
• истражи меморијалне споменике у локалној
средини и учествује у организовању и
спровођењу
заједничких
школских
активности везаних за развој културе сећања;
• покаже одговоран однос према културноисторијском наслеђу сопственог и других
народа;
• – уочи одраз историјских догађаја и појава у
књижевним и уметничким делима.
• наведе примере како су идеје о родној, верској
и етничкој равноправности утицале на
савремене политичке прилике и развој
друштва;
• пореди положај и начин живота припадника
различитих друштвених група у историјском
периоду савременог доба;
• илуструје
примерима
утицај
научнотехнолошког развоја на промене у друштву,
економији и природном окружењу;
• образложи утицај различитих друштвеноекономских система на свакодневни живот
људи, анализирајући дате примере;
• препозна како су културне интеракције, и
сарадња различитих етничких и социјалних
група утицали на политички, друштвени и
привредни живот;
• наведе примере утицаја спортских и
уметничких достигнућа на обликовање
савременог друштва;
• идентификује узроке, елементе и последице
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• компетенција за учење;
• одговорно учешће у
демократском друштву
• комуникација;
• одговоран однос према
околини;
• одговоран однос према
здрављу;
• предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву;
• рад са подацима и
информацијама;
• решавање проблема;
• сарадња;
• дигитална компетенција.

8

I, II, III
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•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
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историјских сукоба и ратова и дискутује о
могућим начинима превенције конфликата;
изрази ставове, засноване на историјским
аргументима,
уважавајући
мишљење
саговорника;
препозна пропаганду, стереотипе и идеолошку
позицију у историјском извору и формулише
став који се супротставља манипулацији;
критички се односи према информацијама из
медија користећи се историјским знањима и
вештинама;
анализира историјске догађаје и појаве на
основу доступног аудио-визуелног изворног
материјала;
осмисли, спроведе и презентује резултате
истраживања заснованог на одабраним
историјским
изворима
и
литератури,
користећи ИКТ;
образложи смисао неговања сећања на важне
догађаје и личности из историје савременог
доба;
истражи меморијалне споменике у локалној
средини и учествује у организовању и
спровођењу
заједничких
школских
активности везаних за развој културе сећања;
покаже одговоран однос према културноисторијском наслеђу сопственог и других
народа;
уочи одраз историјских догађаја и појава у
књижевним и уметничким делима;
– препозна историјску димензију политичких,
културних и технолошких промена у
савременом свету и Републици Србији.
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4.

СВЕТ, ЕВРОПА,
СРПСКА ДРЖАВА И
НАРОД У
САВРЕМЕНИМ
ПРОЦЕСИМА

• наведе примере како су идеје о родној, верској
и етничкој равноправности утицале на
савремене политичке прилике и развој
друштва;
• пореди положај и начин живота припадника
различитих друштвених група у историјском
периоду савременог доба;
• илуструје
примерима
утицај
научнотехнолошког развоја на промене у друштву,
економији и природном окружењу;
• образложи утицај различитих друштвеноекономских система на свакодневни живот
људи, анализирајући дате примере;
• препозна како су културне интеракције, и
сарадња различитих етничких и социјалних
група утицали на политички, друштвени и
привредни живот;
• идентификује узроке, елементе и последице
историјских сукоба и ратова и дискутује о
могућим начинима превенције конфликата;
• изведе закључке о узроцима, току и
последицама ратова условљених распадом
СФРЈ користећи изворе различитог порекла и
сазнајне вредности;
• изрази ставове, засноване на историјским
аргументима,
уважавајући
мишљење
саговорника;
• препозна пропаганду, стереотипе и идеолошку
позицију у историјском извору и формулише
став који се супротставља манипулацији;
• критички се односи према информацијама из
медија користећи се историјским знањима и
вештинама;
• анализира историјске догађаје и појаве на
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• компетенција за учење;
• одговорно учешће у
демократском друштву
• комуникација;
• одговоран однос према
околини;
• одговоран однос према
здрављу;
• рад са подацима и
информацијама;
• решавање проблема;
• сарадња;
• дигитална компетенција.

8

IV, V, VI
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•

•

•

•
•
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основу доступног аудио-визуелног изворног
материјала;
осмисли, спроведе и презентује резултате
истраживања заснованог на одабраним
историјским
изворима
и
литератури,
користећи ИКТ;
образложи смисао неговања сећања на важне
догађаје и личности из историје савременог
доба;
истражи меморијалне споменике у локалној
средини и учествује у организовању и
спровођењу
заједничких
школских
активности везаних за развој културе сећања;
покаже одговоран однос према културноисторијском наслеђу сопственог и других
народа;
уочи одраз историјских догађаја и појава у
књижевним и уметничким делима;
препозна историјску димензију политичких,
културних и технолошких промена у
савременом свету и Републици Србији.

УКУПНО ЧАСОВА

34

IX-VI

ЦИЉ:
Додатна настава је облик образовно-васпитног рада чији је циљ да пружи додатну подршку у учењу. То је начин да се ученицима којима је то потребно
и који то желе и могу, пружи више него што добијају на редовној настави. Додатна настава је намењена свим ученицима, а посебно онима који показују
интересовање за одређене теме или научне области и дисциплине недовољно заступљене у образовном програму. На додатним часовима може да се
излази и ван оквира и захтева предметног наставног програма, а прилагођена је ученичким индивидуалним потребама.
УЏБЕНИК:
• Историја за 8.разред, Вулкан, Београд,2021.
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Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ДОДАТНА НАСТАВА – ГЕОГРАФИЈА
РАЗРЕД: ОСМИ (1 час недељно, 34 часа годишње)

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

1.

ГЕОГРАФСКИ
ПОЛОЖАЈ,
ГРАНИЦЕ И
ВЕЛИЧИНА
ТЕРИТОРИЈЕ
СРБИЈЕ

• одреди географски положај Србије и доведе га
у везу са историјско-географским развојем;
• анализира
карактеристике
граница
и
пограничних крајева Србије;

2.

ФИЗИЧКОГЕОГРАФСКЕ
ОДЛИКЕ СРБИЈЕ

3.

ДРУШТВЕНОГЕОГРАФСКЕ
ОДЛИКЕ 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
физичкогеографских процеса на човека и адекватно
реагује у случају природних непогода;
• доведи у везу распрострањеност биљних и
животињских врста и физичко-географске
карактеристике простора
• објашњава
популациону
динамику
становништва
Србије:
кретање
броја
становника, природни прираштај и миграције;
• изводи закључке о утицају популационе

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

• Компетенција за
целоживотно учење;
• Комуникација;
• Рад с подацима и
информацијама;
• Дигитална компетенција;
• Решавање проблема;
• Сарадња;
• Одговоран однос према
околини;
• Предузимљивост и
предузетничка
компетенција

Број часова по
теми

Време реализације

2

IX

16

IX, X, XI

12

XII, I, II, III, IV
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•
•
•
•

•
•

4.

5.
6.

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

УКУПНО ЧАСОВА

•
•
•
•

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;
учествује у предлагању и реализацији
истраживачког пројекта у локалној средини;
објашњава утицај историјских и савремених
миграција на размештај Срба у свету.
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2

IV, V

1

V

1

V, VI

34

IX-VI

Напомена: Додатана настава ће пратити наставни план и програм са проширеним садржајима и у складу са индивидуалним способностима
ученика,уважавајући претходно стечена знања.
ЦИЉ: наставe географије у VIII разреду основне школе је да ученицима пружи знања и објашњења о географским појавама, објектима и процесима на
територији наше државе, Републике Србије. Ослањајући се на претходно стечена знања и умења ученика ,настава географије омогућава 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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ЗАДАЦИ:
Задаци наставе географије су вишеструки, a њиховим остваривањем ученици се оспособљавају да стичу и развијају знања и разумевања, умења и ставове
према националним вредностима и достигнућима, као и да стечена знања примене у непосредном друштвеном окружењу. Кроз наставу географије
ученици треба да:
• одређују, повезују и схватају значај географског положаја своје земље на Балкану, у Европи и у свету;
• овладају елементарним знањима о природногеографским и друштвеногеографским објектима, појавама и процесима на територији Републике
Србије;
• схватају и разумеју закономерни развој географске средине као резултат интеракције природних појава, процеса и човека;
• упознају природне лепоте и културну баштину наше земље;
• упознају природне и друштвене карактеристике географске регије у којој живе и повезују појаве и процесе на националном и глобалном нивоу;
• повезују знања из географије са знањима из сродних наставних предмета (историје, биологије);
• схватају потребу и значај о чувања природе и природних ресурса;
• развијају осећања социјалне припадности и привржености сопственој нацији и култури и активно доприносе очувању и неговању националног и
културног идентитета;
• развијају међусобно уважавање, сарадњу и солидарност између припадника различитих социјалних, етничких и културних група и да доприносе
руштвеној кохезији;
• подржавају процесе међународне интеграције наше земље;
• користе различите изворе информација и уочавају њихову важност у географским сазнањима;
• да се оспособљавају да на терену осматрају, мере, анализирају, интервјуишу, скицирају и прикупљају податке;
• развијају способност исказивања географског знања речима, сликом, квантитативно, табеларно, графички и схематски;
• да се обуче техникама тимског/групног рада и групног одлучивања;
• да се оспособе за континуирано образовање и самообразовање.
УЏБЕНИК:
• Уџбеник за 8. разред основне школе, издавачке куће Вулкан (аутори Драгана Милошевић, Мирослав Грујић)
ЛИТЕРАТУРА:
• Уџбеник,
• стручна и методичка литература,
• часописи,
• интернет...
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Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ДОДАТНА НАСТАВА – ФИЗИКА
РАЗРЕД: ОСМИ (1 час недељно, 34 часа годишње)

1.

2.

3.

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

ОСЦИЛАТОРНО И
ТАЛАСНО
КРЕТАЊЕ

• уме да на нивоу примене разликује
осцилаторно кретање од механичког
кретања;
• да зна елементе осцилаторног и таласног
кретања као и да израчуна период
осциловања клатна;
• на напредном нивоу решава
квалитативне, квантитативне и графичке
задатке из наведене области.

СВЕТЛОСНЕ
ПОЈАВЕ

• да зна законе светлости: одбијања,
преламања као и тоталну рефлексију;
• на напредном нивоу решава квалитативне
и
квантитативне задатке из наведене
области.

ЕЛЕКТРИЧНО
ПОЉЕ

• да зна шта је електрично поље, Кулонов
закон као и да користи одговарајуће
јединице;
• на напредном нивоу решава квалитативне
и квантитативне задатке из наведене
области.

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

• Компетенција за учење,
• комуникација,
• рад са подацима и
информацијама,
• решавање проблема,
• сарадња,
• дигитална компетенција,
• предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву.
• Компетенција за учење,
• комуникација,
• рад са подацима и
информацијама,
• решавање проблема,
• сарадња,
• дигитална компетенција,
• предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву.
• Компетенција за учење,
• комуникација,
• рад са подацима и
информацијама,
• решавање проблема,
• сарадња,
• дигитална компетенција,

Број часова по
теми

Време реализације

5

IX

6

X, XI

6

XI, XII
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• предузимљивост и

4.

5.

ЕЛЕКТРИЧНА
СТРУЈА

МАГНЕТНО
ПОЉЕ

• да на напредном нивоу зна законе
електричне струје: Омов закон, ЏулЛенцов закон, као и да разликује
проводнике и изолаторе;
• да користи јединице у Si-систему;
• на напредном нивоу решава
квалитативне, квантитативне и графичке
задатке из наведене области.

• да зна шта је магнетно поље као и да
електрична струја поред електричног
поља има и магнетно поље;
• на напредном нивоу решава квалитативне
и квантитативне задатке из наведене
области.
•

6.

ЕЛЕМЕНТИ
АТОМСКЕ И
НУКЛЕАРНЕ
ФИЗИКЕ

да зна шта је природна радиоактивност
као и заштиту од радиоактивног зрачења.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

оријентација ка
предузетништву.
Компетенција за учење,
комуникација,
рад са подацима и
информацијама,
решавање проблема,
сарадња,
дигитална компетенција,
предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву,
очување животне средине.
Компетенција за учење,
комуникација,
рад са подацима и
информацијама,
решавање проблема,
сарадња,
дигитална компетенција,
предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву,
очување животне средине.
Компетенција за учење,
комуникација,
рад са подацима и
информацијама,
решавање проблема,
сарадња,
дигитална компетенција,
предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву,
очување животне средине.

6

XII, I, II, III

5

III, IV

3

IV, V
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7.

ФИЗИКА И
САВРЕМЕНИ СВЕТ

УКУПНО ЧАСОВА

• повезује физику са осталим наукама.

Школски програм 2022 -2026
• Компетенција за учење,
• комуникација,
• рад
са
подацима
информацијама.

и

3

V

34

IX-VI

ЦИЉ:
Продубљивање и проширивање садржаја редовне наставе. Најважније је да се редовно предузимају све педагошке мере ради напредовања ученика. Због
тога је потребно:
• извршити евидентирање ученика код којих се појављује жеља за комплетнијим сазнањем о физичким појавама, променама и законима;
• додатну наставу изводиће као и до сада наставник који ученицима предаје тај предмет;
• на часовима додатне наставе применити одговарајући метод и облик рада (индивидуализована настава, употреба разноврсних наставних средстава,
очигледност и тд.);
• посебну пажњу посветити изради нумеричких задатака на напредном нивоу;
• експериментално потврдити законе из наведених области.
ЗАДАЦИ:
Навикавање ученика на јасност и прецизност у писменом и усменом изражавању. Заинтересовати ученике за физику као природну науку и проширити
знања из наставних тема за осми разред. Заинтересовати ученике за експериментални рад и осмишљавање огледа који демонстрирају одређене физичке
појаве.
УЏБЕНИК:
• ФИЗИКА 8 Уџбеник физике са збирком задатака и лабораторијским вежбама за осми разред основне школе, Душан Поповић, Милена Богдановић
и Александар Кандић, Нови Логос, Београд
• ФИЗИКА 8 Збирка задатака из физике за осми разред основне школе, Душан Поповић, Милена Богдановић и Александар Кандић, Нови Логос,
Београд
ЛИТЕРАТУРА:
• ПРАКТИКУМ ФИЗИКА 8 Збирка задатака и експерименталних вежби из физике за осми разред основне школе, Мићо М. Митровић, Сазнање,
Београд
• ФИЗИКА 8 Збирка решених задатака за VIII разред основне школе, Наташа Каделбург, Круг, Београд
• ФИЗИКА IX Приручник за такмичења ученика основних школа од VI до VIII разреда, Наташа Чалуковић, Ратомирка Милер, Круг, Београд
• Млади физичар,чланци из разних научних часописа
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Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ДОДАТНА НАСТАВА – МАТЕМАТИКА
РАЗРЕД: ОСМИ (1 час недељно, 34 часа годишње)

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:
•

1.

2.

3.

уме да примењује особине сличности и
Талесову теорему у решавању практичних животних проблема

СЛИЧНОСТ

ТАЧКА, ПРАВА И
РАВАН

ЛИНЕАРНЕ
ЈЕДНАЧИНЕ И
НЕЈЕДНАЧИНЕ СА
ЈЕДНОМ
НЕПОЗНАТОМ

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

•
•
•
•
•
•
•

• уме да решава комбинаторне задатке
• закључује користећи особине паралелних и нормалних правих и равни
• примењује научено у решавању практичних животних проблема

•
•
•
•
•
•
•

• саставља и решава сложеније линеарне
једначине
• користи
једначине
решавајући
сложеније текстуалне задатке

•
•
•
•
•
•
•

компетенција за учење,
комуникација,
дигитална компетенција,
естетичка компетенција,
сарадња,
рад са подацима,
одговоран однос према
здрављу
компетенција за учење,
комуникација,
дигитална компетенција,
естетичка компетенција,
сарадња,
рад са подацима,
одговоран однос према
здрављу
компетенција за учење,
комуникација,
дигитална компетенција,
естетичка компетенција,
сарадња,
рад са подацима,
одговоран однос према
здрављу

Број часова по
теми

Време реализације

2

IX

2

IX, X

8

X, XI
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•

4.

5.

6.

7.

8.

ПРИЗМА

ПИРАМИДА

ЛИНЕАРНА
ФУНКЦИЈА

СИСТЕМИ
ЛИНЕАРНИХ
ЈЕДНАЧИНА СА
ДВЕ НЕПОЗАНТЕ

ВАЉАК

Школски програм 2022 -2026

израчунава површину и запремину
призме када неопходни елементи нису
непосредно дати

• израчунава површину и запремину
пирамиде када неопходни елементи
нису непосредно дати

• зна функцију y=kx+n и
интерпретира њена својства
• користи особине функција

графички

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• саставља и решава системе линеарних
једначина са две непознате
• користи системе линеарних једначина
решавајући
сложеније
текстуалне
задатке

•
•
•
•
•
•
•

• израчунава површину и запремину
ваљка када неопходни елементи нису
непосредно дати

•
•
•
•
•
•
•

компетенција за учење,
комуникација,
дигитална компетенција,
естетичка компетенција,
сарадња,
рад са подацима,
одговоран однос према
здрављу
компетенција за учење,
комуникација,
дигитална компетенција,
естетичка компетенција,
сарадња,
рад са подацима,
одговоран однос према
здрављу
компетенција за учење,
комуникација,
дигитална компетенција,
естетичка компетенција,
сарадња,
рад са подацима,
одговоран однос према
здрављу
компетенција за учење,
комуникација,
дигитална компетенција,
естетичка компетенција,
сарадња,
рад са подацима,
одговоран однос према
здрављу
компетенција за учење,
комуникација,
дигитална компетенција,
естетичка компетенција,
сарадња,
рад са подацима,
одговоран однос за здравље

4

XI, XII

6

I

4

II

3

III

3

IV
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9.

10.

КУПА, ЛОПТА

ЗАДАЦИ ИЗ
МАТЕМАТИЧКОГ
ЛИСТА

УКУПНО ЧАСОВА

• израчунава површину и запремину купе
када неопходни елементи нису
непосредно дати
• израчунава површину и запремину
лопте када неопходни елементи нису
непосредно дати

Школски програм 2022 -2026
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

компетенција за учење,
комуникација,
дигитална компетенција,
естетичка компетенција,
сарадња,
рад са подацима,
одговоран однос према
здрављу
компетенција за учење,
комуникација,
дигитална компетенција,
естетичка компетенција,
сарадња,
рад са подацима,
одговоран однос према
здрављу

1

IV, V

1

V

34

ЦИЉ:
Циљ наставе математике у основној школи јесте: да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схватање појава и зависности у
животу и друштву; да оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака из животне праксе.
ЗАДАЦИ:
Навикавање ученика на јасност и прецизност у писменом и усменом изражавању. Даље неговање и развијање радних навика, културе понашања и
наставне комуникације, сарадничких односа, критичности и објективности, упорности, уредности и систематичности, одговорности и самосталности у
раду.
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Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ДОДАТНА НАСТАВА – ШПАНСКИ ЈЕЗИК
РАЗРЕД: ОСМИ (1 час недељно, 34 часа годишње)

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

1.

ASÍ SOMOS

• Ученици ће знати да се представе и кажу
неке занимљивости о себи: хобије,
интересовања...

2.

EJERCICIOS DE
GRAMATICA

3.

LAS PRUEBAS

4.

COMPREHENSIÓN
DE LECTURA

• Ученици ће кроз низ граматичких
вежбица усавршити употребу времена и
осталих граматичких правила.
• Ученици ће урадити у овом периоду низ
од великог броја тестова са разних
такмичења
• Ученици ће гледати и слушати разне
снимке(аудио и видео) изворно шпанских
говорника и на тај начин усавршавати
шпански језик.

УКУПНО ЧАСОВА

Број часова по
теми

Време реализације

енглски,
српски,
музичко
физичко

8

IX, X

• енглски,
• српски,

8

XI, XII

• енглски,
• српски,

12

I, II, III

• енглски,
• српски,

8

IV, V, VI

36

IX-VI

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

•
•
•
•

ЦИЉ: Подизање нивоа знања шпанског језика.
ЗАДАЦИ: Усавршити шпански језик и у писаном облику и конверзација
УЏБЕНИК:
• Espacio joven 360
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4. ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ
Културну и јавну делатност школе планира и води комисија коју чине наставници српског језика, музичког, ликовног васпитања и историје, представници
актива I-IV разреда и помоћник директора матичне школе.
Све активности из делокруга ове делатности усмерене су на подстицање, развијање и афирмисање културно-уметничког стваралаштва ученика и на
повезивање школе са друштвеном средином – посебно са институцијама за културу.

РБ

НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НАЗИВ АКТИВНОСТИ

1.

Пријем ђака првака

2.

Обележавање сабора војводе Стојана Чупића

3.

Пријем првака у Дечији савез

4.

Дечија недеља

5.

Подсећање на страдање цивила у II светском рату

6.

Дан примирја у I светском рату

7.

Новембарски дани града Сремске Митровице

8.

Нова година-изложба, честитке, мали програм

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Професори разредне наставе
Директор
Стручна служба школе
Наставнице ликовне културе
Професори разредне наставе
Наставници
Ученици
Професори разредне наставе
Директор
Стручна служба школе
Професори разредне наставе
Наставници
Стручна служба школе
Ученици
Професори разредне наставе
Наставници историје
Ученици
Професори разредне наставе
Наставници историје
Ученици
Професори разредне наставе
Наставници
Ученици
Професори разредне наставе
Наставници
Ученици

ОКВИРНО ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НАПОМЕНА

Септембар

Септембар

Салаш Ноћајски

Октобар

Октобар

Октобар

Засавица 2

Новембар
Новембар
Децембар
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9.

Школска слава Свети Сава

10.

Дан жена-изложба, честитке, приредбе за маме

11.

Представа ученика Ромске популације
„Међународни дан Рома“ 9.4.

12.

Ускрс-изложба, честитке, вашар...

13.

Дан школе-приредба

14.

Сусрет ученика I разреда са будућим првацима

15.

Завршна приредба за ђаке четвртаке

16.

Мала матура-свечаност поводом доделе специјалних
диплома

Приредбе приликом гостовања и дружења са:
– Медицинским радницима Дома здравља из Мачванске
Митровице и Опште болинице Сремска Митровица
17.
– Библиотекарима библиотеке „Глигорије Возаревић“
– Мупом Сремске Митровице и Мачванске Митровице
– Ватрогасним друштвом
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Професори разредне наставе
Наставници
Стручна служба школе
Ученици
Професори разредне наставе
Наставници
Ученици
Наставница ромског језика
Наставници историје, ликовне
културе, музичке културе,
грађанског...
Ученици
Професори разредне наставе
Наставници
Ученици
Професори разредне наставе
Наставници
Стручна служба школе
Ученици
Професори разредне наставе
Ученици
Професори разредне наставе
Ученици
Директор школе
Одељењске старешине осмих
разреда
Наставници српског језика,
музичке културе, ликовне
културе...
Стручна служба школе
Ученици
Професори разредне наставе
Наставници
Стручна служба школе
Ученици
Директор школе
Родитељи
Гости

Јануар

Март

Април

Април

Мај

Приредбе могу да се одржавају
на територији Природног
резервата бара Засавица

Мај
Јун

Јун

Током школске године

Сваке школске године по два
дружења (по једно у сваком
полугодишту или по договору)
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– Зубарима из зубне амбуланте Мачванске и Сремске
Митровице
– Радницима ЈКП „Комуналије“ Сремска Митровица
– Музичком школом “Петар Кранчевић“
Обележавање битних датума(Светски дан....), вршњачке
18. едукације, угледни и огледни часови, квизови, такмичења,
смотре, продајне изложбе и приредбе...

19.

Посете музеју, галерији, позоришту, градској библиотеци..

20.

Писање и промоција школског часописа „Ждрал“

21.

Обележавање годишњица рођења или смрти познатих
личности из области културе...

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Професори разредне наставе
Наставници
Стручна служба школе
Ученици
Директор школе
Родитељи
Гости
Професори разредне наставе
Наставници
Ученици
Наставници
Ученици
Професори разредне наставе
Наставници
Стручна служба школе
Ученици
Директор школе
Родитељи
Гости

Током школске године

Током школске године
Током школске године

Током школске године
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5. ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКОРЕКРЕАТИВНИХ АКТИВНОСТИ

САДРЖАЈ
АКТИВНОСТИ

НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

• Учитељи,
• ОС,
• наставници физичког

септембар

• Учитељи,
• ОС,
• наставници физичког

октобар
(Дечија недеља)

• Учитељи,
• ОС,
• наставници физичког

новембар

• наставници физичког

децембар

• наставници физичког

јануар

• ОС,
• наставници физичког,
• сарадници са стране

март

Пролећни крос I-VIII

• Учитељи,
• ОС,
• наставници физичког

мај

Игре без граница
▪ трка у џаковима,
▪ надвлачење конопца (I-IV)
▪ спортска такмичења међу
издвојеним одељењима (VVIII)

• Учитељи,
• ОС,
• наставници физичког

мај

Јесењи крос I-VIII разред
Спортске активности међу
разредима:
▪ ( V-VIII) рукомет, кошарка,
фудбал, атлетика петобој
▪ (I-IV) фудбал, полигон,
спретности, атлетика,
петобој
Новембарски дани
▪ мешовита одбојка,
▪ кошарка,
▪ мушки и женски фудбал
Турнир међу разредима за крај
првог полугодишта
Светосавски куп кошарка и
мешовита одбојка
Демонстрације различитих
спортова и спортских вештина
(I-VIII) гимнастика, борилачки
спортови

617

Основна школа „Добросав Радосављевић – Народ“

Школски програм 2022 -2026

6. ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА, ЗАНЕМАРИВАЊА,
ДИКРИМИНАЦИЈЕ И ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА
У складу са Законом о основама система образовања и васпитања формиран је тим за заштиту ученика од насиља, дискриминације, злостављања и
занемаривања (ДНЗЗ) којег директор именује за сваку школску годину на седници Наставничког већа у августу.
Тим планира, организује и управља активностима у установи на превенцији насиља. Он сарађује са активом за развојно планирање, тимом за
самовредновање, активом за развој школског програма и тимом за квалитет и развој установе и др..
Сарадници Тима за заштиту ученика од насиља су: Савет родитеља, Школски одбор, представници Ученичког парламента, представници Дома
здравља, Центра за социјални рад, МУП-а, спортских друштава, Црвеног крста, хуманитарних удружења, фондова, и слично, као и ученици и сви
запослени у школи.
РБ

1.

2.

НАЗИВ АКТИВНОСТИ
Упознавање чланова Наставничког већа,
Школског одбора и Савета родитеља са
Протоколом о поступању у установи у
одговору на насиље, злостављање и
занемаривање и Програмом заштите.
Упознавање Ученичког парламента са
протоколом и планом заштите

3.

Имиџ одељењске заједнице

4.

„Права и обавезе ученика“

5.

Обележавање значајних датума везаних за
безбедност ( Светски дан толеранције, Дан
безбедног интернета итд.)

6.

Заштита деце од насиља, злостављања и
занемаривања ( радионица)

НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
•
•
•
•

Секретар,
ОС,
психолог,
члан Тима

• Координатор УП
• ОС,
• наставник
ликовног
• ОС,
• стручна служба,
• наставник ГВ
• ОС,
• предметни
наставници,
• Тим
• Стручна служба

ОКВИРНО
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НАПОМЕНА

Август,
септембар,
октобар

Школа има сачињен Програм заштите који
детаљно планира активности у превенцији
различитих облика насиља и интервентне кораке
(према Протоколу о поступању у установи у
одговору на насиље, злостављање и занемаривање)

октобар

Наведене активности имају за циљ да код ученика
развијају осећај заједништва, информишу о
њиховим правима и обавезама.

октобар
Током године

Током године

Ученици ће учешћем у активностима обележавања
значајних датума подићи свест о људским
правима, толеранцији, међусобном уважавању.
Сталном едукацијом (прилагођеном узрасту)
ученици уче да препознају пожељне и непожељне
облике понашања.

Током године
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7.
8.
9.

Превенција болести зависности (од интернета,
ПАС, пушења)
Услови за здрав живот: радионице „Стоп
болести зависности!“, вршњачка едукација
Недеља лепих порука

10.

Ликовни и литерарни конкурс „Стоп насиљу“

11.

Анкетирање ученика „Колико сам безбедан на
интернету?“, ученици 4-8.разреда

12.

„Правила за сигуран интернет“, предавање за
наставнике

13.
14.

15.

Радионице за ученике млађих и старијих
разреда на тему безбедности на интернету
Реализација наставног плана и програма
Информатике и рачунарства са освртом на
безбедност на интернету.
„Асертивна комуникација“, упознавање са
основама, тренинг комуникацијских вештина
за ученике виших разреда

Школски програм 2022 -2026

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Психолог,
сарадници из ЗЗЈЗ
УП,
координатор УП
Наставник
ликовне културе,
одељењска
заједница
Ученици,
наставници
српског језика и
ликовне културе
Стручна служба,
ОС
Наставници
Информатике
и
рачунарства
Представници УП,
координатор УП

Током године
март
децембар
Учешће на различитим ликовним и литерарним
конкурсима који за циљ имају подизање опште
свести.

април
март

Увидом у реално стање, планирају се мере за
побољшање.

мај
март

• Наставници ИиР

Током године

• Психолог школе,
• УП

Током године

16.

Сусрети школа на нивоу града, упознавање
вршњака кроз пригодне активности (културнозабавног и спортског карактера).

• Представници
школа,
• стручна служба,
• директор

Пролеће

17.

Едукацијом
против
дискриминације:
радионице „Пресдрасуде и стереотипи“, „Шта
би могла деца“, „Радити заједно“.

• ОС,
• стручна служба

Током године

Ученици се од наранијег узраста укључују на
друштвене мреже. Едукација у циљу препознавања
опасности, злопупотребе, адекватних реакција и
понашања на интернету.

Нашу школу похађа 20 посто ученика ромске
националности. Деца се још од предшколских дана
друже, учествују у заједничким активностима.
Школа континуирано ради на развијању
толеранције, другарства, тимског рада.
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7. ПРОГРАМ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
Друштвене и слободне активности ученика обухватају активности заједнице ученика,
друштвених организација, разноврсне облике друштвено-корисног рада и слободне активности.
Циљ друштвених и слободних активности је да у остваривању општег циља васпитања посебно
доприносе формирању аутономне, стваралачке, радне, слободне, критичке, одговорне и друштвено
ангажоване личности. Посебни васпитно-образовни задаци друштвених и слободних активности
су:
•
•
•
•
•
•

васпитање за друштвену активност, демократско понашање, толерантну узајамност и
општуљудску солидарност,
изграђивање правилног односа према раду и учењу,
подстицањње и развијање самоиницијативе, самосталности и стварање интелектуалне
радозналости,
развијање еколошке свести и активан однос према заштити и унапређењу животне средине,
развијање љубави, пажње, разумевања и равноправних односа између дечака и девојчица и
прихватање етичких критеријума љубави као емоционалне, социјалне и људске везе између
пшолова,
развијање физичке здраве, емоционално стабилне и издрживе личности.

Слободне активности у школи се сврставају у четири групе и то:
1.
2.
3.
4.

предметно-научно-истраживачке
културно-уметничке
техничке и радно-производне
спортско-рекреативне.

У циљу промовисања и испитивања интересовања стручна већа ће радити на промоцији
слободних активности за ученике. По предлогу стручних већа спроводи се анкетирање ученика на
годишњем нивоу ( септембар).
Резултати рада ваннаставних активности биће постављени на сајт школе и уобличени у
електронском прегледу (онлајн).
Школа ће узимати активно учешће у реализацији квизова, такмичења, спортских сусрета,
ликовних, научних, стваралачких радионица на нивоу града. Школа ће и даље сарађивати са: ЈКП
„Комуналије“, Црвени крст, музејом, библиотеком, галеријом, Заводом за јавно здравље, СУП
Сремска Митровица, спортским удружењима, културним установама, еколошким удружењима,
другим школама итд, према каледару свих наведених установа.
План школских такмичења (календар) биће реализован према календару такмичења ученика
прописаном од стране министра просвете.

620

Редни
број

Основна школа „Добросав Радосављевић – Народ“

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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НАЗИВ СЕКЦИЈЕ
ПРЕДМЕТНО–НАУЧНО–ИСТРАЖИВАЧКЕ СЕКЦИЈЕ
Математичка
Млади физичари
Историјска
Биолошка
Еколошка
Географска
Лингвистичка
КУЛТУРНО УМЕТНИЧКЕ СЕКЦИЈЕ
Драмска
Литерарна
Рецитаторска
Хор
Ликовна
СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНЕ СЕКЦИЈЕ
Рукомет, фудбал
Кошарка,одбојка
ТЕХНИЧКЕ СЕКЦИЈЕ
Авиомоделарство
Грађевинска

ФОНД
ЧАСОВА
36
36
36
36
35
36
36
36
36
36
72
36
36
36
36

Програми слободних активности (секција) налазе се у документацији школе.
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7.1 ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ I-IV РАЗРЕД
ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ
РАЗРЕД: ПРВИ (1 час недељно, 36 часова годишње)
ОБЛАСТИ
РАДА
Ликовна област
Ликовна област
Спортске
активности
Рецитаторска
област
Ликовна област
Ликовна област
Рецитаторска
област
Ликовна област
Спортске
активности
Ликовна област
Спортске
активности
Ликовна област
Спортске
активности

САДРЖАЈИ РАДА
1.Слободне активности-шта јето?
2.Чиме ћемо се бавити на слободним активностима?
3.Цртамо и бојимо-Наша школа
4.Цртамо и бојимо-Мој школски прибор
5.Дечја недеља-Моја права
6.Промене у природи
7.Спортски живот у нашој школи
8.Спортски живот у нашој школи
9.Песма по слободном избору
10.Рецитујемо научену песмицу
11.Песма о јесени
12.Цртање јесени
13.У сусрет Новој години-правимо честитке
14.Правимо пано
15.Правимо пано
16.Изложба наших радова
17.Увежбавање програма за Св.Саву
18.Увежбавање програма за Св.Саву
19.Цртамо кућног љубимца
20.Вајамо свог кућног љубимца
21.Цртање по избору
22.Играмо се
23.Мами за празник
24.Моја омиљена игра
25.Играмо се
26.Ко брже трчи
27.У сусрет пролећу
28.Весници пролећа
29.Правимо пано на тему „Пролеће“
30.Дружење у природи
31.Дружење у природи-трчимо и вежбамо
32.Наше омиљене игре
33.Наше омиљене игре
34.Како смо се забављали
35.Највише ми се свидело
36.Урадили смо током школске године

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

ЦИЉ И ЗАДАЦИ:
Слободне активности у основној школи представљају све облике васпитно-образовног и
друштвеног деловања којима се омогућује ученику да описује,задовољи и даље развије
интересовање,склоности и способности за поједине области живота,рада и стваралаштва.
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Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ
РАЗРЕД: ДРУГИ (1 час недељно, 36 часова годишње)

НАЗИВ ТЕМЕ

1.

ЛИКОВНА
АКТИВНОСТ

2.

СПОРТСКА
АКТИВНОСТ

3.

РЕЦИТАТОРСКА
АКТИВНОСТ

УКУПНО ЧАСОВА

ОБЛАСТИ РАДА

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Израда плаката, честитки, позивница
Посета установама културе
Израда паноа
Цртање
Сликање
Вајање
Спортске игре
Такмичарске игре
Крос
Излети
Представе
Приредбе
Такмичења
Школски пројекти
Посета установама културе
Читање дечје штампе

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Број часова
по теми

Време реализације

• Ликовна култура
• Музичка култура
• Српски језик

15

IX, X, III, II

• Физичко и здравствено
васпитање

12

IX, IV, V, VI

• Српски језик
• Музичка култура

9

XI, XII, I

36

IX-VI

ЦИЉ И ЗАДАЦИ:
Проширити своја знања кроз часове слободних активности, развијати интересовања, таленте, машту, креативност, способности.
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Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ
РАЗРЕД: ТРЕЋИ (1 час недељно, 36 часова годишње)

1.

2.

3.

4.

НАЗИВ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Друштвене активности
Активности поводом
обележавања:
• Међународни дан река
• Светски дан породице
• Дан заштите животне
средине
Техничке активности
• Уређење школског простора
• Израда честитки поводом
значајних датума
Хуманитарне активности
• Акције поводом Дечје недељ
• Јесењи крос
• Сарадња са Црвеним крстом
• Помоћ болесном другу
Спортске активности
Организовање спортских
такмичења
• одељенска
• међу одељенска
• међу школска

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Број часова по
Време реализације
теми

• разуме сарадњу са локалном заједницом
• има свести о здравом начину живота
• поштује разлике и уважава своје и туђе
потребе

• ликовна култура
• српски језик
• природа и друштво

6

IX-VI

• покаже креативност, уредност, прецизност,
• има изграђен став према загађењу животне
средине

• ликовна култура
• српски језик

12

IX-VI

• буде хуман
• поштује разлика и разуме туђе потреба
• развије такмичарски дух

• српски језик
• природа и друштво
• ликовна култура

6

IX-VI

• развије такмичарски дух
• унапреди моторику и спретност

• физичко васпитање

6

IX-VI
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5.

Културне активности
Посете:
• позоришту
• музеју
Учествовање у активностима
поводом школских празника.

УКУПНО ЧАСОВА

• развије општу културу
• развије стваралачке способности
• унапреди машту и оригиналност
• има смисла за лепо

Школски програм 2022 -2026

• српски језик
• природа и друштво
• ликовна култура

6

IX-VI

36

IX-VI

ЦИЉ: је подстицања индивидуалних склоности и интересовања, садржајног и квалитетног коришћења слободног времена, ради богаћења друштвеног
живота и разоноде, развијања и неговања другарства и пријатељства, дружење са вршњацима кроз заједничко делање, исказивање способности,
осамостаљивање, развој неких вештина и друго.
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Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ
РАЗРЕД: ЧЕТВРТИ (1 час недељно, 36 часова годишње)

НАЗИВ ТЕМЕ

1.

ЛИКОВНА
СЕКЦИЈА

2.

ЛИТЕРАРНА
СЕКЦИЈА

3.

ДРАМСКОРЕЦИТАТОРСКА
СЕКЦИЈА

УКУПНО ЧАСОВА

ОБЛАСТИ РАДА
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Израда плаката, честитки, позивница
Посета установама културе
Израда паноа
Цртање
Сликање
Вајање
Одељењске и школске новине
Конкурси
Јавни наступи
Такмичења
Школски пројекти
Посета установама културе
Друштвено ангажоване акције
Представе
Приредбе
Јавни наступи
Такмичења
Школски пројекти
Посета установама културе
Техника изражајног рецитовања
Драмски елементи

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

• Ликовна култура
• Музичка култура
• Српски језик

• Српски језик
• Музичка култура

Број часова по
теми

Време реализације

12

IX, X, III

12

II, IV, V, VI

12

XI, XII, I

36

IX-VI

Напомена: Предвиђени садржаји су изабрани и формулисани у складу са могућностима и потребама ученика као и могућностима школе.

ЦИЉ И ЗАДАЦИ: Слободне активности у основној школи представљају све облике васпитно-образовног и друштвеног деловања, којима се омогућава
ученику да описује, задовољи и даље развије интересовања, склоности и способности за поједине области живота, рада и стваралаштва. Њима се битно
доприноси социјализација потреба, усклађивање личних и друштвених интереса, свестраном и слободном васпитању ученика.
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7.2 ПРОГРАМ РАДА СЕКЦИЈА V-VIII РАЗРЕД
ИСТОРИЈСКА СЕКЦИЈА – ПЕТИ РАЗРЕД
РБ

НАЗИВ АКТИВНОСТИ

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

Присуствовање комеморацији на Спомен гробљу
Прича о Легету, обилазак костурнице на Спомен гробљу
Посета Музеју Срема и Царској палати (стална поставка).
Полагање венаца на спомен обележју на Засавици
Обилазак јеврејског гробља у граду
Радионица о јеврејском народу
Холокауст – предавање
Полагање венаца на споменику Ослобођења града
Учешће на радионицама које ће бити организоване за време
„Новембарских дана“.
Приче о граду у Првом светском и Другом светском рату
Донеси ми причу – породична историја
Гледање филмова са историјском тематиком
Обележавање Дана државности
Први српски устанак и Мачва
Значај обележавања историјских догађаја
Радионица „Римске дечије игре“.
Радионица „Римска школа“.
Сирмијум
Римски цареви рођени на Балканском тлу“ – тема.
„Сирмиум – град светаца“ .
Истраживања Сирмијума
„Ноћ музеја“ – посете музејима града у току манифестације
Квиз поводом дана школе
Дан словенске писмености

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ОКВИРНО ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
септембар
септембар
септембар
октобар
октобар
октобар
октобар
новембар

НАПОМЕНА

новембар

• наставник
• ученици

новембар
децембар
децембар
фебруар
фебруар
март
март
март
март
април
април
април
мај
мај
мај
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РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА – ПЕТИ-ОСМИ РАЗРЕД
РБ
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НАЗИВ АКТИВНОСТИ
• Формирање секције

• наставник
• ученици 5-8. разреда

Чиниоци изражајног казивања:
• артикулација,
• дикција,
• акценатске вежбе;
• Вежбе интонације инјачине гласа;
• Вежбе темпа и ритма;
• Обрада изабраних песама
•
•
•
•
•
•
•

Паузе у рецитовању,понављање и рефрен;
Истраживање облика изражавања песме;
Вежбе визуалног контакта,мимика и гестикулација;
Слушање снимка рецитала;
Упознавање говорне уметности;
Вежбање изражајног рецитовања;
Усавршавање изражајног рецитовања;

• Генерална проба пред наступ поводом прославе Дана
Светог Саве;
• Учешће у СВЕТОСАВСКОЈ АКАДЕМИЈИ
•
•
•
•
•
•
•

Подела нових задатака за такмичење;
Припрема за такмичење;
Увежбавање садржаја планираних за наступ на такмичењу,
Школско такмичење у рецитовању;
Општинско такмичење у рецитовању;
Наступ поводом Дана школе;
Разматрање о постигнутим резултатима и раду
рецитаторске секције;

ОКВИРНО ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НАПОМЕНА

До 15 .9.

Одабир ученика од 5-8.
разреда

Од 15-30.9. и
од 10.1-20.01.
Од 1.10-15.10.
• наставник
• чланови секције

Од 15.10-31.10.
Од 1.11-15.11.
Од 15.11-30.11.
Од 1.12-20.12.

• школски хор
• оркестар
• чланови драмске и
рецитаторске секције
• наставник
• чланови секције
•
•
•
•

рецитатори
хор
оркестар
драмска секција...

Од 20.01-27.01.

Од 1.02-1.03.

Од 01.03-30.05.

Поред
наведених
смотри и такмичења
чланови секције могу
учествовати и у локалним културним манифестацијама.
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ЛИКОВНА СЕКЦИЈА – ПЕТИ-ОСМИ РАЗРЕД
РБ

НАЗИВ АКТИВНОСТИ

НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ОКВИРНО ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НАПОМЕНА

1.

Ликовни конкурси

Конкурси које расписује министарство за
образовање

2.

Израда сценографија

За све приредбе, празнике и свечаности

3.

Уређење школског простора

Оплемењивање и уређивање ентеријера и
екстеријера

4.

Ликовна колонија на простору „Природног резервата бара
Засавица“

Дружење и сликање у
природи

5.

Израда паноа и плаката

6.

Сарадња при припреми угледних, огледних часова и других
видова наставе

Помоћ око визуелног
дела свим наставницима

7.

Креативне радионице

Дружење и помоћ мање
талентованим ученицима

Креативна дружења

Са ученицима наше и
других школа као и са
ђацима нижих разреда
и вртићем

8.

• ученици
• наставница ликовне
културе

Током школске године

За вршњачке едукациије и битне датуме

629

Основна школа „Добросав Радосављевић – Народ“

Школски програм 2022 -2026

Редни број
наставне теме

ЛИНГВИСТИЧКА СЕКЦИЈА – ШЕСТИ РАЗРЕД

1.

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

ЈЕЗИК: ФОНЕТИКА

• правилно одређује гласове по месту и
начину творбе, по звучности
• правилно одређује гласовне промене

2.

ЈЕЗИК:
МОРФОЛОГИЈА

3.

ПРАВОПИС

УКУПНО ЧАСОВА

• познаје основне глаголске облике из 5.
разреда
• мења и одређује глаголске облике:
аорист. имперфекат и плусквамперфекат
• познаје и правилно користи заменице
• правилно раставља речи на крају реда
• правилно употребљава велико и мало
слово

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

• компетенција за учење
• комуникација
• рад са подацима и
информацијама
• компетенција за учење
• сарадња
• решавање проблема
• рад са подацима и
информацијама
• комуникација
• естетичка компетенција
• компетенција за учење

Број часова по
теми

Време реализације

15

15

Током школске
године

6

36
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1.

ЧЕСТИЧНА
ПРИРОДА
СУПСТАНЦЕ

2.

ПСЕ-А, МЕТАЛИ И
НЕМЕТАЛИ

3.

РАСТВОРИ

4.

НАФТА-ИЗВОР
УГЉОВОДОНИКА

• разумеју грађу и особине елементарних
хемијских честица, у састав којих
супстанци улазе и где се оне практично
примењују, уочиће везу између све три
врсте честица, записиваће их на исправан,
хемијски начин
• разумеју форму таблице и разврставање
елеменат у истој, својства елемената према
положају у таблици и предтавнике датих
врста-базна, кисела својства њихових
једињења и појам ПХ-вредност, положај и
структуру племенитих гасова
• дефинишу,
одређују
компоненте,
разврставају раствараче и одређују
растворљивост растворка, разумеју поделу
раствора по агрегатном стању и
растворљивости и рачунају процентни
састав, екозаштитарски погледна воду и
ваздух
• разумеју име нафте, порекло, експлоатацију, прерађевине и њихову примену,
утицај на животну средину

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

укупно

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

други
типови часа

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Број часова по
теми

обрада

Редни број
наставне теме

ХЕМИЈСКА СЕКЦИЈА – СЕДМИ-ОСМИ РАЗРЕД

• математика,
• физика,
• биологија

3

2

5

• математика

3

2

5

Време реализације

Током школске године

• биологија,
• техничко,
• географија

3

2

5

• географија,
• биологија

3

2

5
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5.

АЛКОХОЛИ

6.

БИОЛОШКИ
ВАЖНА ОРГАНСКА
ЈЕДИЊЕЊА

УКУПНО ЧАСОВА

• дефинисање, структура са функционалном, хидроксилном групом, моно и
полихидроксилне
алкохоле
са
предтавницима, појаву изомерије и
типове, као и њихова својства
• липиди,
угљенихидрати,
протеини,
витамини су групе неопходне за
одржавање живота које ученик дефинише,
препознаје формуле, описује својства и
налажење и примену истих

Школски програм 2022 -2026

• биологија,
• техничко

3

2

5

• биологија

3

2

5

18

12

30
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7.3 ЧАС ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ I-IV РАЗРЕД

Време
реализације

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ
РАЗРЕД: ПРВИ (1 час недељно, 36 часова годишње)

IX, X

ЈА И ДРУГИ
(9 часова)

XI, XII, I, II

БОНТОН
(12 часова)

II. III. IV, V, VI

ТЕМА

МОЈА
ОСЕЋАЊА
(15 часова)

Прво полугодиште
Друго полугодиште

УКУПНО

АКТИВНОСТ ВЕЗАНА ЗА ТЕМУ

САРАДНИЦИ

Ово сам ја
Моје име
Мој знак
Наши дланови
Ово смо ми
Заједничка кућа
Домаћи задатак
Моја омиљена играчка
Моја омиљена игра
Бонтон није бадминтон
Ђачка торба, а у њој...
Реци ми реци огледалце....
Наша соба
Наша радна соба
Наш радни сто
Наша учионица
У школи
На улици – Ја сам пешак
У биоскопу, позоришту
У продавници
За столом
Обрадуј маму, баку
Више рада више знања
Динар по динар
Тужакање
„Лепа реч гвоздена врата отвара”
Љубомора
Кривица
Нећу‒хоћу
Шта нас вређа
Другарство је...
Наш цвет другарства
Шта ценим код друга
Шта ценим код себе
Научио сам...
Желим да се представим

Ученици, учитељ
Ученици, учитељ
Ученици, учитељ
Ученици, учитељ, родитељи
Ученици, учитељ
Ученици, учитељ
Ученици, учитељ, родитељи
Ученици, учитељ
Ученици, учитељ
Ученици, учитељ
Ученици, учитељ
Ученици, учитељ
Ученици, учитељ
Ученици, учитељ
Ученици, учитељ
Ученици, учитељ
Ученици, учитељ
Ученици, учитељ
Ученици, учитељ
Ученици, учитељ
Ученици, учитељ
Ученици, учитељ
Ученици, учитељ
Ученици, учитељ
Ученици, учитељ
Ученици, учитељ
Ученици, учитељ
Ученици, учитељ
Ученици, учитељ
Ученици, учитељ
Ученици, учитељ
Ученици, учитељ
Ученици, учитељ
Ученици, учитељ
Ученици, учитељ
Ученици, учитељ, родитељи
16
20

36
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Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЧАС ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ
РАЗРЕД: ДРУГИ (1 час недељно, 36 часова годишње)

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

1.

КАКО ДО ДОБРОГ
УСПЕХА И
ПРИМЕРНОГ
ВЛАДАЊА

2.

ЖИВОТ У ШКОЛИ
ДЕЧЈА НЕДЕЉА
ДЕЧЈА ПРАВА

3.

ЈА И ДРУГИ
ХУМАНИТАРНЕ
АКЦИЈЕ

4.

МОЈЕ ЗДРАВЉЕ

5.

ЗАШТИТА
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

6.

СВЕСТ О СЕБИ

7.

КУЛТУРНО, ЗАБАВНЕ
СПОРТСКЕ
АКТИВНОСТИ

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању
да:
• развијање одговорности, критичности и самокритичности

• наведе у чему је успешан и у чему жели да
напредује
• поштује правила понашања у школи и одељењу
• препознаје примере поштовања и кршења права
детета у свом окружењу, причама, филмовима;
• развије сазнања о себи, сопственим осећањима и
потребама, свести о личном идентитету
• развијати самопоштовање и самопоуздање
• развија одговоран однос према другима
• развија одговоран однос према свомздрављу
• користи стечена знања о правилној и здравој
исхрани, а све у циљу очувања здравља
• развија одговоран однос премаживотној средини
• развија свест о важности здравог биљног и
животињског света за човека
• искаже шта осећа, мисли
• има свест о себи и свом идентитету
• договара се и сарађује,
• поштује дата правила
• уважавање мишљења других
• развијање креативности

Број часова
по теми

Време
реализације

• српски језик,
• ликовна култура

4

IX-VI

• српски језик,
• ликовна култура,
• природа и друштво

5

IX-VI

4

IX-VI

4

IX-VI

• српски језик,
• ликовна култура,
• природа и друштво

4

IX-VI

• српски језик,
• природа и друштво

4

IX-VI

• српски језик,
• ликовна култура

4

IX-VI

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

•
•
•
•
•
•

српски језик,
ликовна култура,
природа и друштво
српски језик,
ликовна култура,
природа и друштво
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8.

ПРОФЕСИОНАЛНА
ОРИЈЕНТАЦИЈА

9.

ЗАШТИТЕ ОД
НАСИЉА,
ЗЛОСТАВЉАЊА И
ЗАНЕМАРИВАЊА И
ПРОГРАМИ
ПРЕВЕНЦИЈЕ

УКУПНО ЧАСОВА

• разликује

Школски програм 2022 -2026

различитим
пословима/занимањима
непосредно
• формирање правилног односа према раду, развијање
радних навика

• српски језик,
• ликовна култура

3

IX-VI

• препознаје и реагује на различите врсте насиља
• дефинисање правила понашања са ученицима

• српски језик,
• ликовна култура

4

IX-VI

36

IX-VI

ЦИЉ: наставе је развој моралних особина и ставова и уверења ученика, својим примером учитељ упознаје ученике са школским животом и односима
који уважавају друге. Упућује на естетска осећања, формирање културно-хигијенских и здравствених навика и формирање става о заштити животне
средине.
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Редни број
наставне теме

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЧАС ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ
РАЗРЕД: ТРЕЋИ (1 час недељно, 36 часова годишње)

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

1.

КАКО ДО ДОБРОГ
УСПЕХА И
ПРИМЕРНОГ
ВЛАДАЊА

2.

ЖИВОТ У ШКОЛИ
ДЕЧЈА НЕДЕЉА
ДЕЧЈА ПРАВА

3.

ЈА И ДРУГИ
ХУМАНИТАРНЕ
АКЦИЈЕ

4.

МОЈЕ ЗДРАВЉЕ

5.

ЗАШТИТА
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

6.

СВЕСТ О СЕБИ

7.

КУЛТУРНО, ЗАБАВНЕ
СПОРТСКЕ
АКТИВНОСТИ

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:
• Развијање одговорности, критичности и
самокритичности
• Наведе у чему је успешан и у чему жели да
напредује
• Поштује правила понашања у школи и одељењу
• Препознаје примере поштовања и кршења права
детета у свом окружењу, причама, филмовима
• Развије сазнања о себи, сопственим осећањима и
потребама, свести о личном идентитету развијати
самопоштовање и самопоуздање
• Развија одговоран однос према другима
• Развија одговоран однос према свом здрављу
• Користи стечена знања о правилној и здравој
исхрани, а све у циљу очувања здравља
• Развија одговоран однос према животној средини
• Развија свест о важности здравог биљног и
животињског света за човека
• Искаже шта осећа, мисли, има свест о себи и свом
идентитету
• Договара се и сарађује
• Поштује дата правила
• Уважавање мишљења других
• Развијање креативности

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Број часова
по теми

Време реализације

• српски језик
• ликовна култура

4

IX-VI

• српски језик
• ликовна култура
• природа и друштво

5

IX-VI

• српски језик
• ликовна култура
• природа и друштво

4

IX-VI

• српски језик
• ликовна култура
• природа и друштво

4

IX-VI

• српски језик
• ликовна култура
• природа и друштво

4

IX-VI

• српски језик
• природа и друштво

4

IX-VI

• српски језик
• ликовна култура

4

IX-VI
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8.

ПРОФЕСИОНАЛНА
ОРИЈЕНТАЦИЈА

• Разликује различитим пословима/занимањима
непосредно
• Формирање правилног односа према раду
• Развијање радних навика

• српски језик
• ликовна култура

3

IX-VI

9.

ЗАШТИТЕ ОД
НАСИЉА,
ЗЛОСТАВЉАЊА И
ЗАНЕМАРИВАЊА И
ПРОГРАМИ
ПРЕВЕНЦИЈЕ

• Препознаје и реагује на различите врсте насиља
• Дефинисање правила понашања са ученицима

• српски језик
• ликовна култура

4

IX-VI

36

IX-VI

УКУПНО ЧАСОВА

ЦИЉ:
Циљ наставе је развој моралних особина и ставова и уверења ученика, својим примером учитељ упознаје ученике са школским животом и односима који
уважавају друге. Упућује на естетска осећања, формирањекултурно хигијенских и здравствених навика и формирање става о заштити животне средине.
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8. ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ УЧЕНИКА
Програм ПО заснива се на „петофазном моделу“ , пет корака до одлуке о школи и будућем занимању.
Кораци су: самоспознаја, информисање о занимањима, могућности школовања, реални сусрети са светом рада и занимања, одлука о избору занимања.

1. САМОСПОЗНАЈА

РБ

НАЗИВ АКТИВНОСТИ

НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ОКВИРНО
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Предавање за ученике 1-4.разреда на тему
радних навика.

• Учитељи,
• стручна служба

Током првог
полугодишта

Укључивање ученика у слободне активности
према способностима и интересовањима.

• Учитељи,
• стручни активи

Октобар месец

Укључивање родитеља у процес формирања
радних навика у породичним условима.

• ОС,
• стручна служба,
• родитељи

Континуирано

Радионице „Одговорност“, „Бољи свет“, „Ја
у очима других“ ( за ученике 5-8.разреда)

• Стручна служба,
• Тим за ПО

Током године

Писање састава на теме: „Ко сам ја“, , „Моја
биографија“, „Ја за десет година“ и слично за
ученике различитих узраста.

• Учитељи,
• наставник српског језика

„Мој аутопортрет“, сликање на часу ликовне
културе уз коментар , ученици 8. разреда
„Моја интересовања и склоности“ ,
радионице у оквиру припреме за упис у
средњу школу.
Тестирање ученика 8.разреда тестом
способности и интересовања у склопу
припреме за избор средње школе.
Индивидуални разговори са ученицима у
циљу самоупознавања
Саветодавни рад са родитељима ученика

• Наставник ликовне културе,
• психолог школе

Периодично

Наведене активности имају за циљ да млађи
ученици стекну навику израде домаћих
задатака, обављања задужења и обавеза
сходно узрасту.
Ученици ће своје време организовати тако да
у току дана имају времена за учење, текуће
обавезе, као и игру и дружење.
Ученици старијег узраста кроз радионице,
саставе и предавања стећи ће увид ( сходно
зрелости) у своје способности, могућности,
жеље и интересовања, као и труд који је
потребно уложити зрад остварења циљева.

На часу ликовне
културе

• Стручна служба

На часу ГВ

• Психолог школе

Током маја месеца

• ОС,
• стручна служба
• ОС, стручна служба

НАПОМЕНА

Родитељи ученика кроз информативни и
саветодавни рад са ОС и стручном службом
стећи ће слику о интересовањима и способностима свог детета, и на тај начин бити
спремнији за учешће у одлуци о избору
средње школе узимајући у обзир могућности
које су им на располагању.

По потреби
По потреби
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2.ИНФОРМИСАЊЕ
О
ЗАНИМАЊИМА
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Кроз игру имитације послова одраслих
стицање знања о свету рада и врстама
занимања , 1-4. разред
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• Учитељи

По наставном плану

Активирање ученика да размишљају о
наставку школовања и избору позива на тему
„Моје занимање је“.

• Наставници српског језика

Предавање
на
тему
разноврсности
професија, њихове поделе и значаја за
друштво.

• Психолог Националне службе
за запошљавање

Информисање ученика о школама у граду и
ближој околини

• Психолог школе

Март-јун

Информисање ученика и родитеља о
потребама за кадровима, мрежи средњих
школа и условима уписа, као и целокупној
процедури .

• Психолог школе

Мај

Тестирање ученика 8. разреда тестом ПО

• Психолог школе

Април/Мај месец

Стицање реалног увида у могућност уписа
жељене школе (8.разред)

• Стручна служба

Фебруар-јун

Посета средњим школама на нивоу града.

• Одељењске старешине 8.
разреда

Упућивање ученика и родитеља на валидне
веб сајтове у циљу додатног информисања

• Психолог школе

Упознавање родитеља ученика са ИОП-м са
могућностима даљег школовања (саветодавни рад)

• Стручна служба школе

Информисање родитеља и ученика ромске
националности о могућности уписа средње
школе путем афирмативних мера уписа .

• ОС,
• педагог школе

Током године

Ученици ће стећи слику о свету занимања,
разноврсности истих и полако сврставати себе
у неке од делатности.

Март месец

Ученици и родитељи благовремено и тачно ће
бити информисани о могућностима даљег
школовања, условима уписа, неопходној
процедури и бити адекватно припремљени за
цео процес.

Март-мај
Континуирано
Током 8.разреда

Март-мај

Доследним и благовременим информисањем
и едуковањем родитеља и ученика о важности
образовања , школа ће минимизирати могућност да поједини ученици из осетљивих
група ( Роми, ученици који завршавају по
ИОП-у) не наставе школовање.
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5.ОДЛУКА О ИЗБОРУ
ЗАНИМАЊА

4. РЕАЛНИ
СУСРЕТИ СА
СВЕТОМ РАДА И
ЗАНИМАЊА
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Представљање појединих професија за које
ученици показују интересовање од стране
родитеља који се баве том професијом.
Путем краћих видео снимака презентација
одређених занимања.
Посета радионицама средњих школа на
нивоу града и пракси ученика средњих
школа.
„Улога родитеља у избору позива њихове
деце“, „Упис у средњу школу“, предавање и
презентација за родитеље ученика 8.разреда
Организовање помоћи ученицима за
полагање завршног испита.
Помоћ при састављању листе жеља.
Припрема документације коју ученик добија
у основној школи, неопходне за упис у
средњу школу .

Школски програм 2022 -2026
• ОС,
• родитељи
• Психолог,
• ОС

Током другог
полугодишта

• ОС,
• ученици
• Педагог,
• психолог,
• родитељи
• Предметни наставници предмета који се полажу на ЗИ,
• ОС,
• стручна служба, директор
• ОС,
• секретар школе

Током другог
полугодишта

Мај, јун

Кроз реалне презентације ученици ће стећи
увид у постојеће професије, замислити себе у
некој од њих или променити мишљење о
бављењу одређеном професијом.

Ученици самостално, уз претходно добро
информисање, разговор са родитељима и
блиским особама, на основу реалне процене
својих способности и досадашњег успеха као
и критеријума за упис у жељену школу процењује своје шансе за упис у школу коју жели и
бира алтернативе.

јун

На територији града Сремска Митровица постоји шест средњих школа и ШОСО “Р.Поповић“. Ученици наше школе ( углавном из ИО Ноћај) гравитирају
и ка средњој школи у Богатићу.
Школа активно у периоду другог полугодишта 8.разреда сарађује са свим средњим школама у граду, кроз презентације школа, учешће у радионицама,
дан отворених врата и слично.
Школа сарађује са фирмама и предузећима на нивоу локала: Бродоградилиште „Вахали“, „Храна продукт“.
Програм професионалне оријентације у основној школи има за циљ да развије спремност ученика да стичу знања и искуства о себи и свету рада како би
доносили реалне одлуке у погледу свог даљег образовања и опредељивања, свесни шта оне значе за каснија образовна и професионална опредељења као
и успех у раду.
Општи задаци професионалне оријентације реализоваће се кроз конкретизоване задатке у оквиру професионалног информисања, саветовања и праћења
развоја и успешности ученика у школи и то кроз све облике васпитно-образовног рада: обавезни наставни процес, додатна настава, слободне активности,
одељењске заједнице, часови разредног старешине, родитељски састанци.
Носиоци активности из оквира професионалне оријентације су: учитељи, одељењске старешине, предметни наставници, психолог, педагог, родитељи и
стручна лица других институција.
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При постављању задатака из оквира програма професионалне оријентације пошло се од савремених научних сазнања о карактеристикама професионалног
развоја и избору занимања и реалних могућности примене тих сазнања као и резултата истраживања у процесу самовредновања у кључној области
Подршка ученицима.
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9. ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА
Програм здравственог васпитања реализоваће се кроз редовну наставу биологије, природе и друштва, физичког и здравственог васпитања, на
часовима одљењског старешине и одељењске заједнице.

РБ
1.

2.

3.
4.

НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НАЗИВ АКТИВНОСТИ
Општа и лична хигијена
Здрави стилови живота (физичка активност, здрав
сан, правилна исхрана, редовно узимање воде,
избегавање нездравих навика-цигарета и енергетских пића)
Значај одмарања, игра, коришћење времена и
рекреација
Поремећаји неправилне исхране (гојазност,
булимија, анорексија)

5.

Болести зависности (алкохолизам, наркоманија,
пушење)

6.

Значај воде за сва жива бића

7.

Нездрава навика-употреба енергетских пића

8.

Стицање основних хигијенских навика

9.

Репродуктивно здравље (хигијена полних органа,
здрави стилови сексуалног живота)

10.

Контрацепција

11.

Последице ступања младих у преране полне односе

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1-4одељенске старешине
5-8одељенске старешине
5-8одељенске старешине
Наставник биологије
Наставник физичког
васпитања
1-4одељенске старешине
5-8одељенске старешине
Наставник биологије
лекар
5-8одељенске старешине
Наставник биологије

• Наставник биологије
• 5-8одељенске старешине
• Наставник биологије
•
•
•
•
•
•

1-4одељенске старешине
5-8одељенске старешине
5-8одељенске старешине
Наставник биологије
5-8одељенске старешине
Наставник биологије

• 5-8одељенске старешине

ОКВИРНО ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НАПОМЕНА

Септембар, Октобар

Активност се може реализовати и током школске године

Током школске године
Током школске године
Током школске године
Током школске године
Током школске године
Током школске године
Током школске године
Новембар

Активност се може реализовати и током школске године

Током школске године
Током школске године

По могућности посета лекара
гинеколога
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на развој младих (прерана тру-

• 5-8одељенске старешине
• Наставник биологије

12.

Полно преносиве болести (сида)

13.

Промене у пубертету (физичке, интелектуалне,
емоционалне, социјалне) и могући проблеми при
одрастању

14.

Посета школском зубару

15.

Озеленимо нашу учионицу

16.

Заразне болести
животиње

које изазивају

• Наставник биологије

бактерије и

• 5-8одељенске старешине
•
•
•
•
•

1-4одељенске старешине
5-8одељенске старешине
1-4одељенске старешине
5-8одељенске старешине
Наставник биологије

Децембар

Током школске године
Током школске године
Октобар

Вируси, вирусне болести, умунитет и вакцине

Мај

18.

Повреде и прва помоћ

• 5-8одељенске старешине
• Наставник биологије

Током школске године

19.

Ментална хигијена (фактори који утичу на формирање личности)

20.

Знати како сачувати здраву околину и допринети
здрављу околине

•
•
•
•

Психолог
Педагог
5-8одељенске старешине
Наставник биологије

Активност се може реализовати и током школске године

Март

• 5-8одељенске старешине
• Наставник биологије

17.

Презентацијом о сиди
обележити 1.децембар Светски дан борбе против
сиде

Током школске године
Април

Активност се може реализовати и током школске године

643

Основна школа „Добросав Радосављевић – Народ“

Школски програм 2022 -2026

10. ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА
Програм социјалне заштите је осмишљен као посебан вид подршке и помоћи ученицима којима је то потребно.У наредном периоду ову област рада
планирамо да развијемо у правцу систематичнијег прикупљања и евидентирања ученика којима је помоћ потребна.

РБ

АКТИВНОСТ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ОЧЕКИВАНИ
ИСХОД

ДОКАЗИ

1.

Упознавање са физичким , психичким и
социјалним сазревањем личности као и
Током године
проблемима у неким периодима
одрастања

Одељенске старешине, Побољшање квалитета Праћење ефеката указане
педагог, психолог
живота ученика
социјалне заштите

2.

Материјална подршка ученицима

Током године

Одељенске старешине, Побољшање квалитета Праћење ефеката указане
педагог, психолог
живота ученика
социјалне заштите

3.

Подршка ученицима у области учења и
Током године
адаптације

Одељенске старешине, Побољшање квалитета Праћење ефеката указане
педагог, психолог
живота ученика
социјалне заштите

4.

Односи са вршњацима

Током године

Одељенске старешине, Побољшање квалитета Праћење ефеката указане
педагог, психолог
живота ученика
социјалне заштите

5.

Шта значи зрела личност

Током године

Одељенске старешине, Побољшање квалитета Праћење ефеката указане
педагог, психолог
живота ученика
социјалне заштите

6.

Сарадња са родитељима /старатељима
Током године
ученика

Одељенске старешине, Побољшање квалитета Праћење ефеката указане
педагог, психолог
живота ученика
социјалне заштите

7.

Праћење ефеката указане социјалне
Током године
заштите

Одељенске старешине, Побољшање квалитета Праћење ефеката указане
педагог, психолог
живота ученика
социјалне заштите
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11. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Део програма екологије реализоваће се кроз програм рада одељењског старешине, кроз наставубиологије и кроз програм рада еколошке групе.

РБ

НАЗИВ АКТИВНОСТИ

НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ОКВИРНО
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

1.

Одржавање ботаничког кутка у школи

• директор,
• наставнице биологије

током целе
године

2.

▪ Пешачење кроз природу је део здравља
поред правилне исхране
▪ Учешће на конкурсу за зелене новинаре

• наставнице биологије

октобар

3.

Домаћински
учионице

• наставнице биологије

новембар

4.

Национални паркови и заштићена природна
добра

• наставница биологије,
• учитељице

децембар

5.

Бити природан је бити духован

• наставница биологије,
• вероучитељ

фебруар

6.

▪ Посета бари Засавици
▪ Сарадња са Горанским покретом
▪ Сарадња са локалном заједницом

• наставнице биологије,
• учитељице

март

однос

према

простору

НАПОМЕНА
Светски дан заштите озонског омотача
16.9.
-трибина
Дан пешачења 18.10.
-радионица у школском дворишту:
Шака дрво-стопало жбун
Дан здраве хране 16.10.
-радионица: Храна је гориво живота
Дан еколошког покрета 17.11.
-еко сусрети ученика издвојених
одељења, размена искустава и екопоклони за учионицу
Дан урбаних регија 6.11.
-радионица: Простор утиче на
здравље и учење-практични савети
Дан планина 11.12.
-радионица: Легенде о именима наших
планина
14.2.
-радионица: Свети Трифун и природа
Светски дан шумарстав 21.3.
-предавање и квиз
Светски дан вода 22.3.
-радионица: Вода нас гради, шта се са
њом ради?
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7.

▪ Домаћински однос према школском дворишту
▪ Паковање садржаја „Зеленбораца“ за
конкурс горанског покрета Војводине

• разредне старешине,
• наставница биологије

8.

▪ Суживот са другим врстама
▪ Ревизија школског зоо-врта: паунови,
акваријум

•
•
•
•

директор,
наставница биологије,
наставница ликовног,
учитељице

мај

Светски дан заштите биодиверзитета 22.5.
-радионица: Аутохтоне и интродуковане врсте
-радионица: Лого наше школе

9.

Документовање фотографија и утисака еколошке годишње активности и гласање за
најинтересантније дешавање

•
•
•
•
•

директор,
наставнице биологије,
наставница ликовног,
информатичар,
помоћник директора

јун

Светски дан заштите животне средине 5.6.
-постављање паноа у холу школе и
микробитова за гласање

април

Дан планете Земље 22.4.
-радионица: Рециклажа
-акција: Чеп за хендикеп
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Редни број

12. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ

НАЗИВ
АКТОВНОСТИ

1.

Сарадња са Заводом за јавно здравље Сремска Митровица
Ликовни и литерарни конкурс
„Недеља здравља уста и зуба“

2.

Сарадња са Заводом за јавно здравље Сремска Митровица
-Ликовни и литерарни конкурс
„Светска недеља дојења“

3.

Сарадња са Заводом за јавно здравље Сремска Митровица
-Ликовни и литерарни конкурс
„Октобар - месец правилне исхране“

4.

5.

Сарадња са ЈКП“Комуналије“
Сремска Митровица
Ликовни конкурс
Светска акција „Очистмо планету“ ( 15.9.)
Power Point презентација ученика и предавање гостију из
ЈКП“Комуналије“
Сарадња са позориштем
„Добрица Милутиновић“
Посета представама

6.

Дани Стојана Чупића

7.

Oбележавање страдања на Спомен гробљу комеморација,
полагање венаца,предавање

НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ученици
Професори разредне наставе
Наставници српског језика и ликовне културе
Завод за јавно здравље Сремска Митровица
Институт за јавно Здравље Србије „Др.Милан Јовановић Батут“
Ученици
Професори разредне наставе
Наставници српског језика и ликовне културе
Завод за јавно здравље Сремска Митровица
Институт за јавно Здравље Србије „Др.Милан Јовановић Батут“
Ученици
Професори разредне наставе
Наставници српског језика и ликовне културе
Завод за јавно здравље Сремска Митровица
Институт за јавно Здравље Србије „Др.Милан Јовановић Батут“
Ученици
Професори разредне наставе
Наставници ликовне културе
Наставници биологије
Одељењске старешине
ЈКП“Комуналије“
Ученици
Одељењске старешине
Наставници српског језика
Ученици
Професори разредне наставе
Наставници ликовне културе, српског језика, музичке културе
Ученици
Родитељи,
наставници ,
локална заједница, град, црква, Музеј, Архив

ОКВИРНО ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НАПОМЕНА

септембар
октобар

септембар
октобар

септембар
октобар

септембар
октобар

септембар

септембар
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8.

Обележавање страдања Јевреја, Рома и Срба у Засавици
комеморација полагања венаца, предавање

9.

Из прошлости мога краја, предавање, радионица, јавни час

10.

Дан Ћирила и Методија, дан словенске писмености,
предавање, радионица, посета локалитету

11.

Сарадња са МУП-ом Сремске Митровице
Светски дан без аутомобила 22.9.
Безбедност у саобраћају
Ликовни конкурси

12.

Сарадња са галеријом „Лазар Возаревић“Сремска
Митровица
Посете изложбама

13.

Сарадња са библиотеком„Лазар Возаревић“Сремска
Митровица
„Волим златну јесен“

14.

Сарадња са музејом Срема, Сремска Митровица
Посета изложбама
Ликовни конкурси

15.

Сарадња са Царском палатом
Посете

16.

Сарадња са градом Сремска Митровица-уличне трке
новембарски дани

17.
18.

Сарадња са библиотеком Глигорије Возаревић, Сремска
Митровица
„Постаћу писац“литератни рад
Сарадња са зубном амбулантом
„Недеља здравих уста и зуба“
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ученици,
Родитељи,
наставници,
лок. заједница, град, јеврејска заједница Срба, црква
Ученици,
родитељи,
наставници,
локална заједница
ученици
родитељи,
наставници,
локална заједница, град, црква
Полицајац предавач
Наставници технике и технологије
Наставници ликовне културе
Наставници биологије
Ученици
Професори разредне наставе
Одељењске старешине
Наставници историје, грађанског васпитања, ликовне културе
Ученици
Професори разредне наставе
библиотекар
Ученици
Професори разредне наставе
Одељењске старешине
Наставници историје, грађанског васпитања, ликовне културе
Кустос
Ученици
Професори разредне наставе
Одељењске старешине
Наставници историје, грађанског васпитања, ликовне културе
Кустос
Ученици
Родитељи
Одељењске старешине
Наставници физичког и здравственог васпитања
Ученици
Професори разредне наставе
библиотекар
Стоматолози
Ученици

октобар

током године

мај

септембар

јесен - пролеће

јесен

јесен - пролеће

јесен - пролеће

новембар

фебруар
март
648

Основна школа „Добросав Радосављевић – Народ“

19.

20.
21.

22.

23.

24.
25.

Предавање зубара
Ликовни конкурс
Сарадња са библиотеком „Глигорије Возаревић“Сремска
Митровица
Посете библиотекама за децу и одрасле
Угостити библиотекаре када је:
Међународни дан дечје књиге или Светски дан књиге
Сарадња са музичком школом“Петар Кранчевић“Сремска
Митровица
Презентација музичке школе
Сарадња са библиотеком „Глигорије Возаревић“ Сремска
Митровица
Ускршњи атеље ликовна радионица
Срадња са медицинским радницима Дома здравља у
Мачванској Митровици и Опште болнице Сремска
Митровица
Угостити медицинске раднике и том приликом им
приредити пригодну приредбу захвалности и показати
колико ученици знају о здрављу и здравим навикама.
-Међународни дан здравља 7.4.
-Међународни дан медицинских сестара 12.5.
-Међународни дан бабица 5.5.
Сарадња са ватрогасним друштвом
Међународни дан ватрогасаца 4.5.
Угостити ватрогасце и приказати Power Point презентацију
ученика о „Међународном дану ватрогасаца“
Сарадња са поштом Србије у Мачванској Митровици
Међународни дан писања писама 11.5.
Посета пошти, разговор са поштарима и слање писама деци
из другог града
Сарадња са библиотеком Глигорије Возаревић,
„Ау што је школа згодна“
квиз

Школски програм 2022 -2026
• Наставници ликовне културе
• Професори разредне наставе
•
•
•
•

Библиотекари
Наставници српског језика,
библиотекар,
професори разредне наставе

•
•
•
•
•
•
•

Наставници основне музичке школе
Ученици
Професори разредне наставе
Наставници музичке културе
Ученици
Професори разредне наставе
библиотекари

• Ученици
• Наставници биологије, српског језика, музичке културе, ликовне
културе, физичког васпитања
• професори разредне наставе

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ученици као домаћини и предавачи
Наставници технике и технологије
Наставници ликовне културе
Наставници биологије
Професори разредне наставе
Наставници српског језика
Одељењске старешине
Ученици
Професори разредне наставе
Наставници српског језика
Одељењске старешине
Ученици
Професори разредне наставе
библиотекари

април

мај

април - мај

април - мај

мај

мај

јун
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13. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ
Циљ сарадње са родитељима је:
•
•
•

успостављање ефикасног система информисања и комуникације са родитељима у циљу побољшања успеха ученика и правилног развоја
њихове личности.
веће учешће родитеља у животу школе (предавач на ЧОС-у, помоћ у реализацији тематских дана, превозу ученика на такмичења, рад
у тимовима – ПО, ТДНЗЗ, самовредновање, тим за инклузију, Актив за РПШ, Школски одбор).
преко Савета родитеља праћење наставка изградње нове зграде матичне школе и одржавања и реконструкција постојећих објеката
школе у издвојеним одељењима.
НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ОКВИРНО ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

РБ

НАЗИВ АКТИВНОСТИ

• ОС,
• предметни
наставници

током године

1.

Дан отворених врата (за родитеље будућих првака и за све
родитеље у циљу непосредног праћења наставе-индивидуална
размена информација).

2.

Конституисање Савета родитеља, праћење и учешће у раду школе
према програму Савета родитеља.

• Чланови СР

током године

3.

Представљање СР школске документације: РПШ, Школски
програм, ГПРШ и извештаја о раду, извештаја о самовредновању
са акционим планом, прикази истраживања везаних за сарадњу са
породицом, безбедност ученика.

• Стручна
служба
школе
• координатори
актива кроз тимова

на састанцима Савета

4.

Савет родитеља учествује у поступку избора уџбеника у складу са
Законом којим се уређују уџбеници

• Савет родитеља,
• директор

март

5.

Упознавање СР са изградњом и радовима на уређењу објеката
школе

• Директор

септембар, април

6.

Учествовање чланова Савета родитеља у раду Локалног Савета
родитеља на нивоу Града.

• Представници СР

7.

Анкетирање родитеља у погледу задовољства програмом и
реализацијом сарадње са породицом и презентовање резултата на
родитељским састанцима

• ОС

НАПОМЕНА

током године
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8.

Реализација родитељских састанака : одељењских, разредних/
тематски . Тема се бира у договору већа и стручне службе .

9.

Размена информација и праћење напредовања ученика који су
укључени на допунску наставу на реалацији родитељ-наставник

10.

Учешће родитеља у планским активностима програма ПО

11.

Учешће родитеља у организацији и реализацији тематског дана.

12.

Учешће родитеља у реализацији хуманитарних акција (помоћ
болесном другу, пакети за децу на болничком лечењу и
угроженим подручјима)

13.

Предавање стручњака са стране на актуелну тему 5-8.разред

14.

Помоћ родитеља у припреми материјала за реализацију ИОП
програма.

15.

Саветодавни рад са родитељима према потреби ( фазе у
одрастању, пубертет, развод родитеља, губитак родитеља, одвојен
живот од родитеља), а посебно са онима чија су деца на појачаном
васпитном раду.

• Стручна служба,
• ОС

континуирано

16.

Ажурно информисање родитеља путем сајта, вибер група и
огласне табле школе.

• ОС,
• помоћник
директора,
• директор школе,
• стручна служба

континуирано

• ОС,
• стручна служба
• Предметни
наставник,
• родитељ,
• одељењски
старешина
• Родитељи,
• Тим ПО
• ОС,
• наставници,
• стручна служба
• ОС,
• Савет родитеља,
• одељењске
заједнице,
• директор школе
• ОС,
• лекар,
• инспектор МУП-а,
• тужилац
• Родитељ,
• ОС,
• тим за ИОП

септембар, новембар,
март, мај.
на месечном нивоу
април-јун
током године

током године

током године
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14. ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈА, ИЗЛЕТА И НАСТАВЕ У
ПРИРОДИ
Планирање и програмирање ексурзије врши комисија за екскурзије а план и програм усваја
Наставничко веће, Савет родитеља школе и школски одбор. Време трајања екскурзије одређује се
према узрасту ученика и захтевима Наставног плана и програма.
Број дана који се могу користити за извођење екскурзије је следећи:
• I-VI разред – једнодневне екскурзије
• VII разред – дводневне екскурзије
• VIII разред – тродневна екскурзија
Према календару школе екскурзије ће се реализовати током месеца октобра и маја-јуна.
ПРАВАЦ ЕКСКУРЗИЈА I-VIII РАЗРЕД
РАЗРЕД

I

II
III
IV
V

VI

VII

VIII

ПРАВАЦ
Сремска Каменица (музеј Ј.Ј.Змај), Петроварадин, Нови Сад (Дунавски парк и природњачки музеј), Сремски Карловци (црква
светог Николе) и Стражилово
Београд, Авала(споменик Незнаном јунаку,
Авалски торањ), ЗОО врт, Калемегдан, Музеј
илузија
Текериш (музеј), Мишар (музеј), Троноша (цео
комплекс), Тршић, Бања Ковиљача
Зобнатица (музеј и ергела), Суботица (музеј и
центар града), Палић (ЗОО врт)
Бранковина (комплекс Десанке Максимовић),
Струганик (кућа Живојина Мишића), Ваљево
(Муселимов конак, музеј), манастир Каона
Орашац (Марићевића јаруга, музеј), Опленац
(црквица, музеј, галерија, Карађорђев градмузеј и црква), Рисовачка пећина, Аранђеловац
(музеј, парк), манастир Покајница
Свилајнац (природњачки музеј, манастир
Манасија, Раваница, Ресавска пећина), Ниш
(Народни музеј, Ћеле кула, Нишка тврђава,
Медијана, археолошко налазиште), Нишка
бања
Смедерево (Смедеревска тврђава, Виминацијум), Мајданпек (Рајкова пећина), Неготин
(Музеј Крајине, родна кућа хајдук Вељка,
родна кућа Стевана Мокрањца), Кладово
(хидроелектрана Ђердап, Трајанов мост,
Лепенски вир, Голубачка тврђава), Сребрно
језеро

ВРЕМЕ
ТРАЈАЊА
(ДАНА)

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

1

мај-јун

1

мај-јун

1

мај-јун

1

мај-јун

1

мај-јун

1

мај-јун

2

октобар, мај-јун

3

октобар
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Ученици четвртог разреда планирају да у оквиру верске наставе изведу излет на релацији - обилазак
два Фрушкогорска манастира, време реализације мај уз прибављену сагласност Савета родитеља.
Настава у природи је облик образовно васпитног рада којим се остварују обавезни и зборни
наставни предмети и ваннаставне активности из наставног плана и програма за први циклус
основног образовања и васпитања, у климатски погодном месту из здравствено-рекреативних,
образовно-васпитних и социјалних разлога.
Планирање садржаја овог облика рада врши се на основу наставних програма обавезних и изборних
наставних предмета из којих се издвајају они садржаји који су погодни за остваривање циљева и
задатака наставе у природи, а одговарају условима у којима се она реализује.
Настава у природи ће се организовати за ученике од I-IV разреда у току другог полугодишта
школске године у трајању од 7 дана на планини, уз писмену сагласност родитеља за најмање 80%
ученикa одељења.
О аранжману и свим условима биће консултовани сви родитељи ученика од I-IV разреда, Савет
родитеља школе, Наставничко веће и Школски одбор.
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15. ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ
У саставу школе ради библиотека. Њен рад биће прилагођен радном времену ученика како би
најлакшеи најбрже дошли до потребне књиге. Основни задаци библиотеке су:
•

да набавља,сређује, чува и даје на коришћење ученицима и радницима школе библиотечки
материјал,
да популарише књигу код својих читалаца, да пружа помоћ у избору литературе,
да развија навику чувања књига,
да пружа помоћ у коришћењу научних информација.
да организује рад библиотечке секције,
да организује сусрете са писцима,
да организује акцију “Поклон књиге библиотеци”.
да свакодневно води евиденцију прочитаних књига,
да сарађује са свим наставницима, градском библиотеком и секцијама у школи.

•
•
•
•
•
•
•
•

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ
ОБЛАСТ РАДА
1. Планирање и програмирање

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

•

израда глобалног плана библиотеке

август

•

израда оперативних планова за текући месец

током године до 5. у месецу

•

израда плана рада библиотечке секције

септембар

2. Васпитно образовна делатност
•

уписивање ученика првог разреда и час упознавања септембар
са правилима рада библиотеке

•

израда новогодишње честитке

децембар

•

одржавање часова у библиотеци

током целе школске године

•

у сарадњи са активом наставника организовати
одржавање часова пројектне наставе и наставних октобар
часова у библиотеци

•

организовање такмичења у којима ће учествовати октобар
ученици и наствници

•

иввођење
делом

•

обележавање дана рођења значајних личности из током целе школске године
области културе, науке, књижњвности и других
области

•

обука ученика за
библиотечког фонда

•

пружање помоћи при избору литературе

•

рад библиотечке секције

•

рад читалачког клуба школе

представе

инспирисане

самостално

књижевним октобар

коришћење
новембар, децембар, јануар,
фебруар, март, април
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•

анализа рада читалачког клуба

•

за ученике осмог разреда организовати предавања мај
на тему професионалне оријентације

април

3. Библиотечко-информациона делатност
•

•

редовни
библиотечки
послови.
Набавка
библиотечко-медијатечке
грађе,
њено
инвентарисање, класификација, шифрирање и
септембар и током целе школске
каталогизација
године
вођење дневне, месечне статистике

•

функционално и естетско уређење библиотеке

•

информисање ученика и наставника о новим септембар
књигама

•

организовање размене старих уџбеника

јун

•

ученике обавестити о враћању позајмљених књига

јун

•

сређивање књижевног фонда, утврживање стања август
књига у библиотеци и заштита оштећене
библиотечке грађе

•

прерасподела уџбеничких комплета наставницима

•

извештај о раду школске библиотеке у првом фебруар
полугодишту

•

извештај о раду школске библиотеке у минулој јун
години

август

4. Културна и јавна делатност
•

сарадња са установама културе – Дечије одељење
градске библиотечке радионице Волим јесен октобар, фебруар, март, мај
златну, Постаћу писац, Ускршњи атеље, Песма
може све, квиз „Ау што је ђкола згодна“

•

обележавање важних датума: Нова година, Божић, децембар, јануар, април, мај
Свети Сава, Ускрс, Дан школе

•

Обележавање:
o Међународног дана писмености

8. септембар

o Европског дана језика

26. септембар

o Светског дана школских библиотека

последњи понедељак у октобру

o Дечије недеље

октобар

o Европског дана науке

7. новембар

o Међународног дана детета

20. новембар

o Дана библиотекара Србије

14. децембар

o Међународног дана матерњег језика

21. фебруар

o Националног дана књиге

28. фебруар
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o Дана слободе приступа информацијама

16. март

o Светског дана поезије

21. март

o Међународног дана дечије књиге

2. април

o Светког дана књиге и ауторских права

23. април

•

организовање посете јавној библиотеци

•

организовање доласка деце на радионице које
мај
писци реализују у градској библиотеци

мај

5. Стручно усавршавање
•

присуствовање семинару

мај

•

присуствовање састанку актива школских библиотекара

фебруар

•

посета Сајму књига у Београду

октобар

6. Остали послови
•

присуствовање седницама Наставничког већа

•

обављање текућих послова за потребе школе

•

вођење школског летописа

•

вођење записника на седницама Наставничког већа

•

вођење фото-летописа „Изградња нове школе“

током целе школске године
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16. ПРОГРАМ ИНКЛУЗИВНОГ ОБРАЗОВАЊА
На последњој седници Наставничког већа, у августу се именује Тим за инклузивно образовање.
Циљ додатне подршке у образовању и васпитању јесте постизање оптималног укључивања ученика у редован образовно-васпитни рад, осамостаљивање
у вршњачком колективу и његово напредовање.
НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ОКВИРНО ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

РБ

НАЗИВ АКТИВНОСТИ

1.

Идентификација ученика за ИОП, додатну
подршку ШОСО „Р.Поповић“, личног пратиоца.

• ОС,
• Тим за подршку ученику,
• СС школе

Август, септембар,
током године

2.

Израда документације за ученике: педагошки
профил, мере индивидуализације, сагласност
родитеља, план активности, план транзиције,
план у случају ризика од раног напуштања,
полугодишња евалуација.

• ОС,
• Тим за подршку ученику,
• додатна подршка ШОСО
„Р.Поповић“.

Август, септембар,
октобар, децембар,
март, јун.

3.

Праћење реализације ИОП-а и подношење
извештаја педагошком колегијуму.

• ОС,
• Тим за инклузију

Октобар, децембар,
април, јун.

4.

Помоћ и подршка родитељима чија деца
завршавају осми разред при полагању ЗИ и упису
у средњу школу.

• ОС,
• Тим за подршку,
• стручна служба школе

Током осмог разреда

5.

Помоћ и подршка ученицима који похађају
наставу по ИОП1 и ИОП2 при полагању
завршног испита и уписа у средњу школу.
Израда тестова, подршка при полагању,
саветодавни рад на избору одговарајуће школе.

6.

Израда плана транзиције за ученике 8.разреда на
преласку у средњу школу.

• ОС,
• Тим за подршку,
• стручна служба школе

Током осмог разреда

• Тим за подршку ученицима

Март

НАПОМЕНА
Идентификација ученика за индивидуализацију и ИОП има за циљ да
омогући ученицима најоптималније
услове за напредовање и савлађивање
наставног градива.
Уз добро осмишљене активности,
подразумева се и рад са учеником на
самом часу, а на основу евалуације
измена корака, исхода или начина
обраде градива.

Ученици који прате наставу по ИОП-у
као и њихови родитељи на време ће
добити све информације у вези уписа,
могућности даљег школовања уз савет
стручњака.
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7.

Презентација постојећих уџбеника за ученике
који прате наставу по ИОП2.

• Издавачке куће,
• учитељи,
• предметни наставници.

Фебруар, март

8.

Сарадња и размена информација о ученицима
који похађају наставу по ИОП-у и имају додатну
подршку са ШОСО „Р.Поповић“, развојним
саветовалиштем Центар за социјални рад.

• ОС,
• стручна служба школе

Током године

9.

Похађање семинара из области подршке
ученицима по ИОП-у у циљу унапређења рада са
ученицима ( семинар из каталога)

• Учитељи,
• наставници,
• стручна служба

Једном у две школске
године

10.

Усавршавање унутар установе (презентација
примера добре праксе), упознавање са
променама у законској регулативи.

• Учитељи,
• наставници,
• стручна служба

Током састанака
Тима

11.

Трибина на тему рада са ученицима по ИОП-у ,
размена искустава са стручњацима из ШОСО
„Р.Поповић“.

12.

Тематски дан на нивоу одељења са ученицима из
ШОСО „Р.Поповић“

13.

Идентификација ученика за подршку у учењу
услед дугог одсуства са наставе ( дуже боловање,
промене места боравка, повратници из азила,
неоправданог одсуства са наставе).

• Учитељи,
• предметни наставници,
• стручна служба.

Током године

14.

Доследно вођење документације/досије ученика/
и евиденције у јавним исправама ученика по
ИОП-у.

• ОС,
• стручна служба,
• секретар школе.

Континуирано

15.

Сарадња и едукација родитеља чија деца раде по
ИОП1 и ИОП2.

• Тим,
• родитељи,
• стручњаци са стране.

Континуирано

• Учитељи,
• наставници,
• стручна служба ОШ,
• сарадници из ШОСО.
• Учитељи,
• наставници,
• стручна служба ОШ,
• сарадници из ШОСО.

Неопходно је стално усавршавање у
области инклузивног обазовања, јер се
тако унапређује начин рада са
ученицима, методе, приступи, материјали за рад и слично.

По договору

По договору
Додатна подршка потребна је и
ученицима који не похађају наставу по
ИОП-у, али им је услед других
околности (одсуство, долазак из иностранства, дуже болести) потребан
индивидуализован начин рада.

Подршка
ИОП-у.

родитељима

ученика

по
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16.

Идентификовање ученика за ИОП3.

• Учитељ,
• предметни наставници,
• ОС,
• стручна служба.

17.

Израда пратеће документације за ученике по
ИОП3.

• ОС,
• предметни наставник

Септембар, октобар,
фебруар, март.
Након
идентификације

Афирмисање
талентованих
и
даровитих ученика кроз додатне
задатке како би испунили своје
максималне потенцијале.

НАПОМЕНА: Школа активно сарађује са ШОСО „Радивој Поповић“ (дефектолозима који пружају додатну подршку ученицима, координатором за
додатну подршку, директором), Интерресорном комисијом, другим основним школама у граду, Службом за услугу личног пратиоца, Развојним
саветовалиштем, Центром за социјални рад.
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17. ПРОГРАМ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА ИЗ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА
Циљ програма је упис деце из осетљивиг група у школу са наше територије и редовно похађање наставе и успешан завршетак основног образовања као
и наставак даљег школовања у средњој школи.
НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ОКВИРНО ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

РБ

НАЗИВ АКТИВНОСТИ

1.

Упоређивање спискова ученика стасалих за
упис у пви разред из матичне службе града
и предшколске установе.

• Стручна служба
• васпитачи

2.

Упис деце стасале за упис и старије од
седам и по година.

• Секретар школе

3.

Слање писмених
неуписане деце.

• Секретар школе

Јун, август

4.

Одлазак на адресу неуписане деце из
ромске популације са циљем уписа у први
разред.

• Наставница ромског
језика

Јун, август

5.

позива

родитељима

Упис деце у школу након 1. септембра

• Стручна служба
школе,
• главна сестра
диспанзера

Април-октобар

7.

Стално праћење редовности похађања
наставе (обавеза контактирања родитеља
сваке недеље чија деца нередовно
похађају)

• ОС

Разговори са родитељима ученика и
упућивање писменог позива уколико дете

• ОС,

Велики број ромских породица које се не
налазе на списку матичне службе проналазимо
уз помоћ наставнице ромског језика. Слање
писмених позива, сарадња са дечијим
диспанзером.
Упис и након првог септембра .

Прва половина
септембра

6.

8.

Узимајући
у
обзир
образовно-социоДруга половина марта економску структуру места у којем се налази
школа, сваке године примењујемо више мера
како би се сва деца стасала за школу у исту и
Април, мај, јун
уписала.

• Секретар школе

Сарадња са школским диспанзером ради
обављања систематског прегледа и
вакцинације деце из осетљивих група
стасалих за упис у школу.

НАПОМЕНА

Током школске
године
Током школске

Школа континуирано примењује мере из своје
надлежности како би родитељи редовно слали
децу у школу (која је обавезна) .
Са тим у вези редовно сарађујемо са Центром
за социјални рад и Градском управом за
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изостаје више од два дана неоправдано.

• секретар школе

Организовање заједничког родитељског
састанка за родитеље чија деца нередовно
похађају наставу и имају већи број
изостанака.

•
•
•
•
•
•
•
•

Пријава Центру за социјални рад и
Градској управи за образовање родитеља
чија деца нередовно похађају наставу.
Укључивање ученика у ваннаставне
активности (приредбе, обележавање различитих датума, тематски дан, квизови,
презентације итд.)
Сусрети ученика наше и других школа кроз
културне и спортске активности.
Редовно похађање допунске наставе
ученика у циљу постизања бољег успеха и
упознавања са градивом пропуштеним
током одсуства.
Спровођење солидарних акција (прикупљање гардеробе, школског прибора,
хигијене и слично).
Организација вршњачког учења у школи
(ученици у улози наставника)

Директор,
ОС,
стручна служба,
секретар школе
ОС,
стручна служба,
секретар,
директор

• ОС,
• наставници
• ОС,
• ученички парламент,
• стручна служба
• Учитељи,
• предметни
наставници
•
•
•
•
•
•
•
•

УП,
одељењска заједница,
ОС,
Савет родитеља
УП,
ОС,
учитељи,
наставници

године
Током школске
године

образовање.
Едукација родитеља о важности похађања
школе.

Квартално

континуирано

По договору

Анимирање ученика који имају тенденцију ка
раном напуштању образовања у различите
ваннаставне активности.
Организација сусрета са ученицима других
школа.
Укључивање у допунску наставу и рад са
вршњацима.

Континуирано

Развијање самопоуздања код ученика лошијег
социо економског статуса набавком чисте,
лепе гардеробе путем солидарних акција.

Током године

Током године
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16.

Реализација родитељских састанака са
ученицима и родитељима који се уписују у
средњу школу уз подршку афирмативних
мера уписа.

• Тим ПО,
• удружења Рома,
• стручна служба

17.

Помоћ и подршка у прикупљању
документације неопходне за полагање ЗИ и
упис .

• ОС,
• стручна служба,
• секретар

Март-јул

18.

Израда плана транзиције при упису у
основну школу, прелазак на предметну
наставу и упису у средњу школу.

• Тим за додатну
подршку

Мај, јун, август

Март, април

Благовременим информисањем родитеља
ученика из осетљивих група, школа повећава
шансе за упис жељене средње школе и
правилан одабир.
Подршком техничке врсте (појашњењем
процедуре, припремом документације).
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18. ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ
ПОДРУЧЈЕ РАДА
БЕЗБЕДНОСТ НА
РАДУ

ЗАШТИТА
ЗДРАВЉА НА
РАДУ

ОСИГУРАЊЕ

АКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАТОРИ

• Информисање запослених са
прописаним мерама и
нормативима безбедности на
раду.
• Континуирано праћење
инфраструктуре школе и
благовремено отклањање кварова
• Провера противпожарног система
• Обука запослених за
противпожарну заштиту.
• Коришћење централизованог
видео надзора.
• Сарадња са школским
полицајцем.

• „SIRM GUARD“ - лице
одређено за вођење послова
безбедности и здравља на
раду Мирослав Илић

• Информисање запослених о
прописаним мерама у условима
епидемије.
• Обука запослених о пружању
прве помоћи.
• Санитарни прегледи лица
запослених у кухињи током
године.
• Дезинсекција и дератизација
простора, два пута годишње.
• Набавка заштитне опреме

• Завод за јавно здравље

• Осигурање запослених
• Осигурање школске имовине

• Директор, сви запослени,
домар
• SPEKTRUM
• „SIRM GUARD“ - лице
одређено за вођење послове
заштите од пожара Душан
Јовановић
• Помоћник директора
Мирослав Мехуљић

• Санитарна инспекција
• Комунална инспекција
• Градска управа за образовање

• Градска управа за образовање

Школа је обезбедила сваком запосленом рад на радном месту и радној околини у којима су
спроведене мере безбедности и здравља на раду.
Школа је донела Акт о процени ризика, Правилник о безбедности и здрављу на раду и Правилима
понашања у школи којима су утврђена права, обавезе и одговорности у области безбедности и
здравља на раду.
Актом у писменој форми одређено су лица за вођење послова безбедност и здравље на раду и
заштите од пожара.
Школа у складу са потребама ангажује правно лице са лиценцом ради спровођења превентивних и
периодичних прегледа и провере опреме за рад, електроинсталација као и превентивних и
периодичних испитивања услова радне средине и осветљења.
Запослени се оспособљавају за безбедан и здрав рад, сваки запослени у школи дужан је да прође
обуку за безбедност и здравље на раду и обавезну противпожарну обуку.
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У Школи је оспособљен одговарајући број запослених за пружање прве помоћи.
Запосленима се обезбеђује коришћење средстава и опреме за личну заштиту на раду.
Радна места и радно окружење радника у школи, не носе повећани ниво ризика од повређивања и
оболевања у вези са радом.
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