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На основу члана 61. став 2., члана 68., члана 69., члана 119. став 1. тачка 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања („Службени Гласник РС“ бр. 88/2017) и члана 

27. и 28. Закона о основном образовању и васпитању („Службени Гласник РС“ бр. 

55/2013, 101/2017) каи и члана 53. став 1. тачка 2. Статута, дел.бр. 114/1 од 29.01.2018. 

године Школски одбор ОШ „Драган Ковачевић“ донео је једногласну  

О Д Л У К У 

УСВАЈА се Анекс 2-измене и допуна Школског програма Основне школе „Драган 

Ковачевић“ у Београду за период од шк. 2018/19. до  шк. 2021/22. године. 

о б р а з л о ж е њ е 

Чланом 119. Закона о основама система образовања и васпитања предвиђена је обавеза 

органа управљања да донесе школски програм. Чланом 68. Закона прописано је да 

школски програм припремају одговарајући стручни органи установе, да мишљење дају 

савет родитеља и ученички парламент и да га доноси орган управљања. У складу са чл. 69 

школски програм доноси се најкасније два месеца пре почетка школске године у којој ће 

почети његова примена и да се објављује, у складу са општим актом установе. Чланом 61 

прописано је да се школски програм доноси у складу са Националним оквиром 

образовања и васпитања. Такође члан 61. Закона о основама система образовања и 

васпитања каои чл. 27. и 28. Закона о основном образовању и васпитању  прописани су 

садржаји и услови за израду школског програма. На основу законске обавезе и у складу са 

тим одлучено је као у изреци. Школски програм је саставни део одлуке. 

 

 

Београд, 26. јун 2020.     Председник Школског одбора 

            ________________________________ 

             Љубомир Јанковић 
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АНЕКС 2 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

за шк. 2018/19.- 2021/22. годину   

саставио је Стручни актив за развој школског програма у сарадњи са наставницима, стручним 

сарадницима и васпитачима и стручним органима школе. 

Сручни актив за развој школског програма чине: 

Силвана Плавшић директор школе, дефектолог-тифлопедагог 

Љубомир Јанковић наставник историје 

Десанка Таталовић 
логопед, наставник индивидуалне наставник 

индивидуалне наставе и додатне подршке 

Урош Шотаревић 
дефектолог-тифлопедагог, наставник 

разредне наставе; 

Марина Ђорђевић 
дефектолог-тифлопедагог, наставница 

индивидуалне наставе и додатне подршке 

Сека Алорић Џамбазовски 
дефектолог-тифлопедагог наставница 

индивидуалне наставе и додатне подршке 

Татјана Глишовић наставница географије 

Јасминка Копривица наставница физичког и здравственог васпитања 

Селена Манојловић наставница физике и хемије 

Александра Ђорђевић васпитач предшколске групе; 
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На основу нових правилника о плановима и програмима наставе и учења Анексом 2 у 

Школском  програму у другом поглављу ПЛАН И ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА мењају и 

допуњују се следећи садржаји: 

 

1. Мења се ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОБРАЗОВАЊА И 

ВАСПИТАЊА (примењиваће се на ученике који уписују први разред основног 

образовања и васпитања почев од школске 2020/2021. године). 
2. Допуњује се ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ОБАВЕЗНИХ НАСТАВНИХ 

ПРЕДМЕТА ЗА ПРВИ РАЗРЕД новим предметом ДИГИТАЛНИ СВЕТ. 

3. Мења се ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ОБАВЕЗНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА, 

ИЗБОРНИХ ПРОГРАМА, СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ И ПРОГРАМА 

ДОДАТНОГ РАДА И ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД. 

4. Мења се ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ОБАВЕЗНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА, 

ИЗБОРНИХ ПРОГРАМА, СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ И ПРОГРАМА 

ДОДАТНОГ РАДА И ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД. 

5. Мења се ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ОАВЕЗНИХ НАСТАВНИХ 

ПРЕДМЕТАЗА ОСМИ РАЗРЕД за нове предмете: 

 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

 ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

 ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

 СЛОБОДНИХ НАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ (ХОР И ОРКЕСТАР И 

ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ, ВАЈАЊЕ). 

 

Измене и допуне се доносе на основу следећих правилника: 

 ПРАВИЛНИК о изменама и допуни правилника о плану наставе и учења за први 

циклус основног образаовања и васпитања и програму наставе и учења за први 

разред основног образовања и васпитања ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", 

бр. 2/2020); 

 ПРАВИЛНИК о програму наставе и учења за трећи разред основног образовања и 

васпитања („Службени гласник Републике Србије – Просветни гласник”, број 5/19); 

 ПРАВИЛНИК о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и 

васпитања („Службени гласник Републике Србије – Просветни гласник”, број 5/19); 

 ПРАВИЛНИК о изменама и допуни правилника о наставном програму за осми 

разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС – Просветни гласник”, 

број 10/19). 
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1. ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ 

ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И 
ВАСПИТАЊА 

Примењиваће се на ученике који уписују први разред основног образовања и васпитања почев од 

школске 2020/2021. године 

 ПРВИ  

РАЗРЕД 

ДРУГИ 

 РАЗРЕД 

ТРЕЋИ  

РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД 

     А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

нед. 

фонд 

год. 

фонд 

нед. 

фонд 

год. 

фонд 

нед. 

фонд 

год. 

фонд 

нед. 

фонд 

год. 

фонд 

1. Матерњи језик - српски језик 5 180 5 180 5 180 5 180 

2. Страни језик-енглески језик 2 72  2 72 2 72 2 72 

3. Математика 5 180 5 180 5 180 5 180 

4. Свет око нас 2 72 2 72 - - - - 

5. Природа и друштво - - - - 2 72 2 72 

6. Ликовна култура 1 36 2 72 1 36 2 72 

7. Музичка култура 1 36 1 36 1 36 1 36 

8. Физичко и здравствено васпитање 3 108 3 108 3 108 3 108 

9.  Дигитални свет 1 36 1 36 1 36 1 36 

 УКУПНО  А 19 684 21 720 21 720 21 720 

          
Б. ИЗБОРНИ  ПРОГРАМИ 

нед. 

фонд 

год. 

фонд 

нед. 

фонд 

год. 

фонд 

нед. 

фонд 

год. 

фонд 

нед. 

фонд 

год. 

фонд 

1. 
Верска настава / 

Грађанско васпитање 
1 36 1 36 1 36 1 36 

 УКУПНО Б 1 36 1 36 1 36 1 36 

 УКУПНО А+Б 20 720 22 756 22 756 22 756 

          

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

програми и активности  

нед. 

фонд 

год. 

фонд 

нед. 

фонд 

год. 

фонд 

нед. 

фонд 

год. 

фонд 

нед. 

фонд 

год. 

фонд 

1. Редовна настава 20 720 22 756 22 756 22 756 

2. Допунска настава 1 36 1 36 1 36 1 36 

3. Додатна настава - - - - - - 1 36 

4. Настава у природи 7-10 дана годишње 

          В. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА- 

нед. 

фонд 

год. 

фонд 

нед. 

фонд 

год. 

фонд 

нед. 

фонд 

год. 

фонд 

нед. 

фонд 

год. 

фонд 

1. Час одељенског старешине 1 36 1 36 1 36 1 36 

2.  Ваннаставне активности 1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 

3. 
Корективно-стимулативни-

рехабилитациони рад -

индивидуална настава 

1 36 1 36 1 36 1 36 

4. Продужени боравак 5 144 5 144 5 144 5 144 

5. Екскурзија / излет 1-3 дана годишље 
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2. ПРВИ РАЗРЕД-ПРОГРАМ ОБАВЕЗНИХ НАСТАВНИХ 

ПРЕДМЕТА ДИГИТАЛНИ СВЕТ 

РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ  

САДРЖАЈИ 

I 

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 људи 

пре и после појаве дигиталних уређаја; 

– упореди начине креативног 

изражавања са дигиталним уређајима и 

без њих; 

– користи дигиталне уџбенике за учење 

(самостално и/или уз помоћ наставника); 

– упореди дигитални и папирни уџбеник. 

-компетенција за 

целоживотно учење; 

-комуникација; 

-рад са подацима и 

информацијама; 

-дигитална омпетенција; 

-решавање проблема; 

-сарадња. 

Различит изглед дигиталних 

уређаја. 

Дигитални уређаји у различитим 

занимањима. 

Учење уз помоћ дигиталних 

уџбеника. 

Креативно изражавање са 

дигиталним уређајима и без њих. 

Комуникација посредством 

дигиталних уређаја. 

Дигитални уређај и паметни 

дигитални уређај. 

Коришћење дигиталних уређаја за 

повећање прилика за учење и 

стицање искуства ученика у 

области науке, културе и 

уметности. 

II 

БЕЗБЕДНО 

КОРИШЋЕЊЕ 

ДИГИТАЛНИХ 

– упореди традиционалне видове 

комуникације са комуникацијом 

посредством дигиталних уређаја; 

– наведе неке од карактеристика 

-компетенција за 

целоживотно учење; 

-комуникација; 

-рад са подацима и 

Дигитални уређај и наше здравље 

(вид, положај тела, време пред 

екраном, дигитални уређај као 

отпад). 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ  

САДРЖАЈИ 

УРЕЂАЈА „паметног“ дигиталног уређаја; 

– наведе на који начин дигитални 

уређаји могу да допринесу упознавању 

културне баштине. 

информацијама; 

-дигитална омпетенција; 

-решавање проблема; 

-сарадња. 

Подаци о личности и њихова 

заштита при комуникацији помоћу 

дигиталних уређаја. 

Помоћ у случају контакта са 

непримереним дигиталним 

садржајем, непознатим, злонамерни

м особама или особама које 

комуницирају на неприхватљив 

начин. 

Одговорно руковање дигиталним 

уређајем (мере физичке заштите, 

коришћење лозинке). 

III 

АЛГОРИТАМСКИ 

НАЧИН 

РАЗМИШЉАЊА 

– упореди традиционалне видове 

комуникације са комуникацијом 

посредством дигиталних уређаја; 

– наведе неке од карактеристика 

„паметног“ дигиталног уређаја; 

– наведе на који начин дигитални 

уређаји могу да допринесу упознавању 

културне баштине. 

-компетенција за 

целоживотно учење; 

-комуникација; 

-рад са подацима и 

информацијама; 

-дигитална омпетенција; 

-решавање проблема; 

-сарадња. 

Разлагање проблема на мање 

целине. 

Осмишљавање корака који воде до 

решења једноставног проблема. 

Тумачење постојећих и креирање 

алгоритама изражених симболима. 

Уочавање и исправљање грешака у 

алгоритму. 

Тумачење понашања дигиталног 

уређаја у односу на приказани 

алгоритам. 

* 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ВРСТА ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА 

АКТИВНОСТИ,  

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

(ИЗМЕНЕ) НАСТАВНИХ 

САДРЖАЈА 

ИОП2 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

УСЛОВА РАДА 

ИОП1 

1. ДИГИТАЛНО 

ДРУШТВО 

Уређаји за аугментатитвну и 

алтернативну комуникацију: GoTalk, 

GoTalk Pocket, iPad, Communicator 5, 

Gaze Viewer, Boardmaker, PCS симболи  

Анридер, слепо куцање, тастатуре за 

слабовиде, Брајеве тастатуре, појачивачи 

звука и гласа, алтернативни мишеви 

-стварање подстицајне и подржавајуће 

средине з аучење 

-упознати правила понашања у кабинету –

учиионици 

-објаснити радно окружење −подстицати 

ученике на дијалог  

−кроз примере упознати ученике са 

дигиталним уџбеницима које ће користити 

 

2. БЕЗБЕДНО 

КОРИШЋЕЊЕ 

ДИГИТАЛНИХ 

УРЕЂАЈА 

Уређаји за аугментатитвну и 

алтернативну комуникацију: GoTalk, 

GoTalk Pocket, iPad, Communicator 5, 

Gaze Viewer, Boardmaker, PCS симболи  

Анридер, слепо куцање, тастатуре за 

слабовиде, Брајеве тастатуре, појачивачи 

звука и гласа, алтернативни мишеви 

-објаснити правилан положај тела при раду 

ученицима на конкретним примерима 

-објаснити ученицима последице 

опасности неправилног коришћења 

технологије на конкретним примерима 

   

3. АЛГОРИТАМСКИ 

НАЧИН 

РАЗМИШЉАЊА 

Уређаји за аугментатитвну и 

алтернативну комуникацију: GoTalk, 

GoTalk Pocket, iPad, Communicator 5, 

Gaze Viewer, Boardmaker, PCS симболи  

Анридер, слепо куцање, тастатуре за 

слабовиде, Брајеве тастатуре, појачивачи 

звука и гласа, алтернативни мишеви 

-поједноставњивање радних операција од 

апстрактног ка конкретном 

-уочавање грешака самостално или уз 

помоћ наставника 
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3. ТРЕЋИ РАЗРЕД 

ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ОБАВЕЗНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА СА 

НАЧИНИМА И ПОСТУПЦИМА ЗА ЊИХОВО ОСТВАРИВАЊЕ 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

НИВО ШИФРА НАЗИВ СТАНДАРДА 

НАСТАВНА 

ТЕМА/ОБЛАСТ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

ЦИЉЕВА И ИСХОДА 

ИОП2 

ОСНОВНИ 

1СЈ.1.4.1.  
препознаје врсте речи (именице, заменице, придеве, 

бројеве и глаголе) 

ЈЕЗИК  

Граматика и 

лексикологија  Препознаје врсте речи ( именице и 

глаголе) 

Препознаје граматичке категорије 

променљивих речи (род и број 

заједничких именица) и глаголско време  

Препознаје врсте реченица по 

комуникативној функцији 

(обавештајне,упитне,узвичне,заповедне) 

и по потврдности/одричности (потврдне 

и одричне) 

Препознаје речи супротног значења 

Пресликава писаним словима ћирилице 

1СЈ.1.4.2.  

препознаје граматичке категорије променљивих речи 

(род и број заједничких именица) и глаголско време 

(презент, перфекат и футур) 

ЈЕЗИК 

Граматика и 

лексикологија  

1СЈ.1.4.3.   

препознаје врсте реченица по комуникативној 

функцији (обавештајне,упитне,узвичне,заповедне) и 

по потврдности/одричности (потврдне и одричне) 

ЈЕЗИК  

Граматика и 

лексикологија  

1СЈ.1.1.4.   препознаје антонимију 

ЈЕЗИК  

Граматика и 

лексикологија  

1СЈ.1.1.5.  

познаје значења речи и фразеологизама који се 

употребљавају у свакодневној комуникацији ( у кући, 

школи, и сл.) 

ЈЕЗИК 

 Граматика и 

лексикологија  

1СЈ.1.3.1.  пише писаним словима ћирилице 

ЈЕЗИК 

Граматика и 

лексикологија 

Писано изражавање 

(правопис) 

Уме да се потпише 

Почиње реченицу великим словом, 

завршава је одговарајућим 

интерпункцијским знаком 

Почиње реченицу великим словом, 

завршава је одговарајућим 1СЈ.1.3.2.  уме да се потпише ЈЕЗИК 
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НИВО ШИФРА НАЗИВ СТАНДАРДА 

НАСТАВНА 

ТЕМА/ОБЛАСТ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

ЦИЉЕВА И ИСХОДА 

ИОП2 

 Граматика и 

лексикологија 

Писано изражавање 

(правопис) 

интерпункцијским знаком/уз навођење 

наставника/ 

Употрбљава велико слово приликом 

писања личних имена, назива места 

(једночланих), назива школе/уз 

навођење наставника/ 

 1СЈ.1.3.3.  
почиње реченицу великим словом, завршава је 

одговарајућим интерпункцијским знаком 

ЈЕЗИК 

Граматика и 

лексикологија 

Писано изражавање 

(правопис) 

1СЈ.1.3.4.  
употрбљава велико слово приликом писања личних 

имена, назива места (једночланих), назива школе 

ЈЕЗИК 

 Граматика и 

лексикологија 

Писано изражавање 

(правопис) 

1СЈ.1.3.5.  
пише кратким потпуним реченицама једноставне 

структуре 

ЈЕЗИК 

Граматика и 

лексикологија 

Писано изражавање 

(правопис) 

1СЈ.1.2.1.  
влада основном техником читања ћириличног и 

латиничног текста 

КЊИЖЕВНОСТ  

Вештина читања и 

разумевање 

прочитаног  

 

1СЈ.1.2.2.  

одговара на једноставна питања у вези са текстом, 

проналазећи информације експлицитно исказане у 

једној реченици, пасусу или у једноставној табели 

(ко, шта, где, када, колико и сл. ) 

КЊИЖЕВНОСТ  

Вештина читања и 

разумевање 

прочитаног  

Влада почетном техником читања 

ћириличног и латиничног текста 

Одговара на једноставна питања у вези 

са текстом 

Процењује садржај текста на основу  

једноставног задатог критеријума 

Препознаје књижевне родове на основу 

формалних одлика поезије, прозе и 

1СЈ. 1.2.3.  

препознаје да ли је тражена информација, која може 

да буде исказана на различите начине ( синонимија, 

парафраза), садржана у тексту 

КЊИЖЕВНОСТ 

 Вештина читања и 

разумевање 

прочитаног  
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НИВО ШИФРА НАЗИВ СТАНДАРДА 

НАСТАВНА 

ТЕМА/ОБЛАСТ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

ЦИЉЕВА И ИСХОДА 

ИОП2 

1СЈ. 1.2.4.  
познаје и користи основне делове текста и књиге ( 

наслов, пасус, име аутора; садржај, речник) 

КЊИЖЕВНОСТ  

Вештина читања и 

разумевање 

прочитаног  

драме 

Препознаје књижевне врсте (бајку и 

басну) 

Одређује ликове (који су носиоци 

радње) у књижевноуметничком тексту 

Одређује место дешавања радње у 

књижевно уметничком тексту 1СЈ. 1.2.5.  одређује основну тему текста 

КЊИЖЕВНОСТ 

 Вештина читања и 

разумевање 

прочитаног  

1СЈ. 1.2.6.  разуме дословно значење текста 

КЊИЖЕВНОСТ  

Вештина читања и 

разумевање 

прочитаног  

Користи форме учтивог обраћања 

уме да преприча изабрани наративни 

или краћи информативни текст на 

основу слика 

1СЈ. 1.2.7. 
разликује књижевноуметнички од информативног 

текста 

КЊИЖЕВНОСТ 

 Вештина читања и 

разумевање 

прочитаног  

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 

КЊИЖЕВНОСТ  

Вештина читања и 

разумевање 

прочитаног  

1СЈ.2.3.2.  
Препознаје књижевне родове на основу формалних 

одлика поезије, прозе и драме 
Књижевност  

1СЈ.1.5.2.  препознаје књижевне врсте (бајку и басну) Књижевност  

1СЈ.1.5.3.  
одређује главни догађај и ликове (који су носиоци 

радње) у књижевноуметничком тексту 
Књижевност  

1СЈ.1.5.4.  
одређује време и место дешавања радње у књижевно 

уметничком тексту 
Књижевност  

1.СЈ.0.1.1.  

 познаје основна начела вођења разговора: уме да 

започне разговор, учествује у њему и оконча га; 

пажљиво слуша своје саговорнике 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

 Говорна култура  

Пресликава писаним словима ћирилице 

Уме да се потпише 

Почиње реченицу великим словом, 
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НИВО ШИФРА НАЗИВ СТАНДАРДА 

НАСТАВНА 

ТЕМА/ОБЛАСТ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

ЦИЉЕВА И ИСХОДА 

ИОП2 

1СЈ.0.1.2.  користи форме учтивог обраћања 
ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

 Говорна култура  

завршава је одговарајућим 

интерпункцијским знаком 

Уптребљава велико слово приликом 

писања личних имена, назива места 

(једночланих), назив школе/уз навођење 

наставника/ 

Пише кратким потпуним реченицама 

једноставне структуре/на основу слике/ 

Користи скроман фонд речи ( у односу 

на узраст); правилно их употребљава 

Издваја наслов 

Препричава кратак једносттаван 

текст/уз помоћ слика/ 

Користи скроман фонд речи ( у односу 

на узраст); правилно их употребљава 

1СЈ.0.1.3 

казује текст природно, поштујући интонацију 

реченице/стиха, без тзв. «певушења» или 

«скандирања» 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

Говорна култура  

1СЈ.0.1.4.  

уме да преприча изабрани наративни или краћи 

информативни текст на основу претходне израде 

плана текста и издвајања значајних делова или 

занимљивих детаља 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

 Говорна култура  

1СЈ.0.1.5.  

уме самостално (својим речима) да описује и да 

прича на задату тему: држи се теме, јасно 

структурира казивање (уводни, средишњи и завршни 

део казивања), 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

Говорна култура  

1СЈ.0.1.6.  
уме на занимљив начин да почне и заврши своје 

причање 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

Говорна култура  

1СЈ.0.1.7.  уме у кратким цртама да образложи неку своју идеју 
ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

Говорна култура  

1СЈ.0.1.8.  уме да одбрани своју тврдњу или став 
ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

Говорна култура  

1СЈ.1.3.1 пише писаним словима ћирилице 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

Говорна култура  

Писано изражавање  

Пресликава писаним словима ћирилице  

Уме да се потпише 

Почиње реченицу великим словом, 

завршава је одговарајућим 

интерпункцијским знаком уз навођење 

наставника/ 

Уптребљава велико слово приликом 

писања личних имена, назива места 

(једночланих), назив школе уз навођење 

наставника/ 

Пресликава кратке потпуне реченице 

једноставне структуре 

1СЈ.1.3.2.  уме да се потпише 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

Говорна култура  

Писано изражавање 

1СЈ.1.3.3 
почиње реченицу великим словом, завршава је 

одговарајућим интерпункцијским знаком 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

Говорна култура  

Писано изражавање  

1СЈ.1.3.4.  
употребљава велико слово приликом писања личних 

имена, назива места (једночланих), назив школе 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

Говорна култура 

 Писано изражавање  
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НИВО ШИФРА НАЗИВ СТАНДАРДА 

НАСТАВНА 

ТЕМА/ОБЛАСТ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

ЦИЉЕВА И ИСХОДА 

ИОП2 

1СЈ.1.3.5.  
пише кратким потпуним реченицама једноставне 

структуре 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

Говорна култура  

Писано изражавање  

Издваја наслов 

 

Издваја наслов,  

препричава кратак једносттаван текст уз 

стимулативна питања наставника 1СЈ.1.3.6.  издваја наслов, углавном се држи теме 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

Говорна култура  

Писано изражавање  

1СЈ.1.3.7.  препричава кратак једносттаван текст ( до 400 речи) 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

Говорна култура  

Писано изражавање  

1СЈ.1.3.8.  
користи скроман фонд речи ( у односу на узраст); 

правилноих употребљава 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

Говорна култура  

Писано изражавање 

1СЈ.1.3.9.  
пише кратку поруку ( о томе куда иде, зашто касни, и 

сл. ) 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

Говорна култура  

Писано изражавање 

1СЈ.1.3.10.  

пише честитку ( за Нову годину, рођендан), 

позивницу ( за рођенданску прославу, забаву), 

разгледницу ( са летовања, зимовања, екскурзије) 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

Говорна култура  

Писано изражавање 

 

СРЕДЊИ 

1СЈ.2.4.1.  
одређује врсте речи ( именице, заменице, придеве, 

бројеве и глаголе) 

ЈЕЗИК  

Граматика и 

лексикологија  

Препознаје и разликује врсте речи ( 

именице, глаголе и придеве,) 

Препознаје подврсте речи (властите и 

заједничке именице; придеве) 

Препознаје граматичке категорије 

глагола (лице, број и род) и уме да 

пребаци глаголе из једног глаголског 

времена у друго 

Препознаје субјекат и глаголски 

предикат у простим реченицама 

Препознаје врсте реченица по 

комуникативној функцији 

1СЈ.2.4.2.  

препознаје подврсте речи (властите и заједничке 

именице; описне, присвојне придеве и градивне 

придеве; личне заменице; основне и редне бројеве) 

ЈЕЗИК  

Граматика и 

лексикологија  

1СЈ.2.4.3.  
препознаје лице, род и број личних заменица у 

номинативу 

ЈЕЗИК  

Граматика и 

лексикологија  

1СЈ.2.4.4.  

препознаје граматичке категорије глагола (лице, број 

и род) и уме да пребаци глаголе из једног глаголског 

времена у друго 

ЈЕЗИК  

Граматика и 

лексикологија  
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НИВО ШИФРА НАЗИВ СТАНДАРДА 

НАСТАВНА 

ТЕМА/ОБЛАСТ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

ЦИЉЕВА И ИСХОДА 

ИОП2 

1СЈ.2.4.5.  препознаје субјекат и глаголски предикат 

ЈЕЗИК  

Граматика и 

лексикологија  

(обавештајне,упитне, узвичне, 

заповедне) и по 

потврдности/одричности (потврдне и 

одричне) 

Пресликава оба писма ( ћирилицу и 

латиницу) 
1СЈ.2.4.6.  

одређује врсте реченица по комуникативној 

функцији (обавештајне,упитне, узвичне, заповедне) и 

по потврдности/одричности (потврдне и одричне) 

ЈЕЗИК  

Граматика и 

лексикологија  

1СЈ.2.4.7.  
саставља реченице различите по комуникативној 

функцији и облику 

ЈЕЗИК  

Граматика и 

лексикологија  

1СЈ.2.4.8.  препознаје синонимију 

ЈЕЗИК  

Граматика и 

лексикологија  

1СЈ.2.4.9.  

познаје значења речи и фразеологизама који се 

јављају у школским текстовима (у уџбеницима, 

књигама из лектире и сл.) и правилно их употрбљава 

ЈЕЗИК  

Граматика и 

лексикологија  

1СЈ.2.3.1.  зна и користи оба писма ( ћирилицу и латиницу) 

ЈЕЗИК  

Писано изражавање 

(правопис)  

1СЈ.2.3.2.  

употрбљава велико слово приликом писања имена 

држава и места и њихових становника; користи 

наводнике при навођењу туђих речи; правилно пише 

присвојне придеве (-ов/ -ев/ -ин, -ски/-чки/-шки); 

правилно пише гласове ћ, ч, ђ, џ; правилно пише 

сугласник Ј у интервокалској позицији; правилно 

пише речцу ли и речцу не; употрбљава запету при 

набрајању 

ЈЕЗИК  

Писано изражавање 

(правопис)  

Употрбљава велико слово приликом 

писања имена држава и места и 

њихових становника; 

1СЈ.2.3.3.  

пише јасним и потпуним реченицама; варира језички 

израз ( ред речи у реченици, типове реченица, 

дужину реченице...) 

ЈЕЗИК  

Писано изражавање 

(правопис)  

Описује простим реченицама на основу 

слике 

1СЈ.2.2.1.  
чита текст природно, поштујући интонацију 

реченице/стиха; уме да одреди  на ком месту у тексту 

КЊИЖЕВНОСТ 

 Вештина читања и 

Считава једноставан текст и повезује у 

целину 
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НИВО ШИФРА НАЗИВ СТАНДАРДА 

НАСТАВНА 

ТЕМА/ОБЛАСТ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

ЦИЉЕВА И ИСХОДА 

ИОП2 

је пауза, место логичког акцента; који део текста 

треба прочитати брже, а који спорије 

разумевање 

прочитаног 

1СЈ.2.2.2.  

изводи једноставне закључке у вези са текстом, 

анализирајући и обједињујући информације исказане 

у различитим деловима текста (у различитим 

реченицама, пасусима, пољима табеле) 

КЊИЖЕВНОСТ 

 Вештина читања и 

разумевање 

прочитаног  

 

1СЈ.2.2.3.  
раздваја битне од небитних информација; одређује 

след догађаја у тексту 

КЊИЖЕВНОСТ  

Вештина читања и 

разумевање 

прочитаног 

 

1СЈ.2.2.4 

успоставља везу између информација исказаних у 

линеарном и нелинеарном тексту ( нпр. Проналази  

део/детаљ који је приказан на илустрацији, утабели, 

или дијаграму) 

КЊИЖЕВНОСТ  

Вештина читања и 

разумевање 

прочитаног 

 

1СЈ.2.2.5.  одређује основни смисао текста и његову намену 

КЊИЖЕВНОСТ 

 Вештина читања и 

разумевање 

прочитаног 

 

1СЈ.2.2.6.  препознаје фигуративно значење у тексту 

КЊИЖЕВНОСТ  

Вештина читања и 

разумевање 

прочитаног 

 

1СЈ.2.2.7.  

изводи једноставне закључке на основу текста 

(предвиђа даљи ток радње, објашњава расплет, 

уочава међусобну повезаност догађаја, на основу 

поступака јунака/актера закључује о њиховим 

особинама, осећањима , намерама и сл.) 

КЊИЖЕВНОСТ 

 Вештина читања и 

разумевање 

прочитаног 

Изводи једноставне закључке на основу 

текста ( одређује главног лика, време и 

место радње 

1СЈ.2.2.8.  

износи свој став о садржају текста и образлаже зашто 

му се допада/не допада, због чега му је 

занимљив/незанимљив; да ли се слаже са поступцима 

ликова 

КЊИЖЕВНОСТ  

Вештина читања и 

разумевање 

прочитаног 

 

1СЈ.2.2.9.  издваја делове текста који су му нејасни КЊИЖЕВНОСТ   
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НИВО ШИФРА НАЗИВ СТАНДАРДА 

НАСТАВНА 

ТЕМА/ОБЛАСТ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

ЦИЉЕВА И ИСХОДА 

ИОП2 

Вештина читања и 

разумевање 

прочитаног  

1СЈ.2.2.10.  
вреднује примереност информација које прате текст; 

наводи разлоге за избор одређене  илустрације 

КЊИЖЕВНОСТ  

Вештина читања и 

разумевање 

прочитаног  

 

1СЈ.2.5.1.  разликује лирску од епске песме Књижевност   

1СЈ.2.5.2.  
одређује фолклорне форме ( кратке народне 

умотворине- пословице, загонетке, брзалице) 
Књижевност  

Разликује фолклорне форме ( кратке 

народне умотворине- пословице, 

загонетке, брзалице) 

1СЈ.2.5.3 препознаје риму, стих и строфу у лирској песми Књижевност  

Препознаје стих и строфу 

1СЈ.2.5.4.  

одређује карактеристичне особине, осећања, изглед и 

поступке ликова; и односе међу ликовима у 

књижевноуметничком тексту 

Књижевност  

1СЈ.2.5.5.  
уочава везе међу догађајима ( нпр. Одређује редослед 

догађаја у књижевноуметничком тексту) 
Књижевност  

1СЈ.2.5.6.  разликује приповедање од описивања и дијалога Књижевност  

1СЈ.2.5.7.  
разуме фигуративну употрбу језика у 

књижевноуметничком тексту 
Књижевност  

1СЈ.2.3.1.  зна и користи оба писма ( ћирилицу и латиницу) 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

Писано изражавање 

(правопис) 

 

1СЈ.2.3.2.  

употрбљава велико слово приликом писања имена 

држава и места и њихових становника; користи 

наводнике при навођењу туђих речи; правилно пише 

присвојне придеве (-ов/ -ев/ -ин, -ски/-чки/-шки); 

правилно пише гласове ћ, ч, ђ, џ; правилно пише 

сугласник Ј у интервокалској позицији; правилно 

пише речцу ли и речцу не; употрбљава запету при 

набрајању 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

Писано изражавање 

(правопис) 

 

1СЈ.2.3.3.  пише јасним и потпуним реченицама; варира језички ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА   
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НИВО ШИФРА НАЗИВ СТАНДАРДА 

НАСТАВНА 

ТЕМА/ОБЛАСТ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

ЦИЉЕВА И ИСХОДА 

ИОП2 

израз ( ред речи у реченици, типове реченица, 

дужину реченице...) 

Писано изражавање 

(правопис) 

1СЈ.2.3.4.  
држи се теме; излагање организује око основне идеје 

текста коју поткрепљује одговарајућим детаљима 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

Писано изражавање 

(правопис) 

 

1СЈ.2.3.5.  
језички изразприлагођава комуникативној ситуацији 

(формалној/неформалној) 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

Писано изражавање 

(правопис) 

 

1СЈ.2.3.6.  саставља кратак наративни текст 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

Писано изражавање 

(правопис) 

 

1СЈ.2.3.7.  саставља кратак дескриптивни текст 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

Писано изражавање 

(правопис) 

 

1СЈ.2.3.8.  
користи фонд речи примерн узрасту; употребљава 

синониме (нпр, да избегне понављање) 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

Писано изражавање 

(правопис) 

 

1СЈ.2.3.9.  
исправља свој текст (критички чита написано, 

поправља текст и исправља грешке) 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

Писано изражавање 

(правопис) 

 

1СЈ.2.3.10.  

уме да попуни једноставан образац са основним 

подацима о себи (име, презиме, име родитеља, 

година рођења, адреса, телефон; школа,разред, 

одељење) 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

Писано изражавање 

(правопис) 

 

1СЈ.2.3.11.  пише писмо (приватно) и уме да га адресира 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

Писано изражавање 

(правопис) 

 

НАПРЕДНИ 1СЈ.3.4.1.  

именује врсте и подврсте речи (властите и заједничке 

именице; описне, присвојне и градивне придеве; 

личне заменице; основне и редне бројеве;  глаголе) 

ЈЕЗИК  

Граматика и 

лексикологија  

Препознаје врсте и подврсте речи 

(властите и заједничке именице; описне, 

придеве  
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НИВО ШИФРА НАЗИВ СТАНДАРДА 

НАСТАВНА 

ТЕМА/ОБЛАСТ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

ЦИЉЕВА И ИСХОДА 

ИОП2 

1СЈ.3.4.2.  

уме да промени облик променљивих речи према 

задатом критеријуму: заједничких именица према 

броју, а глагола, придева и заменица према роду и 

броју 

ЈЕЗИК  

Граматика и 

лексикологија  

  

 

1СЈ.3.4.4 

одређује значења непознатих речи и фразеологизама 

на основу ситуације и текста/ контекста у којем су 

употрбљени 

ЈЕЗИК  

Граматика и 

лексикологија  

 

1СЈ.3.4.5.  
употрбљава речи у основном и пренесеном/ 

фигуративном значењу 

ЈЕЗИК  

Граматика и 

лексикологија  

 

1СЈ.3.3.1.  

пише јасним, потпуним, добро обликованим 

реченицама; користи разноврсне синтаксичке 

конструкције, укључујући и сложене 

ЈЕЗИК  

Писано изражавање 

(правопис ) 

пише простим јасним реченицама на 

основу слике 

1СЈ.3.2.1.  

изводи сложеније закључке на основу текста, 

обједињујући информације из различитих делова 

дужег текста 

КЊИЖЕВНОСТ  

Вештина читања и 

разумевање 

прочитаног  

 

1СЈ.3.2.2.  

повезује и обједињује информације исказане 

различитим симболичким системима (нпр. Текст, 

табела, графички приказ) 

КЊИЖЕВНОСТ  

Вештина читања и 

разумевање 

прочитаног  

 

1СЈ.3.2.3.  

разликује различита гледишта заступљена у 

информативном тексту (нпр. Мишљење аутора 

текста vs. Мишљења учесника у догађају) 

КЊИЖЕВНОСТ 

 Вештина читања и 

разумевање 

прочитаног  

 

1СЈ.3.2.4.  

изводи сложеније закључке на основу текста и 

издваја делове текста који их поткрепљују; резимира 

наративни текст 

КЊИЖЕВНОСТ  

Вештина читања и 

разумевање 

прочитаног  
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НИВО ШИФРА НАЗИВ СТАНДАРДА 

НАСТАВНА 

ТЕМА/ОБЛАСТ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

ЦИЉЕВА И ИСХОДА 

ИОП2 

1СЈ.3.2.5.  
представља текст у одговарајућој нелинеарној форми 

(уноси податке из текста у дату табелу или дијаграм) 

КЊИЖЕВНОСТ  

Вештина читања и 

разумевање 

прочитаног  

 

1СЈ.3.2.6.  

процењује сврху информативног текста у односу на 

предвиђену намену (нпр. Који од два текста боље 

описује дату слику, да ли је упутство за познату игру 

потпуно и сл.) 

КЊИЖЕВНОСТ  

Вештина читања и 

разумевање 

прочитаног  

 

1СЈ.3.2.7.  

објашњава и вреднује догађаје и поступке ликова у 

тексту (нпр. Објашњава зашто је лик поступио на 

одређен начин, или вреднује крај приче у односу на 

своја предвиђања током читања текста, или износи 

свој став о догађајима из текста) 

КЊИЖЕВНОСТ  

Вештина читања и 

разумевање 

прочитаног  

 

1СЈ. 3.5.1.  
тумачи особине, понашање и поступке ликова 

позивајући се на текст 
КЊИЖЕВНОСТ  

1СЈ.3.5.2.  
уочава узрочно-последичне везе међу догађајима у 

тексту 
КЊИЖЕВНОСТ   

1СЈ.3.5.3.  
тумачи идеје у књижевноуметничком тексту, 

аргументује их позивајући се на текст КЊИЖЕВНОСТ   

1СЈ.3.3.1.  

пише јасним, потпуним, добро обликованим 

реченицама; користи разноврсне синтаксичке 

конструкције, укључујући и сложене 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

Писано изражавање 
 

1СЈ.3.3.2.  

јасно структурира текст ( уводни,средишњи и 

завршни део текста); добро распоређује основну 

информацију и додатне информације унутар текста и 

пасуса 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

Писано изражавање 
 

1СЈ.3.3.3.  прилагођава језичко-стилски израз типу текста 
ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

Писано изражавање 
 

1СЈ.3.3.4 саставља кратак експозиторни текст 
ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

Писано изражавање 
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НИВО ШИФРА НАЗИВ СТАНДАРДА 

НАСТАВНА 

ТЕМА/ОБЛАСТ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

ЦИЉЕВА И ИСХОДА 

ИОП2 

Напредни ниво 

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

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

Писано изражавање 

Напредни ниво 

Користи већи фонд речи ( у односу на 

претходни период 

1СЈ.3.3.6.  издваја пасусе 
ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

 Писано изражавање 

Напредни ниво 
 

ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ  

САДРЖАЈИ 

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; 

Говори јасно поштујући 

књижевнојезичку норму. 

Пажљиво и с уважавањем 

слуша саговорника. 

Саставља говорени или 

писани текст једноставне 

структуре. 

Користи оба писма, дајући 

предност ћирилици. 

Разговетно и течно чита. 

У различите сврхе чита и 

тумачи краће једноставније 

књижевне и неуметничке 

текстове. 

Образлаже свој доживљај 

књижевног текста. 

Проналази и вреднује 

основне информације у 

Врсте речи: 

именице (градивне, збирне); 

придеви (присвојни, градивни); род и број 

придева; 

заменице (личне заменице); 

глаголи; лице и број глагола. 

Подела речи на крају реда (граница на 

самогласник). 

Управни говор (први и други модел). 

Неуправни говор. 

Велико слово: писање имена народа, 

вишечланих географских назива (планина, 

река, језера, мора и сл.), празника, наслова 

књига и часописа; 

Писање присвојних придева изведених од 

властитих имена (суфикси: -ов, -ев, 

-ин; -ски, -чки, -шки). 

Речца не уз именице и придеве. 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ  

САДРЖАЈИ 

– разликује народну од ауторске бајке; 

– представи главне особине јунака; 

– уочи основне одлике народне епске песме; 

– уочи поређење у књижевном делу и разуме 

његову улогу; 

– разликује опис од приповедања у 

књижевном делу; 

– покаже примере дијалога у песми, причи и 

драмском тексту; 

– уочи хумор у књижевном делу; 

– чита текст поштујући интонацију 

реченице/стиха; 

– изражајно рецитује песму и чита прозни 

текст; 

– изводи драмске текстове; 

– разликује врсте (и подврсте) речи у 

типичним случајевима; 

– одреди основне граматичке категорије 

именица, придева и глагола; 

– примењује основна правописна правила; 

– јасно и разговетно изговори обавештајну, 

упитну и заповедну реченицу, поштујући 

одговарајућу интонацију и логички акценат, 

паузе, брзину и темпо; 

– споји 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; 

неуметничком тексту. 

Разликује књижевни од 

народног језика. 

Препознаје говор мржње 

као негативну појаву у 

друштву. 

Примењује 

књижевнојезичку норму у 

вези са гласовима, 

облицима речи и врстама 

реченица. 

Правилно употребљава 

речи из свакодневне 

комуникације, уџбеника и 

лектире. 

Зна ауторе књижевних дела 

из обавезног школског 

програма. 

Разликује усмену од 

ауторске књижевности. 

Уочава основне елементе 

тематске, композиционе и 

стилске структуре епског, 

лирског и драмског 

књижевног текста из 

обавезне школске лектире, 

наводећи примере. 

Тумачи тематске слојеве 

књижевног дела и свој 

доживљај уметничког дела. 

комуникација на матерњем 

Наводници (у управном говору, насловима 

дела, називима школа). 

Сугласник ј (између самогласника и-о и о-

и). 

Скраћенице (мерне јединице за масу, 

дужину, време и запремину течности). 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ  

САДРЖАЈИ 

– варира језички израз; 

– попуни једноставан образац у који уноси 

основне личне податке; 

– разликује формални од неформалног 

говора (комуникације); 

– учествује у разговору поштујући 

уобичајена правила комуникације и 

пажљиво слуша саговорника. 

језику 

учење како се учи 

вештина сарадње 

(међуљудска и грађанска 

компетенција) 

предузетништво и смисао за 

иницијативу 

дигитална компетенција 

културно изражавање 

решавање проблема 

КЊИЖЕВНОСТ  

Вештина читања и разумевање прочитаног  

Књижевност 

Лирска поезија 

Григор Витез: Какве је боје поток 

Десанка Максимовић: Вожња 

Драган Лукић: Шта је отац / Свакога дана 

Душан Васиљев: Зима 

Душан Костић: Септембар 

Бранислав Црнчевић: Љутито мече 

Љубивоје Ршумовић: Домовина се брани 

лепотом 

Милован Данојлић: Љубавна песма 

Мирослав Антић: Шта је највеће 

Ф.Г.Лорка : Луцкаста песма 

Љубивоје Ршумовић:  Аждаја своме чеду 

тепа  

Љубивоје Ршумовић:  Домовина се брани 

лепотом 

Химна Светом Сави 

Бранко Стевановић : Занимање Марка 

Краљевића 

Епска поезија 

 Народне песме: Марко Краљевић и бег 



АНЕКС 2 Школског програма ОШ „Драган Ковачевић шк- 2018/19-2021/22. 

 

24 Београд 2020.  
 

РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ  

САДРЖАЈИ 

Костадин, Орање Марка Краљевића 

Проза 

 Ла Фонтен: Цврчак и мрав/Езоп: Корњача и 

зец 

 Народна приповетка: Свети Сава и сељак 

без среће 

 Народна бајка: Чардак ни на небу ни на 

земљи 

 Народна приповетка: Свијету се не може 

угодити 

 Бранко Ћопић: Изокренута прича 

 Оскар Вајлд: Себични џин 

 Светлана Велмар Јанковић: Златно јагње 

(одломак) 

 Бранко В. Радичевић: Прича о дечаку и 

Месецу 

 Ијан Макјуен: Реч-две о Питеру (одломак) 

 Јохана Шпири: Хајди (одломак) 

 Народна бајка: Баш-Челик (читање у 

наставцима) 

 Јасминка Петровић: Од читања се расте 

(читање у наставцима) 

Драмски текстови 

 Душан Радовић: А зашто он вежба 

 Александар Поповић: Лед се топи 

 Јованка Јоргачевић: Никад два добра 

 Лаза Лазић: Суђење 

Домаћа лектира-  

 Бранко Ћопић: Доживљаји Мачка Тоше 

 Избор из поезије Душана Радовића 

(Замислите, Да ли ми верујете, Страшан 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ  

САДРЖАЈИ 

лав, Кад је био мрак, Тужне ђачке 

исповести, Здравица, Плави зец и друге 

песме) 

 Браћа Грим: Бајке (по избору) 

Популарни и информативни текстови 

Избор из илустрованих енциклопедија и 

часописа за децу о значајним личностима 

српског језика, књижевности и културе 

(Милева Ајнштајн, Михаило Пупин), 

знаменита завичајна личност и др. 

Књижевни појмови: 

– лирска песма, 

– химна, 

– епска песма, 

– народна бајка, 

– роман, 

– поређење, 

– персонификација (на нивоу 

препознавања), 

– опис, 

– дијалог, 

– приповедање, 

– епски јунак, 

– драмска радња 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ  

САДРЖАЈИ 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

Краћи и дужи текстови – књижевни и 

некњижевни, као и нелинеарни текстови. 

Причање о догађајима и доживљајима, 

стварним и измишљеним (усмено и писано). 

Описивање људи, животиња и природе 

(плански приступ) – усмено и писано. 

Различите комуникативне ситуације 

(комуникација са одраслима и са 

вршњацима; у школи, у продавници, 

телефонски разговор, поздрављања, 

честитања и сл.). 

Богаћење речника: речи истог или сличног 

значења; речи супротног значења; речи које 

значе нешто умањено и увећано (уз 

одговарајуће текстове из лектире). 

Правописне вежбе: вежбе допуњавања и 

избора правилног облика речи; диктат, 

аутодиктат. 

Језичке вежбе: проширивање и допуњавање 

реченица различитим врстама речи, 

промена реда речи у реченици, промена 

дужине реченице. 

Лексичко-семантичке вежбе: речи који 

припадају различитим тематским 

скуповима; речи супротног значања али 

исте врсте и истог рода и броја, промена 

граматичког лица у тексту; основно и 

пренесено значење речи и друго. 

Стилске вежбе: састављање прича на 

основу задатих речи; сажимање или 

проширивање познате приче (текста), 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ  

САДРЖАЈИ 

мењање краја приче (текста); настављање 

приче на основу датог почетка; промена 

становишта (нпр. увести у текст нове 

ликове; сместити бајку у далеку 

будућност...). 

Говорне вежбе: рецитовање, изражајно 

читање, сценско приказивање 

драмског/драматизованог текста и сл. 
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* 

РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ВРСТА ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА 
АКТИВНОСТИ,  

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

(ИЗМЕНЕ) НАСТАВНИХ 

САДРЖАЈА 

ИОП2 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

УСЛОВА РАДА 

ИОП1 

ЈЕЗИК 

КЊИЖЕВНОСТ 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

код ученика - аудитивни, визуелни, 

моторички тип учења; чешће 

понављање краћих делова. 

ВАЖНО је избегавати искључиво 

предавања и преписивања са табле) 

- Прилагођавање облика учења (рад у 

пару, малим групама, индивидуални 

рад). 

- Прилагођавање начина давања 

инструкција (писмено, усмено, 

представљено симболима и сликом, 

више пута поновљено на различите 

начине, поједностављено, издељено на 

мање задатке). 

- Пралагођавање задатак и захтева (по 

нивоима знања, у складу са оним што 

ученик зна и може, тек мало изнад 

тренутних знања и умења... домаћи 

задаци у складу са оним шта се радило 

на часу и шта је захтев за конкретно 

дете). - Прилагођавање темпа учења 

(више времена, уситњени кораци, један 

по један захтев, смена активности). 

- Прилагођавање садржаја учења 

(рилагођени у појединим сегментима, 

поједностављени, извучена суштина, 

измењени и потпуно прилагођени). 

- Прилагођавање стандарда (измењени 

у складу са оним што дете може). 

- Прилагођавање оцењивања 

(различити начин провере знања, нивои 

знања). Прилагођавање индивидуалног 

рада путем допунске наставе. 

Прилагођавање простора  

(улаз у школу, учионица у приземљу, 

распоред клупа, распоред седења...) 

-Прилагођавање материјала, уџбеника и 

наставних средстава( посебни листићи, 

слике, различита аудио-визуелна 

средства,...) 

-Прилагођене методе и облици рада 

-Прилагођена наставна средства ( 

адаптирани текстови, посебни листићи, 

слике, одговарајућа аудио- визуелна, 

тактилна средства,...) 

-прилагоћени облици и начини рада и 

давања инструкција и задатака у складу 

са потребама и могућностима ученика 

Aктивност наставника 

организатор и реализатор, мотивише 

ученике, прати напредовања ученика, 

информише их и оцењује њихова 

постигнућа, прати ефекте сопственог рада . -

прати, усмерава, и вреднује, ствара 

ситуацију, сугерише, подстиче, дискутује, 

анализира, наводи на повезивање и примену 

знања 

Aктивност ученика 

посматра, разговара о посматраном, ради на 

илустрованим словарицама, црта, чита, 

рецитује, драматизује, смишља приче, 

користи дечју штампу и непознате текстове, 

слуша, практично комуницира, ређа 

слагалице од слова и слика, слободно и 

усмерено препричава,прича, описује на 

основу онога што је видео, доживео, осетио, 

саставља реченице, прави самостални 

речник, пише по диктату и аутодиктат 
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ  

САДРЖАЈИ 

1. 

Здраво 

- препознају и именују ликове из уџбеника; 

- знају да се представе, користе формалне и 

неформалне поздраве и једноставне изразе 

који се односе на општу друштвену 

комуникацију са вршњацима; 

- умеју да изговоре, читају и пишу боје, дане 

у недељи и бројеве до 10 

компетенција за учење, 

комуникација, 

сарадња 

- препознају и именују ликове из 

уџбеника; 

- знају да се представе, користе 

формалне и неформалне поздраве и 

једноставне изразе који се односе на 

општу друштвену комуникацију са 

вршњацима; 

- умеју да изговоре, читају и пишу боје, 

дане у недељи и бројеве до 10 

2. 

Школа 

(Шта је ово?) 

- препознају, именују, прочитају и напишу 

речи које се односе на предмете из 

учионице;- разумеју кратку причу која се 

односи на тему; - препознају и правилно 

напишу мала и велика латинична слова Аа, 

Bb,Cc, Dd 

компетенција за учење, 

комуникација, 

сарадња 

- речи којима се именују предмети из 

учионицe; 

- језичку структуру – What’s this? It’s a 

- правилно писање малих и великих 

латиничних слова - Аа, Bb,Cc, Dd; 

- увежбавају дијалошки модел – What’s 

this? It’s a.. 

3. 

Играчке 

(Време је за игру!) 

- препознају, именују, прочитају и напишу 

речи које се односе на играчке; 

- разумеју кратку причу која се односи на 

тему;- препознају и правилно напишу мала и 

велика латинична слова Ee, Ff, Gg, Hh 

компетенција за учење, 

комуникација 

сарадња 

- речи којима се именују играчке; 

- језичку структуру – This is my / 

your…Is this your …? Yes, it is. No, it 

isn’t;What’s your favourite…? It’s (a) … 

- правилно писање малих и великих 

латиничних слова – Ee, Ff, Gg, Hh  

4. 

Делови тела 

(Ово је мој нос) 

- препознају, именују, прочитају и напишу речи 

које се односе на делове тела; 

- разумеју кратку причу која се односи на тему; - 

разликују и правилно користеједнину и множину 

именица и облика глагола; 

- препознају и правилно напишу мала и велика 

компетенција за учење, 

комуникација, 

сарадња 

- речи којима се именују делови тела; 

- jеднину и множину именица – one 

arm, two arms и језичку структуру – 

This is… / These are …  

- правилно писање малих и великих 



АНЕКС 2 Школског програма ОШ „Драган Ковачевић шк- 2018/19-2021/22. 

 

30 Београд 2020.  
 

РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ  

САДРЖАЈИ 

латинична слова Ii, Jj, Kk, Ll латиничних слова – Ii, Jj, Kk, Ll 

5. 

Занимања 

(Он је херој!) 

- препознају, именују, прочитају и напишу 

речи које се односе на занимања; 

- разумеју кратку причу која се односи на 

тему; 

- препознају и правилно напишу мала и 

велика латинична слова Mm, Nn, Oo, Pp 

компетенција за учење, 

комуникација, 

сарадња 

- речи којима се именују занимања; 

- језичку структуру – He’s / She’s a … Is 

he / she a…? Yes, he / she is. No, he /she 

isn’t.  

- правилно писање малих и великих 

латиничних слова – Mm, Nn, Oo, Pp 

- читају текст и одговарају на да / не 

питања 

6. 

Парк  

(Где је лопта?) 

- препознају, именују, прочитају и напишу 

речи које се односе на игру у парку; 

- разумеју кратку причу која се односи на 

тему; 

- препознају и правилно напишу мала и 

велика латинична слова  

Qq, Rr, Ss, Tt, Uu 

компетенција за учење, 

комуникација, 

сарадња 

- речи које се односе на игру у парку; 

- језичку структуру сапредлозима за 

место – Where’s the …? It’s in / on / 

under the…;.  

- правилно писање малих и великих 

латиничних слова – Qq, Rr, Ss, Tt, Uu 

7. 

Породица 

(Билијев меда) 

- препознају, именују, прочитају и напишу 

речи које се односе на чланове породице; 

- разумеју кратку причу која се односи на 

тему; 

- препознају и правилно напишу мала и 

велика латинична слова Vv, Ww, Xx, Yy, Zz 

компетенција за учење, 

комуникација, 

сарадња 

- речи којима се именују чланови 

породице; 

- Saxon Genitive –mum’s book  

- правилно писање малих и великих 

латиничних слова –Vv, Ww, Xx, Yy, Zz 

- читају описе слика и одговарају на 

питања (тачно / нетачно) 

8. 

Празници 

(Божић) 

- честитају Божић и Нову годину на 

енглском језику 

- певају Божићну песму Christmas Tree 

компетенција за учење, 

комуникација 

сарадња 

- понављају изразе и речи које се 

односе на Божић и Нову годину, а које 

су им већ познате 

- уче нову Божићну песму Christmas 

Tree. 

9.  

Гардероба 

- именују, прочитају и напишу речи које се 

односе на одевање 

компетенција за учење, 

комуникација, 

- речи којима се именује одећа; 

- језичку структуру Are these … ? Yes, 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ  

САДРЖАЈИ 

(Да ли су ово његове 

панталоне?) 

- разумеју кратку причу која се односи на 

тему; 

- препознају и правилно напишу сва мала и 

велика латинична слова; 

- разликују једнину и множину именица, 

показних заменица и правилно користе 

облике једнине имножине глагол 

сарадња they are. No, they aren’t; 

присвојне придеве – his, her 

10. 

Дом 

(Где је бака?) 

- препознају, именују, прочитају и напишу 

речи које се односе на просторије / простор у 

кући / стану; 

- разумеју кратку причу која се односи на 

тему 

компетенција за учење, 

комуникација 

сарадња 

- речи којима се именују просторије / 

простор у кући / стану 

-- слушају, читају и глуме причу која се 

односи на тему- читају описе слика и 

довршавају реченице понуђеним 

речима 

11. 

Храна 

(Време за ручак) 

- препознају, именују, прочитају и напишу 

речи које се односе на храну; 

- разумеју кратку причу која се односи на 

тему 

компетенција за учење, 

комуникација, 

сарадња 

- речи којима се именује храна; 

- језичку структуру – I’ve got / I haven’t 

got 

12. 

Облици и боје 

(Нови Пријатељ) 

- препознају, именују, прочитају и напишу 

придеве којима се описује коса; 

- препознају, именују, прочитају и напишу 

речи које се односе на облике; 

- разумеју кратку причу која се односи на 

тему 

компетенција за учење, 

комуникација, 

сарадња 

- слушају, читају и глуме причу која се 

односи на тему; 

- читају и писмо и повезују описе са 

одговарајућим сликама 

- усмено описују особе са слике – She’s 

got long blond hair;. 

- читајуреченице, уочавају пуне и 

скраћене облике глаголаhave  / has got 

13. 

Празници 

(Ускрс) 

- препознају сличности и разлике у начину 

прославе Ускрса у ВБ и код нас 

- знају основне изразе и речи које се односе 

на Ускрс и Ускршњу песму Easter basket. 

компетенција за учење, 

комуникација, 

сарадња 

- понављају изразе и речи које се 

односе на Ускрс; 

- уче Ускршњу песму - Easter basket. 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ  

САДРЖАЈИ 

14. 

Животиње 

(Волим мајмуне) 

- кажу и напишу шта воле / не воле 

- опишу животиње – величину и боју 

- разумеју суштину и детаље песме коју 

прочитају 

- разумеју суштину и детаље текста који 

чују; 

- опишу животињу коју воле / не воле, 

усмено и писмено 

компетенција за учење, 

комуникација, 

сарадња 

- усмено описују животиње – It’s got 

four legs. It’s big. It’s yellow. 

- читајуреченице, уочавају придеве; 

- пишу кратак опис животиње коју воле 

/ не воле. 

15. 

Храна 

(Време за вечеру) 

 - се снађу и пронађу тражене детаље у 

менију који читају- разумеју детаље 

разговора о менију који чују- кажу и напишу 

коју храну воле / не воле 

компетенција за учење, 

комуникација, 

сарадња 

- читајуреченице, уочавају пуне и 

скраћене облике глаголаisn’t, don’t, 

aren’t 

- пишу кратак текст о храни коју воле / 

не воле 

16. 

Намештај 

(Поспреми!) 

- препознају, именују, прочитају и напишу 

бројеве од 10 – 20; 

- разумеју кратку причу која се односи на 

тему  

компетенција за учење, 

комуникација, 

сарадња 

- слушају опис просторија и повезују са 

сликом на коју се дати опис односи; 

- усмено описују просторију 

17. 

Радње 

(Дечак уме да трчи!) 

- препознају, прочитају и напишу глаголе 

којима изражавају радње 

-- кажу и напишу шта умеју / не умеју да 

раде 

компетенција за учење, 

комуникација, 

сарадња 

- глаголе којима се изражвају радње; 

- Can for ability 
 

18. 

Плажа 

Играјмо се лоптом 

- препознају, именују, прочитају и напишу 

речи које се односе на плажу 

компетенција за учење, 

комуникација, 

сарадња 

- речи које се односе на плажу; 

- језичку структуру – Let’s (go to the 

beach) 
*
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ВРСТА ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА 
АКТИВНОСТИ,  

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

(ИЗМЕНЕ) НАСТАВНИХ 

САДРЖАЈА 

ИОП2 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

УСЛОВА РАДА 

ИОП1 

1. 

Здраво 

-смањење броја наставних тема 

-смањење броја наставних јединица 

-посебне активности и поступци 

остваривања програма 

-прилагођавање наставних 

материјала 

-додатно време за рад 

- прилагођена наставна средстава  

активно слушање, 

понављање, 

увежбавање, 

комуникативни, 

демонстративни, илустративни, 

текстуални 

2. 

Школа 

(Шта је ово?) 

-смањење броја наставних тема 

-смањење броја наставних јединица 

-посебне активности и поступци 

остваривања програма 

-прилагођавање наставних 

материјала 

-додатно време за рад 

- прилагођена наставна средстава 

активно слушање, 

понављање, 

увежбавање, 

комуникативни, 

демонстративни, илустративни,т 

екстуални 

3. 

Играчке 

(Време је за игру!) 

-смањење броја наставних тема 

-смањење броја наставних јединица 

-посебне активности и поступци 

остваривања програма 

-прилагођавање наставних 

материјала 

-додатно време за рад 

- прилагођена наставна средстава 

активно слушање, 

понављање, 

увежбавање, 

комуникативни, 

демонстративни, илустративни, 

текстуални 

4. 

Делови тела 

(Ово је мој нос) 

-смањење броја наставних тема 

-смањење броја наставних јединица 

-посебне активности и поступци 

остваривања програма 

-прилагођавање наставних 

материјала 

-додатно време за рад 

- прилагођена наставна средстава 

активно слушање, 

понављање, 

увежбавање, 

комуникативни, 

демонстративни, илустративни, 

текстуални 

5. 

Занимања 

(Он је херој!) 

-смањење броја наставних тема 

-смањење броја наставних јединица 

-посебне активности и поступци 

остваривања програма 

-прилагођавање наставних 

материјала 

-додатно време за рад 

- прилагођена наставна средстава 

активно слушање, 

понављање, 

увежбавање, 

комуникативни, 

демонстративни, илустративни, 

текстуални 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ВРСТА ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА 
АКТИВНОСТИ,  

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

(ИЗМЕНЕ) НАСТАВНИХ 

САДРЖАЈА 

ИОП2 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

УСЛОВА РАДА 

ИОП1 

6. 

Парк  

(Где је лопта?) 

-смањење броја наставних тема 

-смањење броја наставних јединица 

-посебне активности и поступци 

остваривања програма 

-прилагођавање наставних 

материјала 

-додатно време за рад 

- прилагођена наставна средстава 

активно слушање, 

понављање, 

увежбавање, 

комуникативни, 

демонстративни, илустративни, 

текстуални 

7. 

Породица 

(Билијев меда) 

-смањење броја наставних тема 

-смањење броја наставних јединица 

-посебне активности и поступци 

остваривања програма 

-прилагођавање наставних 

материјала 

-додатно време за рад 

- прилагођена наставна средстава 

активно слушање, 

понављање, 

увежбавање, 

комуникативни, 

демонстративни, илустративни, 

текстуални 

8. 

Празници 

(Божић) 

-смањење броја наставних тема 

-смањење броја наставних јединица 

-посебне активности и поступци 

остваривања програма 

-прилагођавање наставних 

материјала 

-додатно време за рад 

- прилагођена наставна средстава 

активно слушање, 

понављање, 

увежбавање, 

комуникативни, 

демонстративни, илустративни, 

текстуални 

9.  

Гардероба 

(Да ли су ово његове 

панталоне?) 

-смањење броја наставних тема 

-смањење броја наставних јединица 

-посебне активности и поступци 

остваривања програма 

-прилагођавање наставних 

материјала 

-додатно време за рад 

- прилагођена наставна средстава 

активно слушање, 

понављање, 

увежбавање, 

комуникативни, 

демонстративни, илустративни, 

текстуални 

10. 

Дом 

(Где је бака?) 

-смањење броја наставних тема 

-смањење броја наставних јединица 

-посебне активности и поступци 

остваривања програма 

-прилагођавање наставних 

материјала 

-додатно време за рад 

- прилагођена наставна средстава 

активно слушање, 

понављање, 

увежбавање, 

комуникативни, 

демонстративни, илустративни, 

текстуални 

11. -смањење броја наставних тема -прилагођавање наставних активно слушање, понављање, 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ВРСТА ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА 
АКТИВНОСТИ,  

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

(ИЗМЕНЕ) НАСТАВНИХ 

САДРЖАЈА 

ИОП2 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

УСЛОВА РАДА 

ИОП1 

Храна 

(Време за ручак) 

-смањење броја наставних јединица 

-посебне активности и поступци 

остваривања програма 

материјала 

-додатно време за рад 

- прилагођена наставна средстава 

увежбавање, комуникативни, 

демонстративни, илустративни, 

текстуални 

12. 

Облици и боје 

(Нови Пријатељ) 

-смањење броја наставних тема 

-смањење броја наставних јединица 

-посебне активности и поступци 

остваривања програма 

-прилагођавање наставних 

материјала 

-додатно време за рад 

- прилагођена наставна средстава 

активно слушање, 

понављање, 

увежбавање, 

комуникативни, 

демонстративни, илустративни, 

текстуални 

13. 

Празници 

(Ускрс) 

-смањење броја наставних тема 

-смањење броја наставних јединица 

-посебне активности и поступци 

остваривања програма 

-прилагођавање наставних 

материјала 

-додатно време за рад 

- прилагођена наставна средстава 

активно слушање, 

понављање, 

увежбавање, 

комуникативни, 

демонстративни, илустративни, 

текстуални 

14. 

Животиње 

(Волим мајмуне) 

-смањење броја наставних тема 

-смањење броја наставних јединица 

-посебне активности и поступци 

остваривања програма 

-прилагођавање наставних 

материјала 

-додатно време за рад 

- прилагођена наставна средстава 

активно слушање, 

понављање, 

увежбавање, 

комуникативни, 

демонстративни, илустративни, 

текстуални 

15. 

Храна 

(Време за вечеру) 

-смањење броја наставних тема 

-смањење броја наставних јединица 

-посебне активности и поступци 

остваривања програма 

-прилагођавање наставних 

материјала 

-додатно време за рад 

- прилагођена наставна средстава 

активно слушање, 

понављање, 

увежбавање, 

комуникативни, 

демонстративни, илустративни, 

текстуални 

16. 

Намештај 

(Поспреми!) 

-смањење броја наставних тема 

-смањење броја наставних јединица 

-посебне активности и поступци  

-прилагођавање наставних 

материјала 

-додатно време за рад 

- прилагођена наставна средств 

активно слушање, 

понављање, 

увежбавање, 

комуникативни, 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ВРСТА ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА 
АКТИВНОСТИ,  

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

(ИЗМЕНЕ) НАСТАВНИХ 

САДРЖАЈА 

ИОП2 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

УСЛОВА РАДА 

ИОП1 

демонстративни, илустративни, 

текстуални 

17. 

Радње 

(Дечак уме да трчи!) 

-смањење броја наставних тема 

-смањење броја наставних јединица 

-посебне активности и поступци 

остваривања програма 

прилагођавање наставних материјала 

-додатно време за рад 

- прилагођена наставна средства 

активно слушање, 

понављање, 

увежбавање, 

комуникативни, 

демонстративни, илустративни, 

текстуални 

18. 

Плажа 

Играјмо се лоптом 

-смањење броја наставних тема 

-смањење броја наставних јединица 

-посебне активности и поступци 

остваривања програма 

прилагођавање наставних материјала 

-додатно време за рад 

- прилагођена наставна средства 

активно слушање, 

понављање, 

увежбавање,комуникативни, 

демонстративни, илустративни, 

текстуални 

МАТЕМАТИКА 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

НИВО ШИФРА НАЗИВ СТАНДАРДА 

НАСТАВНА 

ТЕМА/ОБЛАСТ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

ПРИЛАГОЂАВАЊА 

ЦИЉЕВА И ИСХОДА 

ИОП2 

ОСНОВНИ 

1МА.1.1.1.  

зна  да прочита и запише дати број, уме да 

упореди бројеве по величини и прикаже број на 

датој полуправој 

Блок бројева до  1000 

Природни бројеви и операције 

са њима  

Зна бројеве до 100, да прочита 

и запише и упореди по 

величини 

Рачуна вредност бројевног 

израза са једном операцијом 

сабирања и одузимања у 

оквиру прве стотине без 

прелаза преко десетице 

Множи и дели без остатка у 

1МА.1.1.2.  

рачуна вредност бројевног израза са највише 

две операције сабирања и одузимања у оквиру 

прве хиљаде 

Блок бројева до  1000 

Природни бројеви и операције 

са њима 

1МА.1.1.3.   
множи и дели без остатка ( троцифрене бројеве 

једноцифреним ) у оквиру прве хиљаде 

Блок бројева до  1000 

Природни бројеви и операције 

са њима  
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НИВО ШИФРА НАЗИВ СТАНДАРДА 

НАСТАВНА 

ТЕМА/ОБЛАСТ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

ПРИЛАГОЂАВАЊА 

ЦИЉЕВА И ИСХОДА 

ИОП2 

1МА.1.1.4 
уме да на основу текста правилно постави израз 

са једном  рачунском операцијом 

Блок бројева до  1000 

Природни бројеви и операције 

са њима 

оквиру таблице множења 

уме да препозна половину на 

основу слике и да је обоји 

1.МА.1.1.5.  
уме да решава једноставне једначине у оквиру 

прве хиљаде 

Блок бројева до  1000 

Природни бројеви и операције 

са њима  

1МА.1.3.1  

уме да прочита и формално запише разломак 

n

1
( n< 10) и препозна његов графички приказ 

Блок бројева до  1000 

Разломци  

1МА.1.3.2.  
уме да израчуна половину, четвртину и 

десетину неке целине 

Блок бројева до  1000 

Разломци  

1МА.1.2.1.  

уме да именује геометријске објекте у равни 

(квадрат, круг,троугао, правоугаоник, тачка, 

дуж, права, полуправа, и угао) и уочава 

међусобне односе два геометријска објекта у 

равни (паралелност, нормалност, припадност) 

Геометријске фигуре и 

њихови међусобни односи 

Геометрија  

уме да именује геометријске 

објекте у равни (квадрат, 

круг,троугао, правоугаоник, 

тачка, дуж, права, полуправа, 

и угао)  

зна јединице за мерење 

дужине м, цм дм 

 
1МА.1.2.2.  зна јединице за мерење дужине и њихове односе 

Геометријске фигуре и 

њихови међусобни односи 

Геометрија  

1МА.1.2.3.  

користи поступак мерења дужине објекта, 

приказаног на слици, при чему је дата мерна 

јединица 

Геометријске фигуре и 

њихови међусобни односи 

Геометрија  

1МА.1.2.4.  

користи поступак мерења површине објекта, 

приказаног на слици, при чему је дата мерна 

јединица 

Геометријске фигуре и 

њихови међусобни односи 

Геометрија 

 

1МА.1.4.2.  
зна коју јединицу мере да употреби за мерење 

задате запремине течности ( l, dl, cl,ml ) 
Мерење и мере  

1МА. 1.4.3.  
зна коју јединицу мере да употрби за мерење 

задате масе ( g, kg,t ) 
Мерење и мере  
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НИВО ШИФРА НАЗИВ СТАНДАРДА 

НАСТАВНА 

ТЕМА/ОБЛАСТ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

ПРИЛАГОЂАВАЊА 

ЦИЉЕВА И ИСХОДА 

ИОП2 

1MA. 1.4.4.  
уме да чита једноставније графиконе, табеле и 

дијаграме 
Мерење и мере  

СРЕДЊИ 

1МА.2.1.1.  

1МА.2.1.1. уме да примени својства природних 

бројева (паран, непаран, највећи, најмањи, 

предходни, следећи број)  и разуме декадни 

бројевни систем 

Природни бројеви и операције 

са њима  

Уме да примени својства 

природних бројева (паран, 

непаран, највећи, најмањи, 

предходни, следећи број) у 

првој стотини  

Уме да одреди јединицу, 

десетицу, стотину 

Рачуна вредност израза с 

највише две операције у 

оквиру прве стотине беѕ 

прелаза преко десетице 

Уме да препоѕна и израчуна 

половину и четвртину 

раломка. 

1МА.2.1.2.   
1МА.2.1.2.  уме да одреди десетицу, стотину и 

хиљаду најближу датом броју 

Природни бројеви и операције 

са њима  

1МА2.1..3. 
1МА2.1..3.сабира и одузима, рачуна вредност 

израза 

Природни бројеви и операције 

са њима  

1МА2.1.4. 
1МА2.1.4.рачуна вредност израза с највише две 

операције 

Природни бројеви и операције 

са њима  

1МА2.1.5. 1МА2.1.5.уме да решава једначине 
Природни бројеви и операције 

са њима  

1МА.2.3.1.  

уме да препозна разломак 
b

a
 ( b≤10, a< b) када 

је графички приказан на фигури подељеној на b 

делова 

Природни бројеви и операције 

са њима. Разломци  

1МА.2.3..2.  

уме да израчуна n-ти део неке целине и обрнуто, 

упоређује разломке облика  
n

1
( n<10) 

Природни бројеви и операције 

са њима. Разломци  

1МА.2.2.1.  
1МА.2.2.1. уочава међусобне односе 

геометријских објеката у равни 

Геометријске фигуре и 

њихови међусобни односи 

Геометрија  

Уме да израчуна обим 

троугла, квадрата и 

правоугаоника када су подаци 

дати у истим мерним 

јединицама уз помоћ 

наставника 

Уме да израчуна површину 

квадрата и правоуаоника када 

су подаци дати у истим 

1МА.2.2.2.  1МА.2.2.2. претвара јединице за мерење дужине 

Геометријске фигуре и 

њихови међусобни односи 

Геометрија 

1МА.2.2.3.  
1МА.2.2.3. зна јединице за мерење површине и 

њихове односе 

Геометријске фигуре и 

њихови међусобни односи 

Геометрија 
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НИВО ШИФРА НАЗИВ СТАНДАРДА 

НАСТАВНА 

ТЕМА/ОБЛАСТ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

ПРИЛАГОЂАВАЊА 

ЦИЉЕВА И ИСХОДА 

ИОП2 

1МА.2.2.4.  

1МА.2.2.4. уме да израчуна обим троугла, 

квадрата и правоугаоника када су подаци дати у 

истим мерним јединицама 

Геометријске фигуре и 

њихови међусобни односи 

Геометрија 

мерним јединицама уз помоћ 

наставника 

Препознаје мрежу коцке и 

квадра  

1МА.2.2.5.  

1МА.2.2.5. уме да израчуна површину квадрата 

и правоуаоника када су подаци дати у истим 

мерним јединицама 

Геометријске фигуре и 

њихови међусобни односи 

Геометрија 

1МА.2.2.6.  

1МА.2.2.6. препознаје мрежу коцке и квадра и 

уме да израчуна њихову површину када су 

подаци дати у истим мерним јединицама 

Геометријске фигуре и 

њихови међусобни односи 

Геометрија 
Препознаје јединице за време 

(секунда, минут, сат, дан, 

месец, година 

1МА.2.4.2 

1МА.2.4.2.зна јединице за време (секунда, 

минут, сат, дан, месец, година) и уме да 

претвара веће у мање и пореди временске 

интервале у једноставним ситуацијама 

Мерење и мере  

1МА.2.4.3.  
1МА.2.4.3. претвара јединице за мерење 

запремине течности из већих у мање 
Мерење и мере  

1МА.2.4.4.  
1МА.2.4.4. претвара јединице за мерење масе из 

већих у мање 
Мерење и мере  

1МА.2.4.5.  

1МА.2.4.5. уме да користи податке приказане 

графички или табеларно у решавању 

једноставнијих задатака и уме графички да 

представи дате податке 

Мерење и мере  

 

1МА.3.1.1.  
уме да примени својства природних бројева у 

решавању проблемских задатака 

Природни бројеви и операције 

са њима  

Уме да примени својства 

природних бројева у 

решавању једноставних 

текстуалних задатака 

Зна својства операција 

сабирања и одузимања у 

оквиру прве стотине 

Уме да израчуна бројевну 

вредност израза са две  

операција ( сабирање и 

1МА.3.1.2.  
зна својства операција сабирања и одузимања и 

уме да их примени 

Природни бројеви и операције 

са њима  

1МА.3.1.3.  
уме да израчуна бројевну вредност израза са 

више операција, поштујући приоритет 

Природни бројеви и операције 

са њима  

1МА.3.1.4.  
уме да решава сложеније проблемске задатке 

дате у текстуалној форми 

Природни бројеви и операције 

са њима  

1МА.3.1.5.  
уме да одреди решења неједначине са једном 

операцијом 

Природни бројеви и операције 

са њима  
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НИВО ШИФРА НАЗИВ СТАНДАРДА 

НАСТАВНА 

ТЕМА/ОБЛАСТ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

ПРИЛАГОЂАВАЊА 

ЦИЉЕВА И ИСХОДА 

ИОП2 

1МА.3.3.1.  

уме да прочита, формално запише и графички 

прикаже разломак 
b

a
 ( b≤10, a< b) 

Природни бројеви и операције 

са њима. Разломци  

множење, одузимање и 

множење) поштујући 

приоритет 

Уме да израчуна половину и 

четвртину неког броја 
1МА.3.3.2.  

зна да израчуна део  
b

a
 ( b≤10, a< b) неке 

целине и користи то у задацима 

Природни бројеви и операције 

са њима Разломци  

1МА.3.2.1.  
претвара јединице за мерење површине из већих 

у мање 

Геометријске фигуре и 

њихови међусобни односи 

Геометрија  

Уме да израчуна обим 

троугла, квадрата и 

правоугаоника (једноставни 

задаци, истих мерних 

јединица) 

Уме да израчуна површину 

квадрата и 

правоугаоника(једноставни 

задаци, истих мерних 

јединица) 

1МА.3.2.2.  
уме да израчуна обим троугла, квадрата и 

правоугаоника 

Геометријске фигуре и 

њихови међусобни односи 

Геометрија  

Напредни ниво 

1МА.3.2.3.  
уме да израчуна површину квадрата и 

правоугаоника 

Геометријске фигуре и 

њихови међусобни односи 

Геометрија  

1МА.3.2.4.  

уме да израчуна обим и површину сложених 

фигура у равни када су подаци дати у истим 

мерним јединицама 

Геометријске фигуре и 

њихови међусобни односи 

Геометрија  

1МА.3.4.1.  

зна јединице за време (секунда, минут, сат, дан, 

месец, година,век) и  уме да претвара из једне 

јединице у другу и пореди временске интервале 

у сложенијим ситуацијама 

Мерење и мере  
Зна јединице за време 

(секунда, минут, сат, дан, 

месец, година) и да примени у 

најједниставиним ситуацијама 
1МА.3.4.2.  

претвара јединице за мерење запремине 

течности 
Мерење и мере  

1МА.3.4.3.  претвара јединице за мерење масе Мерење и мере  
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ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

РЕДНИ БРОЈ И 

НАЗИВ 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ  

САДРЖАЈИ 

Блок бројева до 1000 

– прочита, запише и упореди бројеве прве 

хиљаде и прикаже их на бројевној правој; 

– прочита број записан римским цифрама и 

напише дати број римским цифрама (до 

1.000); 

– изврши четири основне рачунске 

операције, писмено и усмено (до 1.000); 

– подели број бројем прве десетице, са и без 

остатка, и провери резултат; 

– процени вредност израза са једном 

рачунском операцијом; 

– израчуна вредност бројевног израза са 

највише три рачунске операције; 

– одреди десетице и стотине најближе датом 

броју; 

– реши једначину са једном рачунском 

операцијом; 

– одреди и запише скуп решења неједначине 

са сабирањем и одузимањем; 

– реши проблемски задатак користећи 

бројевни израз или једначину; 

 
– упореди разломке облика са једнаким 

имениоцима; 

– резултат мерења дужине запише 

децималним бројем са једном децималом; 

– уочи и речима опише правило за настајање 

Решава проблеме и доноси 

одлуке у једноставним 

ситуацијама када је захтев 

јасно формулисан и сви 

релевантни подаци 

непосредно дати. 

Користећи основне 

елементе математичког 

језика, једноставне 

математичке поступке 

саопштава решење 

проблема или донету 

одлуку. 

Аргументује своје ставове и 

дискутује користећи 

математички језик. 

Примењује једноставне 

математичке поступке када 

су сви подаци непосредно 

дати. 

Примењује основна 

математичка знања на 

решавање једноставних 

ситуација из свакодневног 

живота. 

Решава проблеме у 

једноставном контексту 

који се своде наједноставан 

рачун, решавање једначина, 

Бројеви прве хиљаде. 

Сабирање и одузимање (усмени и писмени 

поступак). 

Множење једноцифреним бројевима и бројем 

10 и дељење бројевима прве десетице са и без 

остатка (усмени и писмени поступак). 

Зависност резултата од промене компонената. 

Једначине облика: a + x = b, 

a – x = b, x – a = b, a × x = b. 

Неједначине облика: a ± x < b, 

a ± x > b, x – a < b, x – a > b. 

Римске цифре D, М. 

 
Упоређивање разломака са једнаким 

имениоцима. 

Децимални запис броја са једном децималом. 
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РЕДНИ БРОЈ И 

НАЗИВ 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ  

САДРЖАЈИ 

бројевног низа; 

– чита и користи податке представљене 

табеларно или графички (стубичасти 

дијаграм и сликовни дијаграм); 

 

мерење, цртање и рад са 

подацима 

Разумеоснове писане и 

усмене математичке 

комуникације. 

Разуме захтеве сложенијих 

математичких задатака и 

решава их. 

Бира математичке поступке 

за решавање проблема и 

доноси закључке. 

Компетенција за учење 

Рад с подацима и 

информацијама 

Решавање проблема 

Сарадња 

 

Геометријске фигуре 

и њихови међусобни 

односи 

– црта паралелне и нормалне праве, 

правоугаоник и квадрат; 

– конструише троугао и круг; 

– именује елементе угла, правоугаоника, 

квадрата, троугла и круга; 

– разликује врсте углова и троуглова; 

– одреди обим правоугаоника, квадрата и 

троугла, применом обрасца; 

– опише особине правоугаоника и квадрата; 

– преслика геометријску фигуру у 

квадратној или тачкастој мрежи на основу 

задатог упутства; 

– користи геометријски прибор и софтверске 

алате за цртање; 

Узајамни положаји правих (паралелне праве и 

праве које се секу). 

Угао, врсте углова. 

Троугао, врсте троуглова. 

Кружница и круг. 

Правоугаоник и квадрат. 

Обим троугла, квадрата и правоугаоника. 

Цртање паралелних и нормалних правих 

помоћу лењира. 

Конструкције троугла и кружнице. 

Пресликавање геометријских фигура на 

квадратној мрежи. 

Мерење и мере 

-чита, упореди и претвара јединице за мерење 

дужине, масе, запремине течности и времена; 

– упореди величине (дужина, маса, запремина 

течности и време); 

– измери површину геометријске фигуре задатом 

мером (правоугаоником, квадратом и троуглом); 

– примењује концепт мерења у једноставним 

реалним ситуацијама 

Мерење масе (kg, g, t). 

Мерење времена (деценија, век, секунд). 

Мерење дужине (mm, km). 

Мерење запремине течности (l, dl, cl, ml, hl). 

Мерење површине геометријских фигура 

задатом мером. 

*
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ВРСТА ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА 
АКТИВНОСТИ,  

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

(ИЗМЕНЕ) НАСТАВНИХ 

САДРЖАЈА 

ИОП2 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

УСЛОВА РАДА 

ИОП1 

Блок бројева до 1000 

Геометријске фигуре и 

њихови међусобни односи 

Мерење и мере 

код ученика - аудитивни, визуелни, 

моторички тип учења; чешће 

понављање краћих делова... ВАЖНО је 

избегавати искључиво предавања и 

преписивања са табле) 

- Прилагођавање облика учења (рад у 

пару, малим групама, индивидуални 

рад). 

- Прилагођавање начина давања 

инструкција (писмено, усмено, 

представљено симболима и сликом, 

више пута поновљено на различите 

начине, поједностављено, издељено на 

мање задатке). 

- Пралагођавање задатак и захтева ( по 

нивоима знања, у складу са оним што 

ученик зна и може, тек мало изнад 

тренутних знања и умења, домаћи 

задаци у складу са оним шта се радило 

на часу и шта је захтев за конкретно 

дете). 

- Прилагођавање темпа учења (више 

времена, уситњени кораци, један по један 

захтев, смена активности). 

- Прилагођавање садржаја учења 

(прилагођени у појединим сегментима, 

поједностављени, извучена суштина, 

измењени и потпуно прилагођени) 

- Прилагођавање стандарда (измењени у 

складу са оним што дете може). 

- Прилагођавање оцењивања (различити 

начин провере знања, нивои знања).- 

Прилагођавање индивидуалног рада путем 

- Прилагођавање простора (улаз у 

школу, учионица у приземљу, распоред 

клупа, распоред седења). 

-Прилагођавање материјала, уџбеника и 

наставних средстава( посебни листићи, 

слике, различита аудио-визуелна 

средства). 

-Прилагођене методе и облици рада 

-Прилагођена наставна средства 

(адаптирани текстови, посебни листићи, 

слике, одговарајућа аудио- визуелна, 

тактилна средства) 

- Прилагоћени облици и начини рада и 

давања инструкција и задатака у складу 

са потребама и могућностима ученика 

Активности ученика 

- сабирање и одузи- 

  мање до 100 

- множење и дељење 

- меморисање 

- примењивање сте- 

  чених знања 

- решавање проблема 

- запажање 

- уочавање 

Активности наставника 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља  проблем 

-подстиче 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на повезивање и примену знања 

-подстиче на логично мишљење 

-развија кооперативност 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ВРСТА ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА 
АКТИВНОСТИ,  

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

(ИЗМЕНЕ) НАСТАВНИХ 

САДРЖАЈА 

ИОП2 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

УСЛОВА РАДА 

ИОП1 

допунске наставе. 

ПРИРОДА И ДРУШТВО 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

НИВО ШИФРА НАЗИВ СТАНДАРДА 

НАСТАВНА 

ТЕМА/ОБЛАСТ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

ЦИЉЕВА И ИСХОДА 

ИОП2 

ОСНОВНИ 

1ПД.1.1.1. прави разлику између природе и производа људског рада 
Природа –човек- 

друштво  

Прави разлику између природе 

и производа људског рада, на 

основу илустрација. 

Препознаје ко и шта чини живу 

и неживу природу на основу 

илустрација. 

Уме да препозна жива бића 

према једном од следеђих 

категорија. 

Изгледу, кретању на основу 

слике. 

Препознаје и именује основне 

делове тела живих бића на 

основу слике. 

1ПД.1.1.2. зна ко и шта чини живу и неживу природу 
Природа –човек- 

друштво  

1ПД.1.1.3. зна заједничке карактеристике зивих биђа 
Природа –човек- 

друштво  

1ПД.1.1.4.  
уме да класификује жива бићаа према једном од следеђих 

категорија; изгледу, начину исхране, кретања и размножавања 

Природа –човек- 

друштво  

1ПД.1.1.5. препознаје и именује делове тела живих бића 
Природа –човек- 

друштво  

1ПД.1.1.6. 
разликује станишта према условима живота и живим бићима у 

њима 

Природа –човек- 

друштво  

1ПД.1.4.1. уме да препозна кретање тела у различитим појавама 

Кретање у 

простору и 

времену  

Уме да препозна кретање тела 

демонстративно- 

илустративном методом. 

Именује стране света и леву и 1ПД.1.4..2.   зна помоћу чега се људи орјентишу у простору-ЛЕВА И ДЕСНА Кретање у 
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НИВО ШИФРА НАЗИВ СТАНДАРДА 

НАСТАВНА 

ТЕМА/ОБЛАСТ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

ЦИЉЕВА И ИСХОДА 

ИОП2 

СТРАНА, СТРАНЕ СВЕТА, АДРЕСА КАРАКТЕРИСТИЧНИ 

ОБЈЕКТИ 

простору и 

времену  

десну страну. 

1ПД.1.4.3..3.   уме да одреди стране света помоћу сунца 

Кретање у 

простору и 

времену  

1ПД.1.4.4. 
зна јединице ѕа мерење времена-дан, недеља, месец, година, 

деценија и век 

Кретање у 

простору и 

времену 

Препознаје и именује јединице 

ѕа мерење времена-дан, недеља, 

месец, година 

Уме да прочита тражене 

информације са часовника (сате 

и минуте). 

1ПД.1.4.5. уме да прочита тражене информације са часовника и календара 

Кретање у 

простору и 

времену  

1ПД.1.6.1. зна све основне облике рељефа и површинских вода Наше наслеђе  Препознаје  основне облике 

рељефа и површинских вода на 

основу илустрације 

Препознаје основне типове 

насеља и њихове 

карактеристике на основу 

илустрација уѕ навођење 

наставника 

1ПД.1.6.2. зна основне типове насеља и њихове карактеристике Наше наслеђе  

1ПД.1.6.3. 
зна географски положај и основне одреднице државе Србије.-

територија,границе,главни град,симболи,становништво 
Наше наслеђе  

1ПД.1.6.4. зна најважније догађаје,појаве и личности из прошлости Наше наслеђе  

1ПД.1.6.5. зна основне информације о начину живота људи у прошлости Наше наслеђе 

1ПД.1.6.6. зна шта су историјски извори и именује их Наше наслеђе  

1ПД.1.3.1. зна основна својства воде,ваздуха и земљишта 
Материјали и 

њихова употреба  

Препознаје основна својства 

воде, ваздуха и земљишта 

Препознаје основна својства 

материјала-тврдоћа, 

еластичност, растворљивост, 

провидност. 

1ПД.1.3.2. 
зна да су вода у природи,ваздух и земљиште састављени од више 

материјала 

Материјали и 

њихова употреба  

1ПД.1.3.3. зна да различите животне намирнице садрже различите састојке 
Материјали и 

њихова употреба  

1ПД.1.3.4. 
зна основна својства материјала-тврдоћа, еластичност, густина, 

растворљивост, провидност, намагнетисаност 

Материјали и 

њихова употреба  

1ПД.1.3.5. зна да својства материјала одређују њихову употребу Материјали и Одређује употребу материјала. 
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НИВО ШИФРА НАЗИВ СТАНДАРДА 

НАСТАВНА 

ТЕМА/ОБЛАСТ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

ЦИЉЕВА И ИСХОДА 

ИОП2 

њихова употреба  Препознаје промене материјала 

које настају због промене 

тенпературе, услед механичког 

утицаја и деловање воде и 

ваздуха 

1ПД.1.3.6. 
зна промене материјала које настају због промене тенпературе, 

услед механичког утицаја и деловање воде и ваздуха 

Материјали и 

њихова употреба  

Основни ниво 

1ПД.1.5.1. зна које друштвене групе постоје и ко су њихови чланови 
Људска 

делатност  
Препознаје друштвене групе  и 

ко су њихови чланови на 

основу слика 

зна основна правила понашања 

у породици, школи 

Препознаје основне, најчешће 

људске делатности  и њихову 

улогу 

1ПД.1.5.2. зна основна правила понашања у породици,школи и насељу 
Људска 

делатност  

1ПД.1.5.4. 
зна који су главни извори опасности по здравље људи и основне 

мере заштите 

Људска 

делатност  

1ПД.1.5.3.  зна које људске делатности постоје и њихову улогу 
Људска 

делатност  

СРЕДЊИ 

1ПД.2.1.1. 
разуме повезаност живе и неживе природе на очигледним 

примерима 

Природа –човек- 

друштво  

Препознаје основне разлике 

између жѕивотиња, биљака и 

људи на основу слика и 

илустрација 

Зна улогу основних делова 

живих бића 

1ПД.2.1.2. зна основне разлике између животиња,биљака и људи 
Природа –човек- 

друштво  

1ПД.2.1.3. примењује вишеструке критееријуме класификације свих бића 
Природа –човек- 

друштво  

1ПД.2.1.4. зна улогу основних делова живих бића 
Природа –човек- 

друштво  

1ПД.2.1.5. разуме повезаност услова живота и живих бића у станишту 
Природа –човек- 

друштво  

1ПД.1.2.6. разуме међусобну зависност живих бића у животној заједници 
Природа –човек- 

друштво  

1ПД.2.2.3. 
зна основне мере заштите живе и неживе природе као природних 

ресурса 

Природа –човек- 

друштво  

1ПД.2.4.1. 
зна да кретање тела зависи од силе која на њега делује,врсте 

подлоге и облика кретања 

Кретање у 

простору и 

времену  

Уочава да кретање тела зависи 

од силе која на њега делује, 

врсте подлоге и облика кретања 
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НИВО ШИФРА НАЗИВ СТАНДАРДА 

НАСТАВНА 

ТЕМА/ОБЛАСТ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

ЦИЉЕВА И ИСХОДА 

ИОП2 

1ПД.2.4.2. зна да се светлост креће праволинијски 

Кретање у 

простору и 

времену  

на основу илустратувно-

демонстративне методе уз 

помоћ наставника 

Уме да препозна основне 

облике рељефа на географској 

карти Србије 
1ПД.2.4.3. уме да пронађе тражене улице и објекте на плану насеља 

Кретање у 

простору и 

времену  

1ПД.2.4.4. 

уме да пронађе основне информације на географској карти 

Србије-највећа и најважнија насеља,облике рељефа и 

површинских вода 

Кретање у 

простору и 

времену 

1ППД.2.4.5. уме да пронађе и упише тражене информације на ленти времена 

Кретање у 

простору и 

времену 

1ПД.2.6.1. 
препознаје и именује облике рељефа и површинских вода у свом 

месту и у околини 
Наше наслеђе 

Уочава сличности и разлике 

између начина живота некад и 

сад на основу слика и 

илустрација 

1ПД.2.6.2. зна основне одлике рељефа и вода у држави Србији Наше наслеђе  

1ПД.2.6.3. 
разуме повезаност природно-географских фактора-

рељефа,вода,климе-и делатности људи 
Наше наслеђе  

1ПД.2.6.4. 
зна редослед којим су се јављали важни историјски 

догађаји,појаве и личности 
Наше наслеђе  

1ПД.2.6.5. уочава сличности и разлике између начина живота некад и сад Наше наслеђе  

1ПД.2.6.6. 
препознаје основна културна и друштвена обележја различитих 

историјских периода 
Наше наслеђе 

1ПД.2.3.1. зна сложенија својства воде и ваздуха-агрегатно стање и кретање 
Материјали и 

њихова употреба Препознаје сложенија својства 

воде и ваздуха-агрегатно стање 

и кретање на основу 

илустративно- демонстративне 

методе и илустрација 

1ПД.2.3.2. 
зна да су различита својства воде,ваздуха и земљишта последица 

њиховог различитог састава 

Материјали и 

њихова употреба  

1ПД.2.3.3. 
разликује материјале који су добри проводници топлоте и 

електрицитета од оних који то нису 

Материјали и 

њихова употреба  
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НИВО ШИФРА НАЗИВ СТАНДАРДА 

НАСТАВНА 

ТЕМА/ОБЛАСТ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

ЦИЉЕВА И ИСХОДА 

ИОП2 

1ПД.2.3.5. разликује повратне и неповратне промене материјала 
Материјали и 

њихова употреба  

1ПД.2.5.1. 
зна које су улоге различитих друштвених група и њихових 

чланова 

Људска 

делатност  

 

1ПД.2.5.2. 
зна која су права и обавезе чланова у различитим друштвеним 

групама 

Људска 

делатност  

1ПД. 
разуме повезаност и међузависност различитих људских 

делатности 

Људска 

делатност  

НАПРЕДНИ 

1ПД.3.1.1. 
разуме повезаност живе и неживе природе на мање очигледним 

примерима 

Природа –човек- 

друштво  Разуме  повезаност различитих 

делова тела живих бића 
1ПД.3.1.2. 

разуме функционалну повезаност различитих делова тела свих 

бића 
Природа –човек- 

друштво  

1ПД.3.4.1. 
уме да чита географску карту примењујући знања о странама 

света и значењу географских знакова 

Кретање у 

простору и 

времену  

уме да препозна и наведе 

основне облике релјефа на 

географској карти и одреди 

стране света 

1ПД.3.6.1. 
зна шта је предходило, а шта је уследило након важних 

историјских догађаја и појавa 
Наше наслеђе   

1ПД.3.3.1. 
разуме како загревање и хлађење воде и ваздуха утичу на појаве у 

природи 

Материјали и 

њихова употреба  
Разликује падавине и кретање 

вазуха 

Распознаје и разликује промене 

материјала на основу огледа 
1ПД.3.3.2. 

примењује знања о променама материјла за објашњење појава у 

свом окружењу 

Материјали и 

њихова употреба  

1ПД.3.5.1. 
разуме заједничке карактеристике друштвених група и разлике 

међу њима 

Људска 

делатност  

 

1ПД.3.5.2.  
разуме да се права и обавезе чланова друштвених група 

међусобно допуњују  

Људска 

делатност  



АНЕКС 2 Школског програма ОШ „Драган Ковачевић шк- 2018/19-2021/22. 

 

49 Београд 2020.  
 

ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

РЕДНИ БРОЈ И 

НАЗИВ 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ  

САДРЖАЈИ 

1. 

Природа, човек, 

друштво 

-идентификује облике рељефа и површинских 

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 поштујући права, обавезе и 

различитости међу људима; 

– повеже различита занимања и делатности са 

потребама људи у крају у коме живи; 

– повеже врсте и значај саобраћаја у свом крају 

са потребама људи; 

– примени правила безбедног понашања у 

саобраћају; 

– разликује чврсто, течно и гасовито стање 

воде у природи и свакодневном животу; 

– повеже температурне промене са променама 

запремине и кретања ваздуха; 

– очита вредности температуре воде, ваздуха и 

тела помоћу термометра; 

– прикаже везе међу живим бићима у  

средини; различитим животним заједницама 

помоћу ланаца исхране; 

– илуструје примерима одговоран и 

неодговоран однос човека према животној 

– примени поступке (мере) заштите од заразних 

болести; 

Решава проблеме и доноси 

одлуке у једноставним 

ситуацијама када је захтев 

јасно формулисан и сви 

релевантни подаци 

непосредно дати. 

Аргументује своје ставове и 

дискутује користећи 

стечена знања из Природе и 

друштва. 

Примењује основна знања 

на решавање једноставних 

ситуација из свакодневног 

живота. 

Разуме и користи 

историјске изворе. 

Уме да се оријентише у 

непосредном окружењу у 

односу на карактеристичне 

објекте. 

Користи часовник и 

календар. 

Користи ленту времена. 

Уочава и разуме везу живе 

и неживе природе 

Компетенција за учење 

Рад с подацима и 

информацијам 

Решавање проблема 

Облици рељефа: узвишења (подножје, стране, 

обронци, врх), равнице и удубљења. Рељеф у 

мом крају. 

Површинске воде: река и њене притоке (лева 

и десна обала); бара и језеро. Површинске 

воде у мом краја. 

Групе људи: становници и народи краја 

(права и обавезе; обичаји; суживот). 

Производне и непроизводне делатности и 

њихова међузависност. Село и град, њихова 

повезаност, зависност и међуусловљеност. 

Значај и улога саобраћаја. Путнички, теретни 

и информациони саобраћај. 

Безбедно понашање ученика на 

саобраћајницама у крају. Опрема за безбедну 

вожњу ролера, тротинета и бицикла. 

Течно, гасовито и чврсто стање воде. 

Кружење воде у природи. 

Промене при загревању и хлађењу ваздуха 

(промена температуре, запремина и кретање 

ваздуха). 

Мерење температуре воде, ваздуха и тела. 

Услови за живот, ланац исхране и међусобни 

утицаји у животним заједницама: 

• Копнене животне заједнице: шуме, ливаде и 

пашњаци; 

• Водене животне заједнице: баре, језера и 

реке. 

Култивисане животне заједнице: воћњаци, 



АНЕКС 2 Школског програма ОШ „Драган Ковачевић шк- 2018/19-2021/22. 

 

50 Београд 2020.  
 

РЕДНИ БРОЈ И 
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– се оријентише у простору помоћу компаса и 

оријентира из природе/окружења; 

– опише пут којим се може стићи од једне до 

друге тачке помоћу плана насеља; 

– идентификује географске објекте у свом крају 

користећи географску карту Републике Србије; 

– користи временске одреднице (година, 

деценија, век) у свакодневним ситуацијама и 

приликом описивања догађаја из прошлости; 

– прикупи и представи податке о прошлости 

породице и краја; 

– повеже јачину деловања на тело са његовим 

пређеним растојањем; 

– доводи у везу брзину падања тела са његовим 

обликом; 

– разликује природне и вештачке изворе 

светлости; 

– повеже промену величине и положаја сенке 

са променом положаја извора светлости; 

– повеже промену јачине звука са променом 

удаљености од његовог извора; 

– разликује повратне и неповратне промене 

материјала; 

– уочи сличности и разлике међу течностима – 

тече, променљивост облика; провидност, боја, 

густина; 

– одабере материјале који по топлотној 

проводљивости највише одговарају употреби у 

свакодневном животу; 

– објасни како рециклажа помаже очувању 

Сарадња 

Дигитална компетенција 

повртњаци, њиве и паркови. 

Значај и заштита земљишта и копнених 

животних заједница. 

Значај и заштита вода и водених животних 

заједница. 

Животне заједнице у мом крају и човеков 

однос према њима. 

Начини преношења и мере заштите од 

заразних болести (грип, заразна жутица, 

варичеле) и болести које преносе животиње 

(крпељи, вашке). 

2. 

Оријентација у 

простору и времену 

Главне стране света. 

Умањено приказивање објеката и 

приказивање из ,,птичије” перспективе. 

План насеља. 

Географска карта Републике Србије: 

картографске боје, картографски знаци). 

Мој крај на географској карти Републике 

Србије. 

Временске одреднице (датум, година, 

деценија и век). 

3. 

Прошлост 

Историјски извори (материјални, писани и 

усмени). 

Садашњост, прошлост, будућност: догађаји, 

људи и промене у мом крају. Породична 

прошлост (преци и потомци) и знаменити 

људи краја. Начин живота данас и у 

прошлости – занимања, одевање, исхрана, 

дечије игре. 

4. Кретање тела по путањи (праволинијско и 
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Кретање природе; 

– изведе једноставне огледе/експерименте и 

повеже резултат са објашњењем/закључком; 

– сарађује са другима у групи на заједничким 

активностима; 

– представи резултате истраживања (писано, 

усмено, помоћу ленте времена, Power Point 

презентацијом и/или цртежом и др); 

– повеже резултате рада са уложеним трудом. 

криволинијско). 

Утицај јачине деловања на пређено растојање 

тела. 

Дејство Земљине теже – падање тела. Утицај 

облика тела на брзину падања. 

Извори светлости (природни и вештачки). 

Како настаје сенка – облик и величина сенке. 

Кретање производи звук: треперење затегнуте 

жице, гласних жица; различити звуци у 

природи. Звук као информација. Заштита од 

буке. 

5. 

Материјали 

Промене материјала: повратне (истезање, 

савијање, ширење/скупљање; испаравање, 

кондензовање, топљење/очвршћавање) и 

неповратне (сагоревање, рђање). 

Сличности и разлике међу течностима (вода, 

уље, детерџент за прање судова, мед, млеко, 

сок од лимуна). 

Вода и друге течности као растварачи. 

Зависност брзине растварања од уситњености 

материјала, температуре течности и мешања. 

Топлотна проводљивост материјала. 

Ваздух као топлотни изолатор у природи и 

свакодневном животу (крзно и перје; 

слојевито облачење, вунене рукавице, 

грађевински блокови, термос-боца). 

Значај рециклаже. Разврставање отпада од 

пластике, стакла, папира, метала. 

Рационална потрошња. 

Међусобни утицај човека и окружења (начин 



АНЕКС 2 Школског програма ОШ „Драган Ковачевић шк- 2018/19-2021/22. 

 

52 Београд 2020.  
 

РЕДНИ БРОЈ И 

НАЗИВ 
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НАСТАВНИ  

САДРЖАЈИ 

на који човек мења окружење), утицај на 

здравље и живот кроз правила понашања који 

доприносе одрживом развоју. 
 

РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ВРСТА ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА 
АКТИВНОСТИ,  

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

(ИЗМЕНЕ) НАСТАВНИХ 

САДРЖАЈА 

ИОП2 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

УСЛОВА РАДА 

ИОП1 

1. 

Природа, човек, друштво 
код ученика - аудитивни, визуелни, 

моторички тип учења; чешће 

понављање краћих делова. 

ВАЖНО је избегавати искључиво 

предавања и преписивања са табле) 

- Прилагођавање облика учења (рад 

у пару, малим групама, 

индивидуални рад). 

- Прилагођавање начина давања 

инструкција (писмено, усмено, 

представљено симболима и сликом, 

више пута поновљено на различите 

начине, поједностављено, издељено 

на мање задатке). 

- Пралагођавање задатак и захтева 

(по нивоима знања, у складу са 

оним што ученик зна и може, тек 

мало изнад тренутних знања и 

умења... домаћи задаци у складу са 

оним шта се радило на часу и шта 

је захтев за конкретно дете). 

Прилагођавање простора (улаз у 

школу, учионица у приземљу, 

распоред клупа, распоред седењ). 

-Прилагођавање материјала, 

уџбеника и наставних средстава( 

посебни листићи, слике, различита 

аудио-визуелна средства). 

-Прилагођене методе и облици рада 

-Прилагођена наставна средства 

(адаптирани текстови, посебни 

листићи, слике, одговарајућа аудио- 

визуелна, тактилна средства). 

-прилагоћени облици и начини рада 

и давања инструкција и задатака у 

складу са потребама и могућностима 

ученика 

посматрају, уочавају, описују, бележе, 

прате, закљу- 

чују о особинама, разликама и 

процесима који се 

одвијају у живим бићима 

- групишу биљке и животиње 

- уочавају, бележе, прате и закључују о 

улози човека у 

очувању природне равнотеже 

- посматрају, уочавају, описују, бележе, 

прате, закљу- 

чују о основним својствима воде 

- истражују, посматрају, уочавају, 

бележе, описују, 

закључују о особинама ваздуха 

- посматрају 

- експериментишу 

- посматрају,уочавају, описују, бележе 

последице 

промене температуре 

2. 

Оријентација у простору и 

времену 
3. 

Прошлост 
4. 

Кретање 

5. 

Материјали 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ВРСТА ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА 
АКТИВНОСТИ,  

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

(ИЗМЕНЕ) НАСТАВНИХ 

САДРЖАЈА 

ИОП2 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

УСЛОВА РАДА 

ИОП1 

- Прилагођавање темпа учења 

(више времена, уситњени кораци, 

један по један захтев, смена 

активности). 

- Прилагођавање садржаја учења 

(прилагођени у појединим 

сегментима, поједностављени, 

извучена суштина... измењени и 

потпуно прилагођени) 

- Прилагођавање стандарда 

(измењени у складу са оним што 

дете може). 

- Прилагођавање оцењивања 

(различити начин провере знања, 

нивои знања) 

- истражују, прате, бележе земљиште као 

услов за 

раст и развој биљака 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ  

САДРЖАЈИ 

1. 

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 

мењајући им употребну функцију; 

визуелне компетенције 

креативне способности 

субјективно мишљење 

ликовни сензибилитет за 

простор 

елементарни односи у 

композицији 

развој маште и 

Својства материјала. Својства материјала 

за ликовно обликовање – тврдоћа, 

еластичност, растворљивост или 

постојаност (промене у току сушења, у 

контакту са светлошћу, у контакту са 

различитим супстанцама и подлогама...), 

материјали који могу да се користе као 

алатке (пера, крзно, длака, лишће, 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 
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НАСТАВНИ  

САДРЖАЈИ 

– изрази своје доживљаје, емоције, 

имагинацију и запажања одабраним 

материјалом, прибором и техникама; 

– користи одабране податке и информације 

као подстицај за стваралачки рад; 

– протумачи једноставне визуелне 

информације и поруке из свакодневног 

живота; 

– укаже на сличности и разлике које опажа у 

уметничким делима и традицији различитих 

народа; 

– изрази одабране садржаје изразом лица, 

положајем тела, покретима или кретањем; 

– распореди облике, боје, линије и/или 

текстуре креирајући оригиналне 

композиције; 

– разговара са вршњацима о доживљају 

простора, дизајна, уметничких и ученичких 

радова, уважавајући различитости; 

– учествује у обликовању и уређењу 

простора у школи, код куће или у окружењу; 

– разматра, у групи, шта и како је учио/ла и 

где та знања може применити. 

 

комбинаторике 

развијање потенцијала у 

области ликовности и 

визуелности 

развијање перцепције и 

апрецепције 

Компетенција за учење 

Рад с подацима и 

информацијама 

Решавање проблема 

Сарадња 

Дигитална компетенција 

дрвца...). Изглед материјала – основне и 

изведене боје, природне и створене 

текстуре. 

Технике. Однос материјала, ликовне 

технике и идеје. Производи уметничких 

заната (накит, уметничке лутке, шешири, 

таписерије, ћилими, осликани текстил, 

собне светиљке и сенила, грнчарија, 

дуборез, гравуре...). Значај рециклирања, 

уметничка рециклажа. 

2. 

СПОРАЗУМЕВАЊЕ 

 Говор тела. Поглед, израз лица, држање 

тела, гест и кретање, однос вербалне и 

невербалне комуникације. 

Тумачење визуелних информација. 

Визуелне карактеристике биљака и 

животиња, знаци, симболи, униформе, 

заставе, ношње... Пејзаж, портрет, 

аутопортрет. 

Слика, текст, звук. Кратки анимирани 

филмови, рекламе, билборди... Лепо 

писање – плакат, позивнице, честитке... 

 

3. 

КОМПОЗИЦИЈА 

Композиција. Дводимензионалне и 

тродимензионалне композиције, 

организација композиције, равнотежа. 

Орнамент. Традиционална и савремена 

употреба орнамената, симетрија. 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 
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ОБЛАСТИ 

ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ  

САДРЖАЈИ 

4. 

ПРОСТОР 

Облици у простору. Непокретни објекти 

у отвореном и затвореном простору 

(споменици, уметничка дела, 

експонати...). Композиција у простору – 

поставка изложбе, уређење просторије, 

уређење школе, уређење околине у 

локалној заједници... Оптичке илузије на 

дводимензионалној подлози, специјални 

ефекти на сцени, у филмовима, 

игрицама... 

Кретање. Покрет и кретање у природи, 

окружењу и уметничким делима. 
* 

РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ВРСТА ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА АКТИВНОСТИ,  

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

(ИЗМЕНЕ) НАСТАВНИХ 

САДРЖАЈА 

ИОП2 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

УСЛОВА РАДА 

ИОП1 

1. 

Инклузивне радионице. 

 

Укључивање у одељења редовних 

школа. 

Инклузивне радионице. 

 

Укључивање у одељења редовних 

школа. 

- на примеру слике професије људи а на 

основу одела тумаче професију (поштар, 

полицајац, морнар, конобар, ватрогасац...) 

- уочавање и запажање да су поруке у 

слици једноставни ликовни искази које 

видимо свуда. 

2. 

Инклузивне радионице. 

 

Укључивање у одељења редовних 

школа. 

Инклузивне радионице. 

 

Укључивање у одељења редовних 

школа. 

- добро зарезаном оловком која се држи 

усправно цртају се танке линије, а дебеле 

оловком нагетом ка папиру 

- меком оловком цртају тамније линије, а 

тврдом светлије 

- вежба цртања цртежа на коме ће се 

уочити линије 

- анализа и процена успешности урађених 

цртежа 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ВРСТА ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА АКТИВНОСТИ,  

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

(ИЗМЕНЕ) НАСТАВНИХ 

САДРЖАЈА 

ИОП2 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

УСЛОВА РАДА 

ИОП1 

- применом различитих техника (Дидерово 

прозорче) долазе у прилику да сами 

искуствено опажају и закључују да је део 

посматране 

природе ликовни призор (композиција 

- бојењем основним бојама добијају 

замишљенукомпозицију 

- исту ту композицију боје изведеним 

бојама 

- естетском анализом процењивати 

успешност урађених цртежа 

- започети пример цртежа од различитих 

облика 

дорадити додавањем основних облика и 

довршити детаљима као што су светлост и 

сенке, боје тако да композиција добије 

типичан 

изглед 

- демонстрацијом рада са вајарским 

материјалима правити облике и склапати у 

целину до типичног изгледа 

- естетска процена и самовредновање 

урађених задатака 

- решавањем загонетке усвајају појам 

сенке 

- покушај да згазе своју сенку или пак 

побегну од ње 

- користе сенку за игру 

- помоћу прстију правити сенке и погађати 

на шта их подсећа 

- вежба „Позориште сенки“ 

(драматизовање бајке) 

- прављење композиције онога што се види 

у свом окружењу 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ВРСТА ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА АКТИВНОСТИ,  

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

(ИЗМЕНЕ) НАСТАВНИХ 

САДРЖАЈА 

ИОП2 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

УСЛОВА РАДА 

ИОП1 

- показивање скица разних композиција 

као помоћ у раду 

- цртање танке и дебеле линије 

- цртање светле и тамне линије 

- усвајају појам композиције и долазе до 

сазнања да све може бити композиција 

- раде са основним бојама 

- мешају основне боје и добијају изведене 

- уочавају основне облике датог објекта 

(пр:дрво-крошња-елипса, круг; стабло-

правоугаоник; зграда-правоугаоник; 

кућица-правоугаоник и троугао...) 

- користе вајарске материјале у стварању 

oблика 

- уочавају личну и бачену сенку 

- запажају да облик бачене сенке зависи од 

предмета који се осветљава 

- запажају да положај бачене сенке се мења 

од зависности угла осветљавања 

- вежбање у распоређивању и повезивању 

ликовних елемената: линија, облика, боја, 

површина, светлости, сенке закључују да 

се начин добијања композиције 

3. 

Инклузивне радионице. 

 

Укључивање у одељења редовних 

школа. 

Инклузивне радионице. 

 

Укључивање у одељења редовних 

школа. 

- посматрају репродукције на којима 

препознају орнаменте 

- посматрају пример одабране тканине 

украшене орнаментом и друге примере 

- примењују стечена знања на својим 

радовима  

- естетска анализа и самовредновање 

радова 

- на папирној траци цртају своје мотиве 

- цртају шару за ћилим, тепих, шал, 

капу,рукавице.. 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ВРСТА ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА АКТИВНОСТИ,  

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

(ИЗМЕНЕ) НАСТАВНИХ 

САДРЖАЈА 

ИОП2 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

УСЛОВА РАДА 

ИОП1 

- упознају орнамент-розету и где се 

примењује 

 

Инклузивне радионице. 

 

Укључивање у одељења редовних 

школа. 

Инклузивне радионице. 

 

Укључивање у одељења редовних 

школа. 

примерима из личног искуства именовати 

отворени и затворени простор 

- посматрањем објеката у простору уочити 

да све што је ближе већих је димензија, а 

што је даље изгледа мање 

- примена искустава и стечених знања кроз 

цртеже 

- естетска процена урађених радова 

- опажају и закључују да је ограничени део 

површине у који се може нешто сместити, 

нацртати, насликати-простор 

- закључују да простор може бити отворен 

и затворен 

- вежбе у цртању отворених и затворених 

простора (улица, село, град...) 

посматрају примере слика из маште 

- демонстрирање прављења отисака 

- посматрањем и анализом цртежа 

добијених случајним разливањем боја 

- демонстрирење (накапати неколико капи 

боје на папир и сламчицом је одувати); 

дати упутство да се осушена мрља може 

дорадити 

- демонстрирање пресликавања боје 

пресавијањем папира – подстицање 

ученика на дораду 

- одељењска изложба и естетско 

вредновање радова 

- отискују разне материјале 

(кромпир,сунђер, восак јабука, чеп...) и 

добијају печате, разливене боје 

- разливају боје, пресликавају, доцртавају 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ВРСТА ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА АКТИВНОСТИ,  

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

(ИЗМЕНЕ) НАСТАВНИХ 

САДРЖАЈА 

ИОП2 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

УСЛОВА РАДА 

ИОП1 

и добијају нове слике из маште 

- лепе различите случајно бачене облике 

папирића и довршавају цртежа по машти 

- посматрају припремљене плакате или 

слајдове 

- упућују се ученици на важна правила за 

прављење плаката 

- причом навести ученике да сами закључе 

да је плакат слика која оглашава, да плакат 

шаље поруке и упозорења, да је плакат 

слика већег формата, јаких, веселих и 

допадљивих боја 

- упућивање ученика на присећање 

билборда у нашем окружењу и њихово 

тумачење 

- пружање помоћи и сугестија у изради 

одељенског билборда 

- упућивањем на рекламе на телевизији, 

радију, новинама, интернету... 

- давање примера рекламе која за циљ има 

профит, а не квалитет 

- указивање на значај препознавања 

добрих и квалитетних реклама 

- пружање помоћи у стварању добре 

рекламе 

- уочавају даје плакат обавештење,оглас 

или реклама постављен на видном и 

прометном месту 

- запажају да на плакату постоје подаци о 

томе ко организује неку активност, назив 

активности, датум, време и место извођења 

активности 

- праве плакат по сопственом избору за: 

сајам цвећа, књига, аутомобила... 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ВРСТА ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА АКТИВНОСТИ,  

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

(ИЗМЕНЕ) НАСТАВНИХ 

САДРЖАЈА 

ИОП2 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

УСЛОВА РАДА 

ИОП1 

- уочавају и запажају да је билборд велики 

рекламни пано који се поставља на јавном 

месту 

- на великом пак папиру или хамеру 

осмишљавају одељенски билборд 

- уочавање реклама у средствима јавног 

информисања и њиховог значаја 

- препознавање агресивности у рекламама 

- прављење рекламе 

- коришћењем различитих ликовних и 

неликовних материјала урадити дораду 

типа Роршахове мрље да би добили слику 

користећи другу врсту материјала –

слободно одабран употребни или 

неупотребни предмет као и 

започети цртеж преобликовати користећи 

различите материјале и технике у неки 

други облик из своје маште дорада 

започетих облика 

- преобликовање започетих облика 
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МУЗИЧКА КУЛТУРА 

РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ  

САДРЖАЈИ 

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; 

– повезује почетне тонове песама – модела и 

једноставних наменских песама са тонском 

висином; 

– комуницира са другима кроз извођење 

традиционалних и музичких игара уз покрет; 

– свира по слуху и из нотног текста 

ритмичку и мелодијску пратњу; 

– осмисли и изведе једноставну ритмичку и 

мелодијску пратњу; 

– осмисли музички одговор на музичко 

питање; 

– осмисли једноставну мелодију на краћи 

Певање научених песама по 

слуху и из нотног текста 

Вештина импровизације 

Развијање осећаја за ритам 

и мелодију 

Развијање осећаја за 

покрете уз музику 

Вештине изражавања 

осећања путем музике  

Компетенција за учење 

Рад с подацима и 

информацијама 

Решавање проблема 

Сарадња 

• Дигитална компетенција 

Композиције различитог карактера и 

елементи музичке изражајности 

(мелодијска линија, темпо, ритам, 

динамика). 

Особине тона: боја (различити гласови 

и инструменти), трајање, јачина, 

тонске висине. 

Музички дијалог (хор, глас и хор, глас 

и инструмент, два гласа, два 

инструмента, један свирач, група 

свирача, оркестар). 

Различити жанрови везани за 

уобичајене ситуације у животу. 

Музичка прича. 

Филмска музика. 

Музички бонтон. 

Музика и здравље. 

Дигитализација. 

Извођење музике 

Дидактичке музичке игре. 

Правилaн начин певања – држање тела 

и дисање. 

Правилна дикција. 

Певање песама по слуху 

различитог садржаја и карактера 

Певање песама уз покрет. 

Певање модела и наменских песама и 

повезивање њихових почетних тонова 

у тонском опсегу од ха до це2. 

Певање и свирање  
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ  

САДРЖАЈИ 

задати текст; 

– изабере одговарајући музички садржај(од 

понуђених) према литерарном садржају; 

– поштује договорена правила понашања 

при слушању и извођењу музике; 

– коментарише своје и туђе извођење 

музике; 

– самостално или уз помоћ одраслих, 

користи предности дигитализације; 

– учествује у школским приредбама и 

манифестацијама. 

Дечји и алтернативни инструменти и 

начини свирања на њима. песама из 

нотног текста. 

Инструментална пратња по слуху. 

Певање и извођење музичких игара уз 

свирање на дечјим инструментима – 

песме уз игру , дидактичке игре, 

музичке драматизације. 

Свирање инструменталних аранжмана 

на дечјим ритмичким инструментима и 

на алтернативним изворима звука. 

Музички бонтон. 

Особине тона: боја (различити гласови 

и инструменти), трајање (нотна 

трајања), јачина (динамичке ознаке – 

пиано, форте, крешендо и 

декрешендо), тонске висине (од це1 до 

ге1). 

Елементи музичког писма: линијски 

систем, виолински кључ, трајање 

тонова (половина, четвртина, осмина 

ноте и одговарајуће паузе) у такту 2/4. 

Јединица бројања. 

Тактирање у 2/4 такту. 

Музичко стваралаштво 

Стварање једноставне ритмичке и 

мелодијске (једноставне) пратње. 

Музичка питања и одговори и музичка 

допуњалка. 

Стварање звучне приче од познатих 

музичких садржаја, звучних 

ономатопеја и илустрација на краћи 



АНЕКС 2 Школског програма ОШ „Драган Ковачевић шк- 2018/19-2021/22. 

 

63 Београд 2020.  
 

РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ  

САДРЖАЈИ 

литерарни текст (учење у контексту). 
* 

РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ВРСТА ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА 
АКТИВНОСТИ,  

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

(ИЗМЕНЕ) НАСТАВНИХ 

САДРЖАЈА 

ИОП2 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

УСЛОВА РАДА 

ИОП1 

Извођење музике: 

Инклузивне радионице. 

Укључивање у одељења 

редовних школа. 

Инклузивне радионице. 

Укључивање у одељења редовних 

школа. 

- слуша примере 

- након слушања песме пева по слуху 

- пева песму са датог нотног записа 

- смишља речи и мелодију за песму 

- извођење покрета на дату музику 

- на дечијим ритмичким инструментима свира 

пратње за бројалице 

- вежбају свирање на дечијим инструментима 

- стварају нове мелодије 

- слуша песме, уочава и усваја ритмичку 

структуру песама 

- пева песме по слуху 

- учи песме са нотног текста 

- уочава различите садржаје и расположења 

песама 

- изводи покрете уз песме 

- свира пратње за бројалице 

- користи Орфов инструментаријум 

- препознаје и свира делове песме 

Слушање музике 

Инклузивне радионице. 

Укључивање у одељења 

редовних школа. 

Инклузивне радионице. 

Укључивање у одељења редовних 

школа. 

- упознају вокално-инструменталне 

композиције 

и слушају их 

- слушају народне песме и игре 

- препознају тонске боје 



АНЕКС 2 Школског програма ОШ „Драган Ковачевић шк- 2018/19-2021/22. 

 

64 Београд 2020.  
 

РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ВРСТА ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА 
АКТИВНОСТИ,  

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

(ИЗМЕНЕ) НАСТАВНИХ 

САДРЖАЈА 

ИОП2 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

УСЛОВА РАДА 

ИОП1 

- препознају и осећају различит темпо, 

динамику и расположење 

- наводе примере присуства музике у животу  

- одабране примере слушају и закључују да 

постоје вокално-инструменталне 

композиције 

- одабране народне игре и песме слушају, 

анализирају и уочавају различитост народног 

и уметничког стваралаштва 

Стварање музике 

Инклузивне радионице. 

Укључивање у одељења 

редовних школа. 

Инклузивне радионице. 

Укључивање у одељења редовних 

школа. 

- слуша примере 

- изражава своја осећања певајући песме 

- врше истраживање у слободном 

импровизовању дијалога музичким 

инструментима 

- креира и смишља мале музичке целине 

- смишља покрете за музику 

- слушају одабране примере 

- врше анализу 

- импровизују дијалоге на дечијим музичким 

инструментима 

- смишљају и саопштавају своје музичке 

целине 

- показују покрете 
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ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ  

САДРЖАЈИ 

Физичке способности 

 – примени једноставнe, двоставне 

општеприпремне вежбе (вежбе обликовања); 

– правилно изводи вежбе, разноврсна 

природна и изведена кретања; 

– комбинује усвојене моторичке вештине у 

игри и свакодневном животу; 

– одржава равнотежу у различитим 

кретањима; 

– коригује сопствено држања тела на основу 

савета наставника; 

– правилно држи тело; 

– правилно подиже, носи и спушта терет; 

– изведе кретања, вежбе и 

– саставе уз музичку пратњу; 

– изведе дечји и народни плес; 

– користи терминологију вежбања; 

– поштује правила понашања на 

вежбалиштима; 

– поштује мере безбедности током вежбања; 

– одговорно се односи према објектима, 

справама и реквизитима; 

– примени правила игре; 

– навија и бодри учеснике у игри на начин 

којим никога не вређа; 

– прихвати победу и пораз као саставни део 

игре и такмичења; 

– уредно одлаже своје ствари пре и након 

вежбања и у– примени једноставнe, 

двоставне општеприпремне вежбе (вежбе 

Ученик је оспособљен за 

вођење бриге о властитом 

здрављу и здрављу околине. 

Препознаје и разуме 

законитости утицаја 

физичког вежбања на  

телесни статус. 

Препознаје важност 

физичког вежбања, хигијене 

тела, исхране, простора и 

правила безбедности током 

вежбања. 

Критички просуђује о 

облицима насиља у 

физичком васпитању, 

спорту и рекреативним 

активностима. 

Ученик се бави спортско-

рекреативним активностима 

у циљу унапређивања 

својих физичких 

способности и 

унапређивања здравих 

животних навика. 

Током вежбања сарађује, 

поштује индивидуалне 

разлике и помаже другима. 

Ученик самостално вежба у 

слободно време. 

Вежбе за развој снаге са и без 

реквизита. 

Вежбе за развој покретљивости са и без 

реквизита. 

Вежбе за развој аеробне издржљивости. 

Вежбе за развој брзине и експлозивне 

снаге. 

Вежбе за развој координације. 

Примена националне батерије тестова 

за праћење физичког развоја и 

моторичких способности. 

Моторичке вештине , спорт 

и спортске дисциплине 

(Атлетика ,Спортска 

гимнастика, Основе 

тимских, спортских и 

елементарних игара, Плес и 

ритмика , Пливање , 

Полигони) 

 Техника трчања. 

Истрајно трчање. 

Скок удаљ згрчном техником. 

Бацање лоптице из залета. 

Скок увис прекорачном техником. 

Вежбе на тлу: вежбе и комбинације. 

Прескоци и скокови. 

Вежбе у вису, вежбе у упору и вежбе и 

вежбе променама висова и упора. 

Вежбе равнотеже на шведској клупи и 

ниској греди. Између четири ватре 

Мини-рукомет. 

Футсал – „мали фудбал”. Вежбе са 

вијачом. 

Вежбе са лоптом. 

Народно коло „Савила се бела лоза 

винова”. 

Народно коло из краја у којем се школа 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ  

САДРЖАЈИ 

обликовања); 

– правилно изводи вежбе, разноврсна 

природна и изведена кретања; 

– комбинује усвојене моторичке вештине у 

игри и свакодневном животу; 

– одржава равнотежу у различитим 

кретањима; 

– коригује сопствено држања тела на основу 

савета наставника; 

– правилно држи тело; 

– правилно подиже, носи и спушта терет; 

– изведе кретања, вежбе и 

– саставе уз музичку пратњу; 

– изведе дечји и народни плес; 

– користи терминологију вежбања; 

– поштује правила понашања на 

вежбалиштима; 

– поштује мере безбедности током вежбања; 

– одговорно се односи према објектима, 

справама и реквизитима; 

– примени правила игре; 

– навија и бодри учеснике у игри на начин 

којим никога не вређа; 

– прихвати победу и пораз као саставни део 

игре и такмичења; 

– уредно одлаже своје ствари пре и након 

вежбања и у другим ситуацијама; 

– правилно изводи и контролише покрете у 

различитим кретањима; 

– прати промене у тежини и висини код себе 

и других; 

– препозна здравствено стање када не треба 

Ученик је развио свест о 

властитим способностима, а 

тиме и о јачању 

самопоуздања и 

самопоштовања. 

Ученик зна функцију и у 

стању је да изводи 

једноставне комплексе 

вежби обликовања; 

Током вежбања сарађује, 

поштује индивидуалне 

разлике и помаже другима, 

правилно поступа у случају 

незгоде на часу и ван часа. 

Компетенција за учење 

Рад с подацима и 

информацијама 

Решавање проблема 

Сарадња 

• Дигитална компетенција 

налази.  

Прилагођавање на водену средину и 

основна обука пливања. 

 

 

 

 

Полигон у складу са реализованим 

моторичким садржајима. 

Физичка и здравствена 

култура 

( Култура вежбања и играња 

, Здравствено васпитање) 

Основна правила: Између четири ватре, 

Мини-рукомета и Футсала. 

Понашање према осталим учесницима у 

игри (према судији, играчима супротне 

и сопствене екипе). 

Чување и одржавање материјалних 

добара. 

Постављање, склањање и чување справа 

и реквизита неопходних за вежбање. 

„Ферплеј” (навијање, победа, пораз). 

Породица и вежбање. 

Вежбање као део дневних активности. 

Моје срце – пулс. 

Дисање и вежбање. 

Хигијена простора за вежбање. 

Значај воћа и поврћа у исхрани. 

Значај воде за организам и вежбање. 

Поступање у случају повреде. 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ  

САДРЖАЈИ 

да вежба; 

– примењује хигијенске мере пре, у току и 

након вежбања и другим животним 

ситуацијама; 

– уредно одржава простор у коме живи и 

борави; 

– користи здраве намирнице у исхрани; 

– повезује различита вежбања са њиховим 

утицајем на здравље; 

– препозна лепоту покрета у вежбању; 

– се придржава правила вежбања; 

– вреднује сопствена и туђа постигнућа у 

вежбању. 

 

 

Стицање основних хигијенских 

навика; Како сам дошао на овај 

свет – разговор; Сазревање 

личности у односу на физички раст 

– разговор; Од радозналости до 

зависности – радионица; 

 

-Прескакање вијаче 

(дечји поскок) 

-Плесови: Ми смо деца весела 

и једно коло по избору 
*
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ВРСТА ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА 
АКТИВНОСТИ,  

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

(ИЗМЕНЕ) НАСТАВНИХ 

САДРЖАЈА 

ИОП2 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

УСЛОВА РАДА 

ИОП1 

Физичке способности 
Инклузивне радионице. 

Укључивање у одељења 

редовних школа. 

Инклузивне радионице. 

Укључивање у одељења редовних 

школа. 

 

Моторичке вештине , спорт 

и спортске дисциплине 

(Атлетика ,Спортска 

гимнастика, Основе 

тимских, спортских и 

елементарних игара, Плес и 

ритмика , Пливање , 

Полигони) 

 

  

Физичка и здравствена 

култура 

( Култура вежбања и играња 

, Здравствено васпитање) 

   заједно правимо подсетник вежби које смо 

радили 

 упућивање ученика на пренос спортских 

атлетских такмичења 

 демонстрирање трчања из ниског и високог 

старта указивање и посматрање оних ученика 

који то коректно раде 

 одељењско и разредно такмичење у брзом 

трчању 

 демонстрирање вежби скакања и прескакања 

 увежбавају скокове у дубину и прескоке преко  
препрека и вијаче тумачење низа слика 

објаснити прекорачну технику 

 демонстрација прескока прекорачном 

техником 

 вежбање научене технике 

 подизање висине прескока 

 такмичење 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ВРСТА ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА 
АКТИВНОСТИ,  

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

(ИЗМЕНЕ) НАСТАВНИХ 

САДРЖАЈА 

ИОП2 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

УСЛОВА РАДА 

ИОП1 

 демонстрација вежби за скакање у даљ 

 демонстрирање скока згрчном техником 

 вежбање скока удаљ 

 мерење даљине скока – такмичење 

 демонстрирање вежби 

 демонстрирање бацања лоптице десном па 

левом руком у циљ 

 бројање погодака 

 такмичење 

 понављају вежбе из претходних разреда 

везаних за атлетске дисциплине 

 деоницу од 40 метара поделити на 4 дела –

полази из усправног положаја са малим 

нагибом у правцу трчања 

 трче првих 10 м лагано 

 трче других 10 м преко препрека 

 трче трећих 10 м брзо трче последњих 10 м 

лагано и иза линије циља меко заустављање 

 брзо трчање на 40 м са поласком из високог 

старта 

 раде вежбе скакања и прескакања: у дубину, 

преко препрека, кратке и дуге вијаче 

 комбинују скокове са вежбама трчања 

 вежбају вежбе за прекорачну технику скока 

 скачу увис прекорачном техником 

 понављају вежбе скакања удаљ 

 скачу удаљ згрчном техником 

 понављају вежбе бацања 

 бацање лоптица десном руком у циљ- бацају 

лоптицу левом руком у циљ 

 демонстрација и рад колута напред 

 демонстрирање колута назад на косој 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ВРСТА ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА 
АКТИВНОСТИ,  

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

(ИЗМЕНЕ) НАСТАВНИХ 

САДРЖАЈА 

ИОП2 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

УСЛОВА РАДА 

ИОП1 

површини 

 вежбе колута назад 

 демонстрирање става на лопатицама 

 вежбање става на лопатицама 

 демонстрирање вежби 

 понављају вежбе из првог и другог разреда 

 раде колут назад  

 раде колут напред - раде став на 

лопатицама – свећа 

  пењање уз рипстол 

 -активно слушање 

 -анализирање ситуација 

 -закључивање 

   познаје правила тимских игара и 

придржава их се стварање услова за 

социјално прилагођавање 

 ученика на колективан живот и рад 
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ИЗБОРНИ ПРОГРАМ 

ВЕРСКА НАСТАВА-ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 

Садржаји програма 
Активности наставника у 

образовно васпитном раду 

Активности 

ученика у 

образовно 

васпитном раду 

Начин извођења 

активности 
ИСХОДИ 

Бог је створио 

јединствени светто као 

многе конкретне врсте ни 

из чега (узрок постојања 

света јесте Божија 

слобода) 

Опис стварања из светог 

писма дечија искуства када 

нешто из љубави направимо, 

онда је то за нас најлепше, 

да нам је увек тешко кад се 

растајемо од оног кога 

волимо, кад волимо неког, 

не примећујемо да нам 

нешто недостаје 

Раѕвијање код деце 

осећаја за 

припадност 

заједници и 

литургијском 

начину живота. 

фронтални 

индивидуални 

Спознају да је Бог из љубави створијо свет за 

вечност 

- и да постојање света зависи од Божије воље 

Последице створености 

по природу и њено 

постојање (конкретност 

врста и бића значи и 

њихову међусобну 

раздељеност – 

индивидуалност, али и 

њихову потенцијалну 

пропадљивост, смрт зато 

што су створени ни из 

чега) 

Литургијско искуство опис 

стварања и зСветог Писма – 

старог Завета скретање 

пажње да је Бог створио 

елементе природе (вода, 

ваздух, земља, светлост), 

небеска тела и животне 

врсте 

-различито време стварања 

-Схвата повезаност 

својстава створене 

природе и Божије 

благодати 

фронтални 

индивидуални 

уоче да је Бог створио свет као скуп 

конкретних врста 

уоче да су бића створена ни из чега и да су 

зато смртна по природи 

Стварање човека на крају 

света створеног по 

''икони и подобију 

Божијем'' (разлика 

између природе и 

личности код човека) 

- Опис стварања човека из 

Светог Писма 

Учење Цркве о Божијем 

постојању као Светој 

Тројици и да је Бог вечна 

личност 

Опшат животна искуства, 

Раѕвијање код деце 

осећаја за 

припадност 

заједници и 

литургијском 

начину 

- Отворено и 

фронтални 

индивидуални 

-уоче да конкретни људи као личности нису 

постојали пре него што су се родили 

- запазе да је Бог на крају света створио човека 

као личност 

- Уоче разлику између природе и личности 

код човека 

- изгради свест о бићу као заједници личности, 
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Садржаји програма 
Активности наставника у 

образовно васпитном раду 

Активности 

ученика у 

образовно 

васпитном раду 

Начин извођења 

активности 
ИСХОДИ 

забележена и онма која нису, 

која указују да постојање 

човека извире из заједнице 

слободе, љубави са другом 

личношћу 

раознало поставља 

питања.ивота. 

односно о личности као заједници слободе са 

другом личношћу 

Евхаристија као свет у 

малом (Литургија као 

сједињење свих створења 

преко човека Исуса 

Христа с Богом Оцем) 

Опис литургијске структуре 

Литургијско искуство 

Хришћанског постојања 

одлазак на Литургију 

Развијање вере и 

наде код ученика у 

ишчекивању онога 

што ће доћи царства 

Небеског. 

фронтални 

индивидуални 

уоче да се структура створеног света огледа у 

литургији 

- увођење у Литургију као личну заједницу 

Бога и човека у Христу кроз крштење 

Стварање света и човека 

у православној 

иконографији 

Показивање и објашњење 

икона 

Уочи правила 

понашања у Цркви и 

активно учествује у 

настави. 

фронтални 

индивидуални 

уоче да се природа доводи у везу са човеком и 

да зависи од човека 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

РЕДНИ БРОЈ И 

НАЗИВ 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА 

И УЧЕНИКА И НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

1. 

ЉУДСКА ПРАВА 

Сви различити, а 

сви равноправни 

Различитост 

Живот у заједници у којој би сви 

људи били исти (по полу, 

узрасту, вери, националности, 

образовању, интересовању). 

Различитост као богатство једне 

друштвене заједнице. 

Отвореност и затвореност за 

различитости. 

-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; 

- разликују мишљења 

предлажу могућа 

решења 

- уочавају особености и 

различитости која им 

прија 

- размењују ставове о 

стереотипима 

- поштују слободу 

- разговара;- црта;- закључује;- 

слуша 

- игра се;  

-усмерава; -наводи; -ствара 

ситуацију 

-сугерише; -поставља проблем 

-подстиче; -дискутује; -анализира 

-мотивише; -координира 

-наводи на повезивање и примену 
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РЕДНИ БРОЈ И 

НАЗИВ 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА 

И УЧЕНИКА И НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

Различитости у нашој локалној 

заједници. 

Равноправност мушкараца и 

жена 

Уважавање разлика уз једнака 

права, одговорности и 

могућности. Дечаци и девојчице 

– сличности и разлике, иста 

права и могућности. 

Осетљиве друштвене групе 

Групе којима је услед 

специфичних разлика потребна 

додатна подршка како би имале 

исте шансе и могле равноправно 

да се укључе у живот  

– се понаша на начин који 

уважава сопствене и туђе 

потребе, права и осећања у 

свакодневним ситуацијама; 

– препознаје примере 

солидарности у свом 

окружењу, причама, 

филмовима; 

– укаже вршњацима на особе 

или групе у свом окружењу 

којима је потребна помоћ и 

подршка; 

– објасни разлику између 

саосећања, солидарности и 

сажаљења на датом примеру; 

– укаже на упрошћено, 

поједностављено, 

генерализовано и најчешће 

нетачно приказивање некога 

на приказаним примерима; 

– наведе неколико 

институција у свом 

окружењу које брину о 

потребама и правима 

грађана, посебно деце; 

– наведе шта би волео да има 

у својој локалној заједници 

што сада недостаје; 

– тражи помоћ у ситуацијама  

избора 

- размењују искуства 

- усвајају и развијају 

појам пријатељства 

баве се моралним 

расуђивањем (крађа, 

лаж) 

- развијају мишљења о 

правима и 

одговорностима 

укућана 

- размењују мишљења 

како превазићи сукоб 

потреба деце и 

одраслих 

- размењују мишљења 

о значају договарања 

- баве се последицама 

кршења правила 

- доносе предлоге о 

ненасилном решавању 

сукоба 

- предлажу алтернативе 

кажњавању 

размењују мишљења 

како се заштити од 

насиља у школи 

знања 

радионичарска; дијалошка;  

илустративна 
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РЕДНИ БРОЈ И 

НАЗИВ 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА 

И УЧЕНИКА И НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

 

заједнице и остваре своје 

потребе и права. 

Стереотипи и предрасуде 

Упрошћено, поједностављено, 

генерализовано и најчешће 

нетачно приказивање некога 

(сви дечаци су, све девојчице су, 

сви Роми су). Негативно 

мишљење појединаца о некоме 

ко се не познаје довољно. 

Стереотипи и предрасуде као 

основ за дискриминацију. 

Дискриминација 

Неједнако поступање према 

особи или некој групи на основу 

неког њиховог личног својства 

(пол, узраст, вера, 

националност, образовање, 

инвалидитет), што за последицу 

има нарушавање њихових   

права и достојанства. 

Једнако поступање према 

неједнакима као вид 

дискриминације. 

Етикетирање, ружни надимци 

као вид дискриминације. 

кршења својих или туђих 

права; 

– наведе једно удружење 

грађана у свом окружењу и 

опише чиме се бави; 

– опише на које све начине 

деца његових/њених година 

могу да брину о својој 

локалној заједници; 

– пажљиво слуша 

саговорника, слободно 

износи мишљење, образлаже 

идеје, даје предлоге и 

прихвата да други могу 

имати другачије мишљење; 

– испољава 

заинтересованост за сарадњу 

и учешће у групном раду; 

– заједно са осталим 

ученицима учествује у 

проналажењу особа којима је 

потребна помоћ, у изради 

плана и реализацији акције, 

њеној промоцији и 

вредновању. 

- доносе ставове о 

одговорности за 

направљену штету 

(ненамерну) 

- доносе закључке о 

одговорности и бризи 

за биљни свет  

• Компетенција за 

учење 

• Рад с подацима и 

информацијама 

• Решавање проблема 

• Сарадња 

• Дигитална 

компетенција 
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РЕДНИ БРОЈ И 

НАЗИВ 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА 

И УЧЕНИКА И НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

2. 

ДЕМОКРАТСКО 

ДРУШТВО 

Ја и други у 

локалној 

заједници 

Локална заједница 

Место где грађани задовољавају 

највећи број својих потреба и 

остварују највећи број својих 

права. 

Потребе и права које деца 

задовољавају у локалној 

заједници – за образовањем, 

здравственом заштитом, 

одмором, игром, учествовањем у 

спортским, кулурним и 

уметничким активностима. 

Комуналне услуге 

Услуге од општег интереса за 

све грађане локалне заједнице – 

водa, превоз, путеви, паркинг, 

отпад, осветљење, паркови, 

пијаце, димничари. 

Институције и организације 

Локалне заједнице у области 

образовања, културе, здравља, 

спорта и рекреације, очувања 

околине, безбедности, верске 

организације. 

Активности и допринос 

удружења грађана у локалној 

заједници. 

Наша локална заједница 

Брига наше локалне заједнице о 

потребама и правима својих 

  

 слуша; - разговара; - црта;  

- препознаје своја осећања; - игра 

се 

-усмерава; -наводи; -ствара 

ситуацију 

-сугерише; -поставља проблем 

-подстиче; -дискутује; -анализира 

-мотивише; -координира 

-наводи на повезивање и примену 

знања 

Радионичарска; дијалошка; 

истраживачка 
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РЕДНИ БРОЈ И 

НАЗИВ 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА 

И УЧЕНИКА И НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

грађана,. 

Брига наше локалне заједнице о 

деци различитих својстава (пол, 

узраст, сиромаштво, здравље). 

Доступност садржаја у нашем 

окружењу слепим или глувим 

особама, родитељима са дечијим 

колицима или особама у 

инвалидским колицима 

(пешачки прелази, школа, дом 

здравља, продавница, превоз). 

Брига деце о својој локалној 

заједници – о отпаду, биљкама и 

животињама, споменицима 

културе, уметничким делима, 

потрошњи воде, пружање 

помоћи онима којима је то 

потребно. 

Удружење грађана у нашем 

окружењу некад и сад. Локална 

заједница 

Место где грађани задовољавају 

највећи број својих потреба и 

остварују највећи број својих 

права. 

Потребе и права које деца 

задовољавају у локалној 

заједници – за образовањем, 

здравственом заштитом, 

одмором, игром, учествовањем у 
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РЕДНИ БРОЈ И 

НАЗИВ 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА 

И УЧЕНИКА И НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

спортским, кулурним и 

уметничким активностима. 

Комуналне услуге 

Услуге од општег интереса за 

све грађане локалне заједнице – 

водa, превоз, путеви, паркинг, 

отпад, осветљење, паркови, 

пијаце, димничари. 

Институције и организације 

Локалне заједнице у области 

образовања, културе, здравља, 

спорта и рекреације, очувања 

околине, безбедности, верске 

организације. 

Активности и допринос 

удружења грађана у локалној 

заједници. 

Наша локална заједница 

Брига наше локалне заједнице о 

потребама и правима својих 

грађана,. 

Брига наше локалне заједнице о 

деци различитих својстава (пол, 

узраст, сиромаштво, здравље). 

Доступност садржаја у нашем 

окружењу слепим или глувим 

особама, родитељима са дечијим 

колицима или особама у 

инвалидским колицима 

(пешачки прелази, школа, дом 
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РЕДНИ БРОЈ И 

НАЗИВ 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА 

И УЧЕНИКА И НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

здравља, продавница, превоз). 

Брига деце о својој локалној 

заједници – о отпаду, биљкама и 

животињама, споменицима 

културе, уметничким делима, 

потрошњи воде, пружање 

помоћи онима којима је то 

потребно. 

Удружење грађана у нашем 

окружењу некад и сад. 

3. 

ПРОЦЕСИ У 

САВРЕМЕНОМ 

СВЕТУ 

Снага узајамне 

помоћи 

Солидарност 

Потреба узајамне бриге и 

одговорности међу људима. 

Лажна солидарност. 

Разлика између саосећања, 

сажаљења и солидарности. 

Примери акција солидарности у 

нашој локалној заједници (мобе, 

добровољно давање крви и 

хуманитарне акције за лечење 

болесних, СМС акције 

прикупљања новца). 

Ситуације у којима свакоме 

може бити потребна помоћ 

(болест, сиромаштво, ратови, 

поплаве, земљотреси, пожари, 

миграције). 

Медији као подршка 

солидарности. 

Волонтирање 

  

- слуша; - разговара; - илуструје 

- користи технике опуштања и 

вежбе 

Кретања; - игра асоцијација;  

-усмерава; -наводи; -ствара 

ситуацију 

-сугерише; -поставља проблем; -

подстиче 

-дискутује; -анализира; -мотивише 

-координира; -наводи на 

повезивање и примену знања 

 Радионичарска; дијалошка;  

истраживачка 

- илустративна 
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РЕДНИ БРОЈ И 

НАЗИВ 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА 

И УЧЕНИКА И НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

Добровољно ангажовање 

појединаца и група у пружању 

помоћи људима, животињама, 

биљкама. 

Мотиви волонтера – веровање у 

снагу узајамне помоћи, 

човекољубље и хуманост. 

Волонтерске акције 

ученика/ученица школе у 

локалној заједници (чишћење 

јавних површина, сађење 

биљака, помоћ старим људима, 

удомљавање напуштених 

кућних љубимаца). 

Активности волонтера Црвеног 

крста у нашој локалној 

заједници. 

4. 

ГРАЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ 

Акција 

солидарности у 

локалној 

заједници 

Планирање и извођење акције 

солидарности у локалној 

заједници 

Утврђивање коме је у заједници 

потребна помоћ. 

Одређивање циља акције. 

Припрема плана акције – подела 

улога, договор о роковима, 

начину реализације. 

Извођење и документовање 

акције –видео, фотографије, 

текстови и сл. 

Промоција акције на нивоу 

  

- слуша; - разговара; - закључује 

- препознаје; - игра се 

-усмерава; -наводи; -ствара 

ситуацију 

-сугерише; -поставља проблем 

-подстиче; -дискутује; -анализира 

-мотивише; -координира 

-наводи на повезивање и примену 

знања 

- радионичарска; - дијалошка 

- истраживачка; - игра улога 
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РЕДНИ БРОЈ И 

НАЗИВ 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА 

И УЧЕНИКА И НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

школе –приказивање другим 

одељењима, родитељима и сл., 

прављење постера или паноа, 

објављивање прилога у 

школском листу. 

Вредновање акције – чиме смо 

задовољни, шта је могло бити 

боље. 
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ПРОЈЕКТНА НАСТАВА 

РЕДНИ БРОЈ И 

НАЗИВ 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

НАСТАВНИ 

САДРЖАЈИ 
ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА И 

УЧЕНИКА И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

1. 

Од сликовнице до 

енциклопедије 

 

Циљ:  

* Омогућује ученицима да 

буду активни у процесу 

учења, а тиме им даје прилику 

да уче са разумевањем. 

* Омогућује да ученик 

самостално проналази 

информације 

* Развија способност рада у 

групи 

* Ученици се оспособљавају 

за решавање проблема 

* Ученици развијају 

способност изражавања, 

одлучивања, савладавања 

градива 

* Развијање партнерског 

односа ученика и наставника 
* Омогућује отвореност 

премапроблемским 

ситуацијама и задацима (из 

реалног живота) 

o Компетенција за 

учење 

o Рад с подацима и 

информацијама 

o Решавање 

проблема 

o Сарадња 

• Дигитална 

компетенција 

-Наставник, заједно са ученицима, предлаже теме 

-Наставник предлаже подтеме и предлаже ученицима 

да бирају. 

-Наставник и ученици воде расправу о подтемама 

-Наставник обавља организациони део и формира 

групе по изабраним подтемама 

-Ако је пројекат обимнији, наставник унапред 

разрађује задатке, питање за истраживачки рад и 

литературу постављена питања могу давати екипе 

кроз расправу 

-Наставник учествује у расправи 

 

 
Наставник усмерава рад ученика и подстиче њихову 

активност 

 

2. 

Свако има облик 

свој 

3. 

У свету дечјих 

инструмената 

4. 

Правимо здрава 

јела 
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РЕДНИ БРОЈ И 

НАЗИВ 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

НАСТАВНИ 

САДРЖАЈИ 
ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА И 

УЧЕНИКА И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

5. 

Јежева кућица 

(станишта) 

* Развијање методе 

заједничког-тимског рада 

* Омогућије усвајање нових 

метода рада 

* Развијање организацијских 

икомуникацијских 

способности ученика 

* Развија критички однос 

према властитом и туђем раду 

* Примена нових наставних 

метода 

Исходи: 

- Ученик би на крају првог 

разреда требало да буде у 

стању да: 

* правилно укључи рачунар, 

покрене програм за цртање, 

користи одговарајуће алатке 

овог програма, сачува свој 

цртеж и искључи рачунар; 

* користи интернет за учење и 

проналажење информација уз 

помоћ наставника; 

* правилно седи при раду за 

рачунаром; 

* зна да наведе могуће 

последице на здравље услед 

неправилног коришћења 

дигиталних уређаја. 

* добијен продукт учини 

видљивим и у сарадњи са 

друговима представи га 

другима 
 

 

Наставник упућује ученике како да среде резултате 

Наставник организује стручну процену (позива 

стручњаке, родитеље или најбоље ученике) да 

процене рад о коме су ученици поднели извештај 

Наставник оцењује педагошки ефекат свога рада  

Ученици расправљају и, заједно са наставником, 

бирају тему 

Сваки ученик бира подтему или предлаже нову. 

Ученици расправљају и предлажу варијанте подтема. 

Ученици међу собом деле улоге ради успешније 

реализације добијеног (изабраног) задатка 

Ученици прихватају обавезе у изради задатка. 

Одговоре на постављена питања могу давати екипе 

кроз расправу 

Ученици у групама, затим у одељењу расправљају о 

облицима за презентовање резултата истраживачке 

активности: видеофилм, албум, извештај, табеларни 

прегледи 

Ученици истражују према унапред утврђеним 

питањима 

Ученици прво у групама, а затим у одељењу сређују 

резултате према прихваћеним правилима 

Ученици извештавају о резултатима свога рада 

Ученици оцењују читав процес и своју улогу и 

допринос њему 

6. 

Шумска апотека 

7. 

Наше новине 

8. 

Од игре до науке 

9. 

Екологија и 

рециклажа 
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ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 
АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ 

ОСВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ 

Језик 

- активно слушање 

- састављање реченица 

- именује и чита слова 

латинице 

- писање по диктату 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише-координира 

-наводи на повезивање и 

примену знаља 

- на погодним текстовима и 

припремљеним реченицама 

уочавати решенице по 

значењу и облику 

- на погодним текстовима и 

припремљеним реченицама 

уочавати именица и 

одредити им врсту, род, број 

и службу у реченици. 

- на погодним текстовима и 

припремљеним реченицама 

уочавати глаголе и одредити 

им значење, време вршења 

радње и службу у реченици 

- на погодним текстовима и 

припремљеним реченицама 

уочавати придеве и 

одредити им род и број, 

врсту придева 

- различитим облицима 

писмених вежби упућивати 

ученике на служење 

правописом 

- коришћењем прикладних 

текстова уочавају, разликују 

и користе управни и 

неуправи говор 

уочава и препознаје реченице 

по значењу и облику, врсте 

речи 

- уочава главне делове 

реченице: субјекат и предикат 

- закључују да речи у 

реченици имају различиту 

функцију и означавају место, 

време и начин вршења радње 

- дели именице на заједничке 

и властите; уочава род и број 

именица 

- закључују да се глаголи 

разликују по радњи, стању и 

збивању; усвајају да код 

глагола разликујемо облике 

садашњости, прошлости и 

будућности 

- усвајају знања о роду и броју 

придева 

- врше поделу придева на 

описне и градивне 

- пише по правописним 

правилима 
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НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 
АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ 

ОСВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ 

Књижевност 

- слушање 

- читање текстова 

- учествовање у 

причању 

- рецитовање 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на повезивање и 

примену знања 

- подстицањем навикавати 

ученике на доживљајно 

читање 

- усмерено истраживачко 

читање у функцији 

продубљивања доживљаја 

текста 

- читање одломака, строфа, 

стихова ради образлагања 

сопствених ставова 

- сопствено саопштавање 

личног доживљаја и утисака 

о прочитаном тексту 

- чита, слуша и тумачи лирске 

текстове 

- образлаже свој став и 

активно учествује у причању 

- рецитује лирске текстове 

- чита, слуша и тумачи епски 

текст: народна песма: 

- препричава епски текст 

(сажето и по плану) 

- износи своје утиске о 

текстовима 

- смишља и пише драмски 

текст 

- сценски импровизује 

драмски текст 

- илуструје драмски текст 

3. 

Језичка култура 

- слушање 

- активно учествује у 

причању 

- посматра слике и 

склапа причу 

- описује на основу онога 

што је  видео, 

осетио,доживео 

- пише састав 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише-координира 

-наводи на повезивање и 

примену знаља 

- читањем текстова наглас 

водити рачуна о јачини 

гласа, 

паузирању, интонацији и 

тежити што већој 

изражајности 

- усменим и писменим 

вежбама богатити ученички 

речник 

- слушањем звучних записа 

увежбати правилан изговор 

- самостално решавање 

задатака и питања 

- сажето и опширно 

препричава 

- рецитује 

- описује на основу онога што 

је видео, доживео, 

осетио 

- правилно изговара гласове 

- слуша и вреднује говор 

- пише састав по плану 



АНЕКС 2 Школског програма ОШ „Драган Ковачевић шк- 2018/19-2021/22. 

 

85 Београд 2020.  
 

МАТЕМАТИКА 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 
АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ 

ОСВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ 

1. Понављамо градиво другог 

разреда 

- сабирање и одузимање 

до 100 

- множење и дељење 

-усмерава; -наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче; -дискутује 

-анализира; -мотивише 

-координира 

-наводи на повезивање и 

примену знања 

-подстиче на логично 

мишљење 

-развија кооперативност 

- именовање 

- упоређивање 

- поновити градиво другог 

разреда 

Блок бројева до 1000: 

- посматрање 

- уочавање 

- именовање 

- упоређивање 

- разликовање 

-усмерава, -наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче; -дискутује 

-анализира; -мотивише 

-координира 

-наводи на повезивање и 

примену знаља 

-подстиче на логично 

мишљење 

-развија кооперативност 

вежбање у писању, читању и 

упоређивању бројева до 

1000, као и рачунским 

операција са тим бројевима 

- Различитим облицима 

вежбања изграђивати 

сигурност 

и спретност при изради 

једначина и неједначина 

- на различитим задацима и 

вежбањима 

изграђисигурност и 

спретност при изради 

разломака 

- развијати брзину тако да не 

иде на штету тачности, 

организовањем такмичења 

- на различитим задацима 

увежбавати читање и 

- упознаје и записује бројеве 

до 1000 (стотине, 

стотине и десетице); решава 

простије текстуалне задатке 

- математички се изражава 

(математички 

записује текстуалне задатке, 

једначине и неједначине и 

решава их) 

- упознаје, разликује и решава 

задатке са разломцима 1/5, 

1/10, 1/100, 1/1000, 1/3, 1/6, 

1/9, 1/7 

- упознаје и разликује римске 

од арапских бројева и 

записује их 
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НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 
АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ 

ОСВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ 

писање римским цифрама 

бројева до 1000 вати  

Геометријски објекти и 

њихови 

међусобни односи 

- посматрање 

- уочавање 

- именовање 

- упоређивање 

- разликовање 

-усмерава; -наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстицање; -дискутује 

-анализира; -мотивише 

-координира 

-наводи на повезивање и 

примену знаља 

-подстиче на логично 

мишљење 

-развија кооперативност 

- практичним радом 

(цртањем, резањем, 

упоређивањем) 

упознати геометријске 

фигуре (тачка, полуправа, 

права, круг, угао, 

правоугаоник и квадрат) и 

њихова својства 

- на задацима вежбати 

цртање троуглова и 

израчунавати њихов обим 

- уочава и црта раван, 

полуправу, праву, дуж и 

односе међу њима, круг, угао, 

правоугаоник, 

квадрат 

- црта праве (паралелне, 

нормалне), дуж 

- израчунава обим квадрата и 

правоугаоника 

- уочава и црта троуглове 

- израчунава обим троугла 

Мерење и мере: 

- упоређивање 

- мерење 

- прављење модела 

-усмерава; -наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише; -поставља 

проблем; -подстиче 

-дискутује; -анализира 

-мотивише; -координира 

-наводи на повезивање и 

примену знаља 

-подстиче на логично 

мишљење 

-развија кооперативност 

- на различитим примерима 

вежбати мерење дужине, 

масе, времена, запремине и 

претварање мањих у веће 

јединице мере и обратно 

- и решавањем задатака са 

јединицама за мерење 

- вежбањем на изради 

различитих задатака 

упоређивати мерне јединице 

- упоређује мере 

- мери дужи 

- мери масу 

- мери време (година, век) 

- мери запремину течности 

(литар, децилитар, 

центилитар, милилитар, 

хектолитар) 

- примењује стечена знања о 

мерама и јединицама мере 
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ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ  
Време 

реализације 
Активности/теме 

Начин 

реализације: 
Носиоци реализације 

септембар 

- Стварање позитивне климе у одељењу 

- Стварање позитивне климе у одељењу 

- Безбедност деце у саобраћају 

- Различите технике учења 

-разговор  

-дискусија 

-едукативна 

радионица 

-одељењски старешина 

-ученици 

- стручни сарадник 

- одељењски старешина 

- припадници Министарства унутрашњих 

послова 

Oктобар 

- Увежбавање различитих техника учења 

- Како постићи бољи успех на писменој вежби из српског 

језика 

- Полиција у служби грађана 

- Колико смо мотивисани за учење 

- План учења 

-разговор  

-дискусија 

-одељењски старешина 

-ученици 

- Дечији савез 

- припадници Министарства унутрашњих 

послова 

новембар 

- Није тешко бити фин 

- Створимо „Миран кутак“ 

- Растргнуто срце 

- Насиље као негативна друштвена појава 

-разговор 

 -дискусија 

-одељењски старешина 

-ученици 

-стручни сарадник 

- припадници Министарства унутрашњих 

послова 

децембар 

- Гашење сукоба „ја“ порукама- вежбе 

- Тегла пуна врлина 

- Сви смо исти, а ипак различити – вршњачка подршка 

- Превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола 

-разговор  

-дискусија 

- едукативна 

радионица 

-одељењски старешина 

-ученици 

-стручни сарадник 

- припадници Министарства унутрашњих 

послова 

jануар 

- Општа и лична хигијена 

- Свети Сава – школска слава 

- Отворено ћу рећи 

-разговор 

-одељењски старешина 

-ученици 

- стручни сарадник 

фебруар 

- Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа 

- Недеља здраве хране 

- Растемо, мењамо се 

- едукативне 

радионице 

-разговор 

-дискусија 

-ученици 

-стручни сарадник 

-одељенски старшина 

- припадници Министарства унутрашњих 

послова 

март - „Моја мама, најлепша мама на свету“ -едукативна -одељењски старешина 
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Време 

реализације 
Активности/теме 

Начин 

реализације: 
Носиоци реализације 

- Превенција и заштита деце од трговине људима 

- Шта је пубертет 

- Сазнање о полности – сексуални идентитет 

радионица 

-разговор 

-стручни сарадник 

- ученици 

- припадници Министарства унутрашњих 

послова 

април 

- Дан планете Земље ( 22. 4.) (радионица) 

- Заштита од пожара 

- Прослава Дана школе 

-разговор 

-дискусија 

-ученици 

-одељенски старешина 

- припадници Министарства унутрашњих 

послова 

мај 

- Утицај бављења спортом на наш развој 

- Шта ћу да будем кад порастем ( псих.пед. радионица) 

- Заштита од техничко - технолошких опасности и 

природних непогода 

- Шта радим у слободно време и како да га испланирам? 

-едукативна 

радионица 

-разговор 

- припрема 

програма 

- ученици 

-одељенски старешина 

-стручни сарадник 

- припадници Министарства унутрашњих 

послова 

јун 
- Светски дан заштите животне средине ( 5. 6.) 

- Шта смо радили и урадили ове школске године? 
-разговор 

-ученици 

-одељенски старешина 

-стручни сарадник 
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ПЛАН И ПРОГРАМ  НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРОЈЕКТНУ НАСТАВУ 

Циљ наставе и учења предмета: Циљ наставе и учења пројектне наставе јесте подстицај и развој активности ученика у 

планирању и реализацији наставних активности и садржаја, подстицање тимског духа и рада у групи, подстицај и развој 

истраживачких способности,оспособљавање ученика да решавају проблеме,размишљају и изводе закључке . 

Тематски/глобални план: 

ТЕМА БРОЈ ЧАСОВА 

Од сликовнице до енциклопедије  

Свако има облик свој  4 

У свету дечјих инструмената 4 

Правимо здрава јела 4 

Јежева кућица ( станишта) 4 

Шумска апотека 4 

Наше новине 4 

Од игре до науке 4 

Екологија и рециклажа 4 

*
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ФАЗЕ НАСТАВНЕ 

АКТИВНОСТИ 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА 

АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ 

ОСВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ 

1.Избор и разрада 

пројектног задатка(Избор 

теме, Разлагање теме на 

подтеме, Формирање 

стваралачких група, 

Припрема материјала за 

истраживачки рад: 

формулисање питања, задаци 

за екипе, избор извора, 

Одређивање облика 

презентације резултата 

пројектне активности) 

-Наставник, заједно са 

ученицима, предлаже теме 

-Наставник предлаже 

подтеме и предлаже 

ученицима да бирају. 

-Наставник и ученици воде 

расправу о подтемама 

-Наставник обавља 

организациони део и 

формира групе по 

изабраним подтемама 

-Ако је пројекат обимнији, 

наставник унапред разрађује 

задатке, питање за 

истраживачки рад и 

литературу постављена 

питања могу давати екипе 

кроз расправу 

-Наставник учествује у 

расправи 

Ученици расправљају и, 

заједно са наставником, 

бирају тему 

Сваки ученик бира 

подтему или предлаже 

нову. Ученици 

расправљају и предлажу 

варијанте подтема. 

Ученици међу собом деле 

улоге ради успешније 

реализације добијеног 

(изабраног) задатка 

Ученици прихватају 

обавезе у изради задатка. 

Одговоре на постављена 

питања могу давати екипе 

кроз расправу 

Ученици у групама, затим 

у одељењу расправљају о 

облицима за презентовање 

резултата истраживачке 

активности: видеофилм, 

албум, извештај, 

табеларни прегледи 

Дијалошка метода, 

истраживачка, учење путем 

решавања проблема, 

игровна, симулирање, 

повезивање познатог и 

непознатог, учење помоћу 

примера, учење 

примењивањем, 

коришћење 

информационих 

технологија и комбиновање 

конвергентног (логичког) и 

дивергентног 

(стваралачког) мишљења. 

тимски рад 

Циљ:  

* Омогућује ученицима да буду активни у 

процесу учења, а тиме им даје прилику да 

уче са разумевањем. 

* Омогућује да ученик самостално 

проналази информације 

* Развија способност рада у групи 

* Ученици се оспособљавају за решавање 

проблема 

* Ученици развијају способност 

изражавања, одлучивања, савладавања 

градива 

* Развијање партнерског односа ученика 

и наставника 

* Омогућује отвореност према 

проблемским ситуацијама и задацима (из 

реалног живота) 

* Развијање методе заједничког-тимског 

рада 

* Омогућије усвајање нових метода рада 

* Развијање организацијских 2. Разрада пројекта Наставник усмерава рад Ученици истражују према 
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ФАЗЕ НАСТАВНЕ 

АКТИВНОСТИ 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА 

АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ 

ОСВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ 

ученика и подстиче њихову 

активност 

унапред утврђеним 

питањима 

икомуникацијских способности ученика 

* Развија критички однос према 

властитом и туђем раду 

* Примена нових наставних метода 

Исходи: 

- Ученик би на крају првог разреда 

требало да буде у стању да: 

* правилно укључи рачунар, покрене 

програм за цртање, користи одговарајуће 

алатке овог програма, сачува свој цртеж и 

искључи рачунар; 

* користи интернет за учење и 

проналажење информација уз помоћ 

наставника; 

* правилно седи при раду за рачунаром; 

* зна да наведе могуће последице на 

здравље услед неправилног коришћења 

дигиталних уређаја. 

* добијен продукт учини видљивим и у 

сарадњи са друговима представи га 

другима 

3. Сређивање резултата Наставник упућује ученике 

како да среде резултате 

Ученици прво у групама, а 

затим у одељењу сређују 

резултате према 

прихваћеним правилима 

4. Презентација Наставник организује 

стручну процену (позива 

стручњаке, родитеље или 

најбоље ученике) да процене 

рад о коме су ученици 

поднели извештај 

Ученици извештавају о 

резултатима свога рада 

5. Рефлексија Наставник оцењује 

педагошки ефекат свога 

рада 

Ученици оцењују читав 

процес и своју улогу и 

допринос њему 

Предложене теме се могу мењати и допуњавати током школске године у складу са могућностима и интересовањима ученика. 
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4. СЕДМИ РАЗРЕД 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ОБАВЕЗНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА СА 
НАЧИНИМА И ПОСТУПЦИМА ЗА ЊИХОВО ОСТВАРИВАЊЕ 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

РЕДНИ 

БРОЈ И 

НАЗИВ 

НАСТАВ-

НЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик 

ће бити у стању да: 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ 

САДРЖАЈИ 

КЊИЖЕВ

НОСТ 

– 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; 

КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА 

ЦЕЛОЖИВОТНО 

УЧЕЊЕ  Ученик уочава 

структуру градива тј. 

активно одваја битно од 

небитног ; eфикасно 

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 

ЛЕКТИРА 

ЛИРИКА 

1. Јован Дучић: Подне 

2. Милан Ракић: Божур 

3. Владислав Петковић Дис: Међу својима 

4. Милутин Бојић: Плава гробница 

5. Десанка Максимовић: Крвава бајка 

6. Стеван Раичковић: После кише 

7. Јован Јовановић Змај: Јутутунска јухахаха 

8. Рабиндранат Тагоре: Папирни бродови 

9. Вислава Шимборска: Облаци 

ЕПИКА 

1. Народна бајка (једна по избору): Међедовић / Чудотворни прстен / 

Златоруни ован 

2. Стефан Митров Љубиша: Кањош Мацедоновић (одломак) 

3. Радоје Домановић: Вођа (одломак) 

4. Петар Кочић: Кроз мећаву 

5. Иво Андрић: Јелена, жена које нема (одломак) 
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РЕДНИ 

БРОЈ И 

НАЗИВ 

НАСТАВ-

НЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик 

ће бити у стању да: 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ 

САДРЖАЈИ 

– разликује основне одлике 

стиха и строфе – укрштену, 

обгрљену и парну риму; 

слободни и везани стих; 

рефрен; 

– тумачи мотиве (према 

њиховом садејству или 

контрастивности) и песничке 

слике у одабраном лирском 

тексту; 

– локализује књижевна дела из 

обавезног школског програма; 

– разликује етапе драмске 

радње; 

– разликује аутора 

књижевноуметничког текста 

од наратора, драмског лица 

или лирског субјекта; 

– разликује облике казивања 

(форме приповедања); 

– идентификује језичко-

стилска изражајна средства и 

разуме њихову функцију; 

– анализира идејни слој 

књижевног дела служећи се 

аргументима из текста; 

– уочи разлике у 

карактеризацији ликова према 

јасно да искаже одређени 

садржај ( усмено и писано); 

уважава саговорника; 

изражава своје ставове и 

мишљења, осећања и 

вредности на позитиван и 

аргументован начи; 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 

информационе технологије 

за чување, презентацију и 

основну обраду података 

ДИГИТАЛНА 

КОМПЕТЕНЦИЈА  

Подразумева сигурну и 

критичку употребу 

електронских медија  у 

слободном времену и 

комуницирању 

РЕШАВАЊЕ 

6. Данило Киш: Прича о печуркама / Еолска харфа 

7. Алфонс Доде: Последњи час / Владимир Набоков: Лош дан 

8. Дневник Ане Франк (одломак) 

9. Ефраим Кишон: Код куће је најгоре (једна прича по избору) 

10. Афоризми (Душан Радовић и други) 

ДРАМА 

1. Бранислав Нушић: Власт (одломак) 

2. Вида Огњеновић: Кањош Мацедоновић (одломак о сусрету Кањоша 

и Фурлана) 

НАУЧНОПОПУЛАРНИ И ИНФОРМАТИВНИ ТЕКСТОВИ 

Обавезна дела 

1. Михајло Пупин: Са пашњака до научењака (одломак) 

2. Јелена Димитријевић: 

Седам мора и три океана (одломак) / Милош Црњански: Наша небеса 

(„Крф, плава гробница” – одломак) 

Једно дело по избору 

1. Јован Цвијић: Охридско језеро (одломак) / Пеђа Милосављевић: 

Потера за пејзажима 

2. Светлана Велмар Јанковић: Српски Београд деспота Стефана 

(Капија Балкана) 

3. Уметнички и научнопопуларни текстови о природним лепотама и 

културноисторијским споменицима завичаја 

4. Избор из енциклопедија и часописа за децу 

ДОМАЋА ЛЕКТИРА 

1. Епске народне песме покосовског тематског круга (Смрт војводе 

Пријезде, Диоба Јакшића и песма по избору) 

2. Епске народне песме о хајдуцима и ускоцима (Мали Радојица, 

Стари Вујадин, Старина Новак и кнез Богосав; Иво Сенковић и ага од 
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РЕДНИ 

БРОЈ И 

НАЗИВ 

НАСТАВ-

НЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 
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По завршетку разреда ученик 

ће бити у стању да: 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ 

САДРЖАЈИ 

особинама: физичким, 

говорним, психолошким, 

друштвеним и етичким; 

– разликује хумористички од 

ироничног и сатиричног тона 

књижевног дела; 

– критички промишља о 

смислу књижевног текста и 

аргументовано образложи свој 

став; 

– доведе у везу значење 

пословица и изрека са идејним 

слојем текста; 

- препозна националне 

вредности и негује 

културноисторијску баштину 

- размотри аспекте родне 

равноправности у вези са 

ликовима књижебно-

уметничких текстова 

- препоручи књижевно дело уз 

кратко образложење 

- упореди књижевно и 

филмско дело насталопо истом 

предлошку, позоришну 

представу и драмски текст. 

ПРОБЛЕМА  Ученик: 

испитује проблемску 

ситуацију; проналази 

могућа решења; упоређује 

их и примењује изабрано 

решење; 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 др. 

културе и традиције; развија 

толеранцију  

БРИГА ЗА ЗДРАВЉЕ  

Рибника, Ропство Јанковић Стојана) 

3. Свети Сава у књижевности: 

– одломак из Житија Светог Симеона (o опроштају оца од сина); 

– избор из народних прича и предања (на пример Свети Сава и ђаво, 

легенде о Светом Сави); 

– избор из ауторске поезије о Св. Сави (на пример Матија Бећковић: 

Прича о Светом Сави) 

4. Мирослав Антић: Плави чуперак и Шашава књига (избор) 

5. Антоан де Сент Егзипери: Мали Принц; Момо Капор: Мали Принц 

6. Јован Стерија Поповић: Покондирена тиква 

7. Душан Ковачевић: Свемирски змај 

8. Дејан Алексић: Ципела на крају света / Игор Коларов: Дванаесто 

море 

ДОПУНСКИ ИЗБОР ЛЕКТИРЕ 

(бирати 3 дела) 

1. Антон Павлович Чехов: Чиновникова смрт 

2. Јанко Веселиновић: Хајдук Станко (одломак из првог дела романа) 

3. Гордана Малетић: Катарке Београда (прича Зебња и друге) 

4. Урош Петровић: Загонетне приче 

5. Јасминка Петровић: Лето кад сам научила да летим 

6. Градимир Стојковић: Хајдук у Београду 

7. Корнелија Функе: Срце од мастила 

КЊИЖЕВНИ ТЕРМИНИ И ПОЈМОВИ 

Опкорачење. Рефрен. Цезура. 

Везани и слободни стих. 

ауторске лирске песме: рефлексивна и сатирична песма. 

Језичко-стилска изражајна средства: метафора, алегорија, градација, 

словенска антитеза, фигуре понављања (асонанца и алитерација). 
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РЕДНИ 

БРОЈ И 

НАЗИВ 

НАСТАВ-

НЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик 
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МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ 

САДРЖАЈИ 

ЕКОЛОШКА 

КОМПЕТЕНЦИЈА 

Подразумева разумевање и 

спремност за ангажовање у 

заштити природе и 

природних ресурса 

 ЕСТЕТСКА 

КОМПЕТЕНЦИЈА. 

Подразумева прихватање 

важности креативности и 

естетских вредности у 

читавом низу медија и у 

свим уметностима 

ПРЕДУЗЕТНИЧКА 

КОМПЕТЕНЦИЈА . 

Ученик показује 

иницијативу; уме да 

идентификује и адекватно 

представи своје вештине и 

способности, има 

способност представљања 

адекватних и реалних 

циљева 

 

Функција мотива у композицији лирске песме. 

Песма у прози. 

- Фабула и сиже. 

- Статички и динамички мотиви. 

- Композиција. Епизода. 

- Идејни слој књижевног текста. Хумор, иронија и сатира. 

- Врсте карактеризације књижевног лика. 

- Унутрашњи монолог. Хронолошко и ретроспективно 

приповедање. 

- Дневник. Путопис. Аутобиографија. Легендарна прича. 

Предања о постанку бића, места и ствари. 

- Афоризам. 

- Пословице, изреке; питалице; загонетке. 

- Драмска радња; етапе драмске радње: увод, заплет, врхунац, 

перипетија, расплет. Драмска ситуација. Драма у ужем смислу. 

ЈЕЗИК  

– разликује глаголске начине и 

неличне глаголске облике и 

употреби их у складу са 

нормом; 

 ГРАМАТИКА (морфологија, синтакса) 

- Грађење и основна значења глаголских облика: футур II, 

императив, потенцијал; трпни гл. придев, гл. прилог садашњи и 

гл. прилог прошли. Подела глаголских облика на просте и 
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РЕДНИ 

БРОЈ И 

НАЗИВ 

НАСТАВ-

НЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик 
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МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ 

САДРЖАЈИ 

– одреди врсте 

непроменљивих речи у 

типичним случајевима; 

– уочи делове именичке 

синтагме; 

– разликује граматички и 

логички субјекат; 

– разликује сложени глаголски 

предикат од зависне реченице 

са везником да; 

– препозна врсте напоредних 

односа међу реченичним 

члановима и независним 

реченицама; 

– идентификује врсте зависних 

реченица; 

– искаже реченични члан 

речју, предлошко-падежном 

конструкцијом, синтагмом и 

реченицом; 

– примени основна правила 

конгруенције у реченици; 

сложене и на личне (времена и начини) и неличне. 

- Непроменљиве врсте речи: везници, речце, узвици. 

- Појам синтагме (главни члан и зависни чланови); врсте 

синтагми: именичке, придевске, прилошке и глаголске. 

Атрибут у оквиру синтагме. 

- Логички субјекат. Сложени глаголски предикат. 

- Напоредни односи међу реченичним члановима – саставни, 

раставни и супротни. 

- Појам комуникативне и предикатске реченице. 

- Независне предикатске реченице ‒ напоредни односи међу 

независним реченицама (саставни, раставни, супротни, 

закључни и искључни). 

- Зависне предикатске реченице (изричне, односне, месне, 

временске, узрочне, условне, допусне, намерне, последичне и 

поредбене). 

- Реченични чланови исказани речју, предлошко-падежном 

конструкцијом, синтагмом и реченицом. 

- Конгруенција – основни појмови. 

- доследно примени 

правописну норму; 

ПРАВОПИС 

-  Правописна решења у вези са обрађеним глаголским 

облицима. 

- Интерпункција у вези са зависним реченицама (запета, тачка и 

запета).  

- Писање скраћеница, правописних знакова. 
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НАСТАВНИ 

САДРЖАЈИ 

– разликује дугосилазни и 

дугоузлазни акценат; 

- правилно изговара речи 

водећи рачуна о месту акцента 

и интонацији реченице  

ОРТОЕПИЈА  

- Проверавање и увежбавање садржаја из претходних разреда 

(разликовање дугих и кратких акцената, дугоузлазних и 

дугосилазних акцената).  

- Вежбање у изговарању краткоузлазног и краткосилазног 

акцента. 

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

– 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; 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

- Књижевни и остали типови текстова у функцији унапређивања 

језичке културе. 

- Књижевноуметнички и публицистички текстови. 

- Усмени и писмени састави према унапред задатим смерницама 

(ограничен број речи; задата лексика; одређени граматички 

модели и сл.). 

- Текст заснован на аргументима. 

- Технички и сугестивни опис. 

- Репортажа. 

- Цитати и фусноте из различитих књижевних и неуметничких 

текстова. 

- Нелинеарни текстови: табеле, легенде, графикони, мапе ума и 

друго. 

- Говорне вежбе: интерпретативно-уметничке (изражајно 

читање, рецитовање); вежба аргументовања (дебатни разговор). 

- Правописне вежбе: диктат, исправљање правописних грешака у 

тексту; запета у зависносложеним реченицама; глаголски 

облици; електронске поруке. 

- Језичке вежбе: допуњавање текста различитим облицима 

променљивих речи; допуњавање текста непроменљивим 

речима; обележавање комуникативне реченице у тексту; 
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РЕДНИ 

БРОЈ И 

НАЗИВ 

НАСТАВ-

НЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик 

ће бити у стању да: 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ 

САДРЖАЈИ 

– напише електронску (имејл, 

SMS) поруку поштујући 

нормативна правила; 

– примени различите 

стратегије читања 

(информативно, доживљајно, 

истраживачко и др.); 

– састави текст репортажног 

типа (искуствени или 

фикционални); 

– правилно употреби 

фразеологизме и устаљене 

изразе који се јављају у 

литерарним и медијским 

текстовима намењеним 

младима. 

исказивање реченичног члана на више начина (реч, синтагма, 

предлошко-падежна конструкција, реченица); фразеологизми 

(разумевање и употреба) и друге. 

- Писмене вежбе и домаћи задаци и њихова анализа на часу. 

- Четири школска писмена задатка – по два у сваком 

полугодишту. 

 

* 

РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ВРСТА ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА 

АКТИВНОСТИ,  

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

(ИЗМЕНЕ) НАСТАВНИХ 

САДРЖАЈА 

ИОП2 

НАЧИН 

ПРИЛАГОЂАВАЊА 

УСЛОВА РАДА 

ИОП1 

Књижевност 

Ученику се скраћује и адаптира 

књижевно дело, добија одговарајуће 

илустрације које прате радњу 

Ученику се дају посебни 

истраживачки задаци 

неколико часова пре обраде 

Програм књижевности се реализује обрадом 

текстова из лектире која је разврстана на 

обавезни, допунски и изборни део. 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ВРСТА ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА 

АКТИВНОСТИ,  

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

(ИЗМЕНЕ) НАСТАВНИХ 

САДРЖАЈА 

ИОП2 

НАЧИН 

ПРИЛАГОЂАВАЊА 

УСЛОВА РАДА 

ИОП1 

приповетке или описују строфу.  

Читање једносложних и двосложних 

речи. Ученик уз мању помоћ 

наставника чита једносложне и 

двосложне речи. Уз помоћ 

наставника, ученик неколико 

једносложних речи слаже у 

смислену реченицу. Ученик 

самостално препознаје појмове, а 

уписује их уз помоћ нставника или 

других ученика. 

Теме,мотиви и ликови из 

књижевних дела повезују се са 

његовим свакодневним 

функционисањем уз максимално 

сажимање приче,постављају се 

питања на која очекујемо кратак 

одговор. 

После прочитаног непознатог текста 

ученик подстицајним питањима 

препричава прочитано.Тако даје 

наставнику јасну представу о томе 

колико је разумео прочитано. На 

часовима обраде књижевних дела 

неког књижевног 

дела.Ученику се даје више 

времена да га 

ишчита.Анализа се своди 

само на основно 

препричавање,проналажење 

теме и описа главних 

ликова. 

Коришћење лупа,Брајеве 

машине,Брајеве 

азбуке,увеличаног 

материјала. 

Комбиновањем и повезивањем различитих 

текстова успоставља се вертикална и 

хоризонтална корелација уз помоћ којих се 

ученици поступно уводе у свет књижевности. 

При обради текста примењиваће се јединство 

аналитичких и синтетичких поступака и 

гледишта са циљем да се ученици оспособе за 

самосталан исказ, истраживачку делатност и 

заузимање критичких ставова. Исходи ове 

области су засновани на читању тако да је оно 

главна активност. У седми разреду негује се 

доживљајно читање, а ученици се поступно 

уводе у истраживачко читање и оспособљавају 

да искажу свој доживљај уметничког дела. 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ВРСТА ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА 

АКТИВНОСТИ,  

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

(ИЗМЕНЕ) НАСТАВНИХ 

САДРЖАЈА 

ИОП2 

НАЧИН 

ПРИЛАГОЂАВАЊА 

УСЛОВА РАДА 

ИОП1 

ученик ће учествовати у настави али 

знање везано за та дела неће бити од 

утицаја на ученикову оцену. 

Ученик се подстиче да изнесе своје 

мишљење о прочитаном књижевном 

делу, као и своје утиске о њему. 

Граматика 

Ученику се градиво грамматике 

мења,прилагођава,илуструје,праве 

одговарајуи наставни листићи који 

ће да га на првом месту 

заинтересују и кроз игру ученик 

препознаје основне граматичке 

категорије. На примерима из 

учениковог свакодневног живота и 

навика подстицати усвајање појмова 

основних глаголских 

облика(садашње,прошло,будуње 

време). 

Ученик добија на часовима обраде 

граматике,задатке који су посебно 

прилагиђени за њега.То су вежбе 

одређивања врсте речи,службе речи 

у једноставним примерима на 

интересантан начин постављени .На 

часовима језичке културе ученик 

добија прилагођен текст, 

Од ученика се тражи да зна 

основне граматичке 

категорије и да зна у говору 

као и приликом писаног 

изражавања примени 

основна граматичка 

правила. 

Коришћење лупа,Брајеве 

машине,Брајеве 

азбуке,увеличаног 

материјала 

Програм граматике се реализује поступно, где се 

језик ученицима представи и тумачи као систем. 

Ниједна језичка појава се не изучава изоловано, 

већ се повезује са обрађеним текстовима из 

књижевности, али и са непосредном говорном 

праксом. На тај начин се настава граматике 

приближава животним потребама у којима се 

примењени језик појављује као свестрано 

мотивисана људска активност. Садржај вежбања 

граматике се одређује на основу континуираног 

праћења језичког испољавања ученика. Тако ће 

настава граматике бити у функцији 

оспособљавања ученика за правилно 

комуницирање савременим српским језиком. 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ВРСТА ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА 

АКТИВНОСТИ,  

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

(ИЗМЕНЕ) НАСТАВНИХ 

САДРЖАЈА 

ИОП2 

НАЧИН 

ПРИЛАГОЂАВАЊА 

УСЛОВА РАДА 

ИОП1 

неправилно написан, у ком 

исправља правописне и граматичке 

грешке.Ученик пише по диктату 

неколико реченица. 

Добијајући прилагођене текстове, 

ученик има задатак да правилно 

постави знакове интерпункције. У 

корелацији са часовима граматике 

на којима обрађује независне 

реченице, ученик одваја запетама 

потребне реченичне целине.  

Ученик на добијеним прилагођеним 

текстовима, драмске структуре, 

разликује управни од неуправног 

говора и на потребна места бележи 

наводнике. 

Правопис 

Причање на основу дате слике: 

ученик посматра слику (именује 

бића, предмете и појаве),а затим 

смишља и казује или записује краћи 

текст (пет речи).  

Вежба слагалице: на картицама су 

исписане речи од којих треба 

саставити краћи текст. 

 Писмени ће ученик радити у оквиру 

задате теме,али ће он бити 

Ученик добија конкретна и 

прецизна упутсва и 

предлоге како треба 

написати састав на 

одговарајућу тему.Такође 

уз поммоћ адекватних 

питања и асоцијација 

ученик учествује  у свакој 

говорној вежби. 

Коришћење лупа,Брајеве 

Правописна правила се усвајају путем 

систематских вежбања. У оквиру правописних 

вежби повремено ће се проверавати графија. 

Ученици ће се подстицати да уочавају и 

исправљају правописне грешке у СМС 

комуникацији, као и у различитим типовима 

комуникације путем интернета. На овим 

часовима ће се користити штампано издање 

Правописа, а ученици ће се упућивати на 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ВРСТА ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА 

АКТИВНОСТИ,  

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

(ИЗМЕНЕ) НАСТАВНИХ 

САДРЖАЈА 

ИОП2 

НАЧИН 

ПРИЛАГОЂАВАЊА 

УСЛОВА РАДА 

ИОП1 

максимално олакшан и 

упрошћен.Писмени ће се састојати  

из сликовног приказа дате теме што 

ће ученику додатно олакашати 

састављање писменог састава. 

 Подстицње ученика да на часовима 

говорних и стилских вежби говори и 

пише, а упућује се на правилно 

коришћење падежних облика, као и 

облика личних заменица и 

глаголских времена. Ученик се 

упућује да усмено опише неки 

догађај или реакцију која му је 

позната, како би усвојио основне 

моделе приповедања 

машине,Брајеве 

азбуке,увеличаног 

материјала 

служење и електронским издањем. 

Ортоепија 

Ученик на примерима свог 

властитог иммена,имена својих 

укућана ,другара у школи,назива 

своје улице итд вежба и учи основе 

правописа. 

Од ученика се тражи да у 

типским и једноставним 

задацима и прилоком 

писања сасатва користи 

основна правописна 

правила. 

Коришћење лупа,Брајеве 

машине,Брајеве 

азбуке,увеличаног 

материјала 

Ортоепске вежбе су изузетно битне за правилан 

изговор, али се оне неће реализовати као 

посебне наставне јединице, већ уз одговарајуће 

теме из граматике и књижевности. Уз 

коришћење аудио снимака, ученике треба 

навикавати да препознају, репродукују и усвоје 

правилно акцентован говор. Као ортоепска 

вежба спроводиће се и говорење напамет 

научених одломака у стиху и прози уз помоћ 

аудитивних наставних средстава. 

Језичка култура 
Ученик слуша или ишчитава 

брзалице или речи занимљивог 

склопа у циљу бољег и сигурнијег 

Вежба читања 

драматизовваних текстова 

из читанке и краћих 

Ова наставна област реализује се кроз 

повезивање с обрадом књижевних текстова као 

репрезентативних образаца изражавања, а 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ВРСТА ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА 

АКТИВНОСТИ,  

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

(ИЗМЕНЕ) НАСТАВНИХ 

САДРЖАЈА 

ИОП2 

НАЧИН 

ПРИЛАГОЂАВАЊА 

УСЛОВА РАДА 

ИОП1 

изговора. Подстицње ученика да на 

часовима говорних вежби и 

стилских такође говори и пише и 

упућује се на правилно коришћење 

падежних облика,као и облика 

личних заменица и глаголских 

времена. 

песмица помаже ученику у 

савлађивању правилног 

изговора. 

такође и са наставом граматике и правописа. 

Језичка култура се негује спровођењем 

лексичко-семантичких и стилских вежби које ће 

богатити и развијати способност и вештину 

изражавања. Сва вежбања изводе се на тексту 

или у току говорних вежби. Када су у питању 

домаћи и школски писмени задаци, ученици ће 

користити и латинично писмо. 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ  

САДРЖАЈИ 

1. 

историја, временско 

искуство и доживљај 

времена-прошлост, 

садашњост, будућност, 

традиција, култура и наука 

 

-поздрављање, упознавање, представљање 

себе 

-употреба једноставног и сложенијег говора 

-тражење информација 

-препознавање, разумевање и усвајање 

наставних садржаја 

-коришћење бројева и датума 

-именовање појмова, предмета  

-читање, писање,примена, издвајање и 

уочавање наставних садржаја 

компетенција за учење, 

комуникација, 

сарадња, одговоран однос 

према околини, рад са 

подацима и информацијама, 

дигитална компетенција, 

решавање проблема, 

одговоран однос према 

здрављу 

-лексика: простор у школи, кући, 

позната места, традиција и наука, 

околина, употреба бројева, писање 

датума, редни и основни бројеви 

-употреба глагола који описују радњу и 

осталих глагола са наставком- ing , 

обнављање глаголских времена 

садашњег, прошлог, будућег, прилози 

за време 

-сложенице 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ  

САДРЖАЈИ 

-допуњавање, повезивање 

-примена у свакодневном животу 

-усвајање граматике кроз функционални 

приступ 

-везници 

-садашњи перфекат са for и since 

-употреба облика used to 

-интеркултурлни садржаји 

2. 

лични идентитет,  

одакле смо, моја домовина, 

географске особености, 

путовања, 

транспорт 

-препознавање, именовање,читање, писање 

-једноставан и сложенији говор 

издвајање и уочавање наставних садржаја 

-представљање себе и своје земље, народа 

-изражавање припадности 

-давање информација, тражење информација 

-допуњавање, повезивање 

-описивање, упоређивање 

-примена у свакодневном животу 

-усвајање граматике кроз функционални 

приступ 

компетенција за учење, 

комуникација, 

сарадња, одговоран однос 

према околини, рад са 

подацима и информацијама, 

дигитална компетенција 

решавање проблема, 

одговоран однос према 

здрављу 

-обнављање: државе, националности, 

интересовања, хоби, животне навике 

-лексика-где живим 

-географски појмови 

-називи држава, градова, главни 

градови, придеви 

-придеви синоними и антоними, 

придеви са –un префиксом, 

 бројиве и небројиве именице how 

many/ how much,  

-интеркултурални садржаји 

-превозна средства, путовања:наша 

планета и пут у свемир 

3. 

млади, здравље, храна 

хигијена и животни циклуси, 

клима, временске прилике 

-препознавање, разумевање, разликовање, 

-читање и писање  

-једноставан и сложенији говор 

-давање и тражење информација 

-примена лексике везане за тему  

-могућност допуњавања и повезивања, 

асоцијације 

-изражавање слагања и неслагања 

-усвајање граматике кроз функционални 

приступ 

компетенција за учење, 

комуникација, 

сарадња, одговоран однос 

према околини, рад са 

подацима и информацијама, 

дигитална компетенција  

решавање проблема, 

одговоран однос према 

здрављу 

-лексика обнављање: храна и пиће 

-квантификатори enough,not enough, too 

much,too many,a few,a little, a bit 

-пасив Present simple passive, Past simple 

passive 

-препознавање и разликовање 

глаголских времена 

(is made/ are made)  

-сложенице (coffeemaker) 

-лексика везана за тему, хигијенске 

навике, повреде, болести 

-односне заменице 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ  

САДРЖАЈИ 

who, that, which 

4. 

духовни живот,норме и 

вредности, емоције и 

међуљудски односи, живот у 

иностранству  

-препознавање, разумевање, разликовање, 

-читање и писање 

-једноставан и сложенији говор 

-давање и тражење информација  

-давање предлога, упоређивање 

-описивање 

-примена лексике везане за тему  

-могућност допуњавања и повезивања, 

асоцијације 

компетенција за учење, 

комуникација, 

сарадња, одговоран однос 

према околини, рад са 

подацима и информацијама, 

дигитална компетенција 

решавање проблема, 

одговоран однос према 

здрављу 

-понављање  

садашњег перфекта Present perfect tense 

и прилошких одредби које га прате 

-међуљудски односи: relationships, 

-интервјуи, квизови, анкете 

-обнављање 

присвојних заменица 

-глагол get 

-описивање, упоређивање 

-изражавање осећања 

-лексика: слушање песама и музике, 

компјутери, модерни изуми, различити 

материјали, 

придеви и глаголи са предлозима to be 

good at, to worry about 

-интеркултурални садржаји 

5. 

слободно време: уметност, 

забава, мода, одећа, 

разонода, хобији, интернет и 

друштвене мреже, медији,  

-препознавање, разумевање, разликовање, 

-читање и писање  

-једноставан и сложенији говор 

-давање и тражење информација 

-примена лексике везане за тему  

-могућност допуњавања и повезивања, 

асоцијације 

-изражавање жеља и давање предлога 

-употреба мера и познавање димензија и 

њихово изражавање 

компетенција за учење, 

комуникација, 

сарадња, одговоран однос 

према околини, рад са 

подацима и информацијама, 

дигитална компетенција 

решавање проблема, 

одговоран однос према 

здрављу 

-понављање (Present continuous tense) 

садашњег трајног времена,  

-лексика: активности у природи, 

сналажење на интернету,  

-увод у дигитални свет учења 

-давање инструкција, музика као 

уметност 

-понављање: must, have to,don’t have to, 

need, 

-интеркултурални садржаји 

-директан и индиректан говор 

-лексика: живот и култура, путовање у 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ  

САДРЖАЈИ 

свемир,анимирани и цртани филмови 

6. 

професионални живот, 

школа, школски систем, 

спорт, наши хероји, 

планови везани за будућност 

препознавање, разумевање, разликовање, 

-читање и писање 

-једноставан и сложенији говор  

-давање и тражење информација, дозволе 

-изражавање неслагања 

-примена лексике везане за тему  

-могућност допуњавања и повезивања, 

асоцијације 

компетенција за учење, 

комуникација, 

сарадња, одговоран однос 

према околини, рад са 

подацима и информацијама, 

дигитална компетенција, 

решавање проблема, 

одговоран однос према 

здрављу 

-обнављање прошлог 

времена:правилних и неправилних 

глагола 

-лексика: студентски и ђачки живот, 

одмор, спортови, познате личности, 

занимања 

-граматика: глаголи want/ask/tell + 

someone to do something 

7. 

породица, блиско окружење, 

пријатељи, становање, 

вербална и невербална 

комуникација 

препознавање, разумевање, разликовање, 

-читање и писање 

-једноставан и сложенији говор  

-давање и тражење информација 

-описивање особа и средине 

-примена лексике везане за тему  

-могућност допуњавања и повезивања, 

асоцијације 

компетенција за учење, 

комуникација, 

сарадња, одговоран однос 

према околини, рад са 

подацима и информацијама, 

дигитална компетенција, 

решавање проблема, 

одговоран однос према 

здрављу 

-лексика: описивање блиских 

особа,чланова породице 

 -обнављање used to 

-употреба облика: 

should/shouldn't 

-изражавање допадања и недопадања 

likes/dislikes 

-употреба различитих глаголских 

времена за описе догађаја и особа 
* 

РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ВРСТА ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА 

АКТИВНОСТИ,  

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

(ИЗМЕНЕ) НАСТАВНИХ 

САДРЖАЈА 

ИОП2 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

УСЛОВА РАДА 

ИОП1 

1. -измена и сужавање - - сужавање -прилагођавање , активно слушање, 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ВРСТА ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА 

АКТИВНОСТИ,  

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

(ИЗМЕНЕ) НАСТАВНИХ 

САДРЖАЈА 

ИОП2 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

УСЛОВА РАДА 

ИОП1 

историја, временско 

искуство и доживљај 

времена-прошлост, 

садашњост, будућност, 

традиција, култура и наука 

прилагођавање , индивидуализација 

-прављење додатног наставног 

материјала, 

-укључивање у групне активности и 

рад у пару 

континуирана подршка учењу и 

развоју и мотивацији за учење 

-увеличан материјал, асистивне 

технологије 

прављење додатног наставног 

материјала, 

-укључивање у групне активности и 

рад у пару, 

континуирана подршка учењу и 

развоју и мотивацији за учење 

-коришћење асистивних технологија, 

увеличан материјал 

понављање, 

увежбавање, 

комуникативни, 

демонстративни, илустративни, 

текстуални рад, интеракција, рад у пару 

или групи, динамично смењивање 

активности, 

-граматика:функционални приступ,  

-од простијег ка сложенијем 

-кратке провере знања и разумевања,  

2. 

лични идентитет,  

одакле смо,  

географске особености, 

путовања, 

транспорт 

-измена и сужавање -

прилагођавање , индивидуализација 

-прављење додатног наставног 

материјала, 

-укључивање у групне активности и 

рад у пару 

континуирана подршка учењу и 

развоју и мотивацији за учење 

-увеличан материјал, асистивне 

технологије 

- сужавање -прилагођавање ,  

-прављење додатног наставног 

материјала, 

-укључивање у групне активности и 

рад у пару, 

континуирана подршка учењу и 

развоју и мотивацији за учење 

-коришћење асистивнох технологија, 

увеличан материјал 

активно слушање, 

понављање увежбавање, 

комуникативни, 

демонстративни, илустративни, 

текстуални рад, интеракција,  
рад у пару или групи, динамично 

смењивање активности, 

-од простијег ка сложенијем 

-граматика:функционални приступ 

-кратке провере знања и разумевања 

3. 

млади, здравље, храна 

хигијена и животни циклуси, 

клима, временске прилике 

-измена и сужавање -

прилагођавање , индивидуализација 

-прављење додатног наставног 

материјала, 

-укључивање у групне активности и 

рад у пару 

континуирана подршка учењу и 

развоју и мотивацији за учење 

- сужавање -прилагођавање , -

прављење додатног наставног 

материјала, 

-укључивање у групне активности и 

рад у пару, 

континуирана подршка учењу и 

развоју и мотивацији за учење 

-коришћење асистивних трхнологија, 

активно слушање, 

понављање 

увежбавање, 

комуникативни, 

демонстративни, илустративни, 

текстуални рад, интеракција, рад у пару 

или групи, динамично смењивање 

активности, 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ВРСТА ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА 

АКТИВНОСТИ,  

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

(ИЗМЕНЕ) НАСТАВНИХ 

САДРЖАЈА 

ИОП2 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

УСЛОВА РАДА 

ИОП1 

-увеличан материјал, асистивне 

технологије 

увеличан материјал -граматика:функционални приступ 

-од простијег ка сложенијем 

-кратке провере знања и разумевања 

4. 

духовни живот,норме и 

вредности, емоције и 

међуљудски односи 

-измена и сужавање -

прилагођавање , индивидуализација 

-прављење додатног наставног 

материјала, 

-укључивање у групне активности и 

рад у пару 

континуирана подршка учењу и 

развоју и мотивацији за учење 

-увеличан материјал,асистивне 

технологије 

- сужавање -прилагођавање , -

прављење додатног наставног 

материјала, 

-укључивање у групне активности и 

рад у пару, 

континуирана подршка учењу и 

развоју и мотивацији за учење 

-коришћење асистивних технологија, 

увеличан материјал 

активно слушање, 

понављање, 

увежбавање, 

комуникативни, 

демонстративни, илустративни, 

текстуални рад, интеракција, рад у пару 

или групи, динамично смењивање 

активности, 

-граматика:функционални приступ 

-од простијег ка сложенијем 

-кратке провере знања и разумевања 

5. 

слободно време: уметност, 

забава, мода, одећа, 

разонода, хобији, интернет и 

друштвене мреже, медији 

-измена и сужавање -

прилагођавање , индивидуализација 

-прављење додатног наставног 

материјала, 

-укључивање у групне активности и 

рад у пару 

-увеличан материјал, асистивне 

технологије 

- сужавање -прилагођавање , -

прављење додатног наставног 

материјала, 

-укључивање у групне активности и 

рад у пару 

-коришћење асистивних технологија, 

увеличан материјал 

понављање, 

увежбавање, 

комуникативни, 

демонстративни, илустративни, 

текстуални рад, интеракција,  
рад у пару или групи, динамично 

смењивање активности, 

-граматика:функционални приступ 

-од простијег ка сложенијем, 

-кратке провере знања и разумевања 

6. 

професионални живот, 

школа, школски 

систем,спорт, наши хероји, 

измена и сужавање -прилагођавање 

, индивидуализација 

-прављење додатног наставног 

материјала, 

- сужавање -прилагођавање , -

прављење додатног наставног 

материјала, 

-укључивање у групне активности и 

активно слушање, 

понављање, 

увежбавање, 

комуникативни, 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ВРСТА ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА 

АКТИВНОСТИ,  

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

(ИЗМЕНЕ) НАСТАВНИХ 

САДРЖАЈА 

ИОП2 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

УСЛОВА РАДА 

ИОП1 

планови везани за будућност -укључивање у групне активности и 

рад у пару 

-увеличан материјал, асистивне 

технологије 

рад у пару 

-коришћење асистивних технологија, 

увеличан материјал 

демонстративни, илустративни, 

текстуални рад, интеракција,  
рад у пару или групи, динамично 

смењивање активности, 

-граматика:функционални приступ, 

-од простијег ка сложенијем 

- кратке провере знања и разумевања 

7. 

породица, блиско окружење, 

пријатељи, 

становање,вербална и 

невербална комуникација 

измена и сужавање -прилагођавање 

, индивидуализација 

-прављење додатног наставног 

материјала, 

-укључивање у групне активности и 

рад у пару, 

континуирана подршка учењу и 

развоју и мотивацији за учење 

-увеличан материјал, асистивне 

технологије 

- сужавање -прилагођавање , -

прављење додатног наставног 

материјала, 

-укључивање у групне активности и 

рад у пару, 

континуирана подршка учењу и 

развоју и мотивацији за учење 

-коришћење асистивних технологија, 

увеличан материјал 

активно слушање, 

понављање, 

увежбавање, 

комуникативни, 

демонстративни, илустративни, 

текстуални рад, интеракција,  
рад у пару или групи, динамично 

смењивање активности, 

-од простијег ка сложенијем 

-граматика:функционални приступ 

-кратке провере знања и разумевања 
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ЛИКОВНА КУЛТУРА 

РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ  

САДРЖАЈИ 

1. 

ПРОСТОР И 

КОМПОЗИЦИЈА 

– користи традиционалне технике и 

одабрана савремена средства за ликовна 

истраживања; 

– изражава, одабраним ликовним 

елементима, емоције, стање или 

имагинацију; 

– обликује композиције примењујући 

основна знања о пропорцијама и 

перспективи; 

– користи, сам или у сарадњи са другима, 

одабране изворе, податке и информације као 

подстицај за стваралачки рад; 

– разговара о одабраним идејама, темама или 

мотивима у уметничким остварењима 

различитих култура и епоха; 

– уважава себе и друге када снима, обрађује 

и дели дигиталне фотографије; 

– учествује у заједничком креативном раду 

који обједињује различите уметности и/или 

уметност и технологију; 

– прави, самостално или у тиму, 

презентације о одабраним темама повезујући 

кључне текстуалне податке и визуелне 

информације; 

- компетенција за учење 

- естетичка компетенција 

- комуникација 

- решавање проблема 

- сарадња 

- дигитална компетенција 

Композиција. Боје и емоције, 

стилизација облика. Композиција 

линија, композиција боја, композиција 

облика. Равнотежа, контраст, 

понављање и степеновање облика, 

варијације. Орнамент и арабеска. 

Пропорције. Пропорције главе и тела. 

Перспектива. Колористичка, 

ваздушна, линеарна перспектива. 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ  

САДРЖАЈИ 

– представи своје и радове других, кратко, 

аргументовано и афирмативно; 

– предлаже идеје за уметничку рециклажу, 

хуманитарне акције кроз ликовно 

стваралаштво или обилазак места и установа 

културе; 

– разматра своја интересовања и могућности 

у односу на занимања у визуелним 

уметностима. 

2. 

КОМУНИКАЦИЈА 

– користи традиционалне технике и 

одабрана савремена средства за ликовна 

истраживања; 

– изражава, одабраним ликовним 

елементима, емоције, стање или 

имагинацију; 

– обликује композиције примењујући 

основна знања о пропорцијама и 

перспективи; 

– користи, сам или у сарадњи са другима, 

одабране изворе, податке и информације као 

подстицај за стваралачки рад; 

– разговара о одабраним идејама, темама или 

мотивима у уметничким остварењима 

различитих култура и епоха; 

– уважава себе и друге када снима, обрађује 

и дели дигиталне фотографије; 

- компетенција за учење 

- естетичка компетенција 

- комуникација 

- решавање проблема 

- сарадња 

- дигитална компетенција 

Теме. Историјска, религијска и 

митолошка тема. Оригинал, копија и 

плагијат. 

Дигитална фотографија. Кадар, селфи 

и аутопортрет. 

Анимација. Процес креирања, стори 

борд. 

Сцена. Обједињавање покрета, игре и 

звука.  

Презентације. 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ  

САДРЖАЈИ 

– учествује у заједничком креативном раду 

који обједињује различите уметности и/или 

уметност и технологију; 

– прави, самостално или у тиму, 

презентације о одабраним темама повезујући 

кључне текстуалне податке и визуелне 

информације; 

– представи своје и радове других, кратко, 

аргументовано и афирмативно; 

– предлаже идеје за уметничку рециклажу, 

хуманитарне акције кроз ликовно 

стваралаштво или обилазак места и установа 

културе; 

– разматра своја интересовања и могућности 

у односу на занимања у визуелним 

уметностима. 

3. 

УМЕТНОСТ ОКО НАС 

– користи традиционалне технике и 

одабрана савремена средства за ликовна 

истраживања; 

– изражава, одабраним ликовним 

елементима, емоције, стање или 

имагинацију; 

– обликује композиције примењујући 

основна знања о пропорцијама и 

перспективи; 

– користи, сам или у сарадњи са другима, 

- компетенција за учење 

- естетичка компетенција 

- комуникација 

- решавање проблема 

- сарадња 

- дигитална компетенција 

Уметност и технологија. Уметничка 

занимања и продукти. Савремена 

технологија и уметност. 

Уметност око нас. Уметничка 

рециклажа, уметнички пројекти, 

хуманитарне акције... Наслеђе. 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ  

САДРЖАЈИ 

одабране изворе, податке и информације као 

подстицај за стваралачки рад; 

– разговара о одабраним идејама, темама или 

мотивима у уметничким остварењима 

различитих култура и епоха; 

– уважава себе и друге када снима, обрађује 

и дели дигиталне фотографије; 

– учествује у заједничком креативном раду 

који обједињује различите уметности и/или 

уметност и технологију; 

– прави, самостално или у тиму, 

презентације о одабраним темама повезујући 

кључне текстуалне податке и визуелне 

информације; 

– представи своје и радове других, кратко, 

аргументовано и афирмативно; 

– предлаже идеје за уметничку рециклажу, 

хуманитарне акције кроз ликовно 

стваралаштво или обилазак места и установа 

културе; 

– разматра своја интересовања и могућности 

у односу на занимања у визуелним 

уметностима. 

* 



АНЕКС 2 Школског програма ОШ „Драган Ковачевић шк- 2018/19-2021/22. 

 

114 Београд 2020.  
 

РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ВРСТА ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА 

АКТИВНОСТИ,  

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

НАЧИН 

ПРИЛАГОЂАВАЊА 

(ИЗМЕНЕ) НАСТАВНИХ 

САДРЖАЈА 

ИОП2 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

УСЛОВА РАДА 

ИОП1 

1. 

ПРОСТОР И 

КОМПОЗИЦИЈА 

Слободно ликовно изражавање 

У зависности од потреба ученика: 

- увеличавање наставног материјала, 

додатно осветљење, брајева машина...  

- организовање радног простора ( 

посебан положај клупе, организација 

простора на столу ( пре – после картице 

и радни материјал ), уклањање извора 

светлости, звукова и сл. који 

узнемиравају ученика; 

- посебне столице, наслони, рампе ради 

лакшег приступа и седења у учионици 

и учествовања на часу; 

- прилагођавање канала комуникације: 

вербално, сликовно, знаковни језик као 

и коришћење асистивне технологије 

таблета, програма за читање и сл. 

- додатно време за рад, индивидуално 

праћење рада од стране наставника или 

асистента 

- вербално- текстуалне методе (кроз 

разговор и дискусију са ученицима 

обрадити појам арабеске и орнамента, 

сличности и разлике) 

- илустративнна метода ( кроз конкретне 

примере из историје уметности 

назначити утицај других култура- 

Сирије, Египта, исламских култура.. 

корелација са историјом и музичком 

културом ) 

- практично- демонстративне методе (по 

моделу из природе- цвет, грана, корење 

ученици треба да откривају и разумеју 

ликовни проблем арабеске) 

- креирење вежби 

- подстицање, коректура, естетска 

анализа и вредновање 

2. 

КОМУНИКАЦИЈА 

Слободно ликовно 

изражавање, техника по 

избору ученика. 

У зависности од потреба ученика: 

- увеличавање наставног материјала, 

додатно осветљење, брајева машина...  

- организовање радног простора ( 

посебан положај клупе, организација 

простора на столу ( пре – после картице 

и радни материјал ), уклањање извора 

светлости, звукова и сл. који 

узнемиравају ученика; 

- вербално- текстуалне методе (кроз 

разговор и дискусију са ученицима 

обрадити појам арабеске и орнамента, 

сличности и разлике) 

- илустративнна метода ( кроз конкретне 

примере из историје уметности 

назначити утицај других култура- 

Сирије, Египта, исламских култура.. 

корелација са историјом и музичком 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ВРСТА ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА 

АКТИВНОСТИ,  

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

НАЧИН 

ПРИЛАГОЂАВАЊА 

(ИЗМЕНЕ) НАСТАВНИХ 

САДРЖАЈА 

ИОП2 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

УСЛОВА РАДА 

ИОП1 

- посебне столице, наслони, рампе ради 

лакшег приступа и седења у учионици 

и учествовања на часу; 

- прилагођавање канала комуникације: 

вербално, сликовно, знаковни језик као 

и коришћење асистивне технологије 

таблета, програма за читање и сл. 

- додатно време за рад, индивидуално 

праћење рада од стране наставника или 

асистента 

културом ) 

- практично- демонстративне методе (по 

моделу из природе- цвет, грана, корење 

ученици треба да откривају и разумеју 

ликовни проблем арабеске) 

- креирење вежби 

- подстицање, коректура, естетска 

анализа и вредновање 

3. 

УМЕТНОСТ ОКО НАС 

Самостално , слободно 

ликовно изражавање. 

У зависности од потреба ученика: 

- увеличавање наставног материјала, 

додатно осветљење, брајева машина...  

- организовање радног простора ( 

посебан положај клупе, организација 

простора на столу ( пре – после картице 

и радни материјал ), уклањање извора 

светлости, звукова и сл. који 

узнемиравају ученика; 

- посебне столице, наслони, рампе ради 

лакшег приступа и седења у учионици 

и учествовања на часу; 

- прилагођавање канала комуникације: 

вербално, сликовно, знаковни језик као и 

коришћење асистивне технологије таблета, 

програма за читање и сл. 

- додатно време за рад, индивидуално праћење 

рада од стране наставника или асистента 

- вербално- текстуалне методе (кроз 

разговор и дискусију са ученицима 

обрадити појам арабеске и орнамента, 

сличности и разлике) 

- илустративнна метода ( кроз конкретне 

примере из историје уметности 

назначити утицај других култура- 

Сирије, Египта, исламских култура.. 

корелација са историјом и музичком 

културом ) 

- практично- демонстративне методе (по 

моделу из природе- цвет, грана, корење 

ученици треба да откривају и разумеју 

ликовни проблем арабеске) 

- креирење вежби 

- подстицање, коректура, естетска 

анализа и вредновање 
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МУЗИЧКА КУЛТУРА 

РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ  

САДРЖАЈИ 

1.ЧОВЕК И МУЗИКА 

 

У оквиру области/теме ученик ће бити у 

стању да: 

– препозна врсту жичаних инструмента по 

изгледу и звуку; 

– опише начин добијања тона код жичаних 

инструмената; 

– 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; 

– објасни како је музика повезана са другим 

уметностима и областима ван уметности 

(музика и религија; технологија записивања, 

штампања нота; извођачке и техничке 

могућности инструмената; 

– разликује музичке форме барока и 

класицизма; 

– идентификује репрезентативне музичке 

1) компетенција за учење; 

2) одговорно учешће у 

демократском друштву; 

3) естетичка компетенција; 

4) комуникација; 

5) одговоран однос према 

околини; 

6) одговоран однос према 

здрављу; 

7) предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву; 

8) рад са подацима и 

информацијама; 

9) решавање проблема; 

10) сарадња; 

11) дигитална 

компетенција. 
 

 

Барок. 

Рођење опере. 

Клаудио Монтеверди. 

Облици вокално-инструменталне 

музике (ораторијум, кантата). 

Инструментална музика: солистичко, 

камерно и оркестарско музицирање. 

Инструментални облици: свита, 

кончерто гросо. 

Антонио Вивалди, Јохан Себастијан 

Бах и Георг Фридрих Хендл. 

Класицизам 

Појам сонате и симфоније. Жанрови 

класичне музике –опера, црквени 

жанрови, симфонијска, концертантна, 

камерна (посебно гудачки квартет), 

солистичка музика. Јозеф Хајдн, 

Волфганг Амадеус Моцарт и Лудвиг 

ван Бетовен. 

Развој српске црквене музике. 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ  

САДРЖАЈИ 

примере најзначајнијих представника барока 

и класицизма; 

– идентификује елементе музике барока и 

класицизма као инспирацију у музици 

савременог доба; 

– изводи музичке примере користећи глас, 

покрет и инструменте, сaмoстaлнo и у групи; 

– користи музичке обрасце у осмишљавању 

музичких целина кроз пeвaњe, свирaњe и 

пoкрeт; 

– комуницира у групи импрoвизуjући мање 

музичке целине глaсoм, инструмeнтом или 

пoкрeтом; 

– учествује у креирању шкoлских прирeдби, 

догађаја и пројеката; 

– 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 музицирању; 

– понаша се у складу са правилима музичког 

бонтона у различитим музичким приликама; 

– критички просуђује утицај музике на 

здравље; 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ  

САДРЖАЈИ 

– користи могућности ИКТ-а за самостално 

истраживање, извођење и стваралаштво. 

2.МУЗИЧКИ 

ИНСТРУМЕНТИ 

-прпозна инструмент или групу по врсти 

композиције у оквиру датог музичког стила; 

-коментарише слушано дело у односу на 

извођачки састав и инструмента; 

У оквиру области/теме ученик ће бити у 

стању да: 

– препозна врсту жичаних инструмента по 

изгледу и звуку; 

– опише начин добијања тона код жичаних 

инструмената; 

– 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; 

– објасни како је музика повезана са другим 

уметностима и областима ван уметности 

(музика и религија; технологија записивања, 

штампања нота; извођачке и техничке 

1) компетенција за учење; 

2) одговорно учешће у 

демократском друштву; 

3) естетичка компетенција; 

4) комуникација; 

5) одговоран однос према 

околини; 

6) одговоран однос према 

здрављу; 

7) предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву; 

8) рад са подацима и 

информацијама; 

9) решавање проблема; 

10) сарадња; 

11) дигитална 

компетенција. 

 

Жичани: трзалачки и гудачки. 

Градитељске школе. 

Појам симфонијског оркестра 

Српски народни музички инструменти. 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ  

САДРЖАЈИ 

могућности инструмената; 

– 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 

савременог доба; 

– изводи музичке примере користећи глас, 

покрет и инструменте, сaмoстaлнo и у групи; 

– користи музичке обрасце у осмишљавању 

музичких целина кроз пeвaњe, свирaњe и 

пoкрeт; 

– комуницира у групи импрoвизуjући мање 

музичке целине глaсoм, инструмeнтом или 

пoкрeтом; 

– учествује у креирању шкoлских прирeдби, 

догађаја и пројеката; 

– 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 музицирању; 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ  

САДРЖАЈИ 

– понаша се у складу са правилима музичког 

бонтона у различитим музичким приликама; 

– критички просуђује утицај музике на 

здравље; 

– користи могућности ИКТ-а за самостално 

истраживање, извођење и стваралаштво. 

3. СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

У оквиру области/теме ученик ће бити у 

стању да: 

– препозна врсту жичаних инструмента по 

изгледу и звуку; 

– опише начин добијања тона код жичаних 

инструмената; 

– 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; 

– објасни како је музика повезана са другим 

уметностима и областима ван уметности 

(музика и религија; технологија записивања, 

1) компетенција за учење; 

2) одговорно учешће у 

демократском друштву; 

3) естетичка компетенција; 

4) комуникација; 

5) одговоран однос према 

околини; 

6) одговоран однос према 

здрављу; 

7) предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву; 

8) рад са подацима и 

информацијама; 

9) решавање проблема; 

10) сарадња; 

11) дигитална 

компетенција. 

 

Елементи музичке изражајности: тeмпo, 

динaмика, тoнскe бoje различитих 

глaсoва и инструмeната. 

Слушање световне и духовне музике 

барока и класицизма. 

Слушaњe вокалних, вoкaлнo-

иструмeнтaлних и инструмeнтaлних 

кoмпoзициja, дoмaћих и стрaних 

кoмпoзитoрa. 

Слушање дела традиционалне народне 

музике. 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ  

САДРЖАЈИ 

штампања нота; извођачке и техничке 

могућности инструмената; 

– 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 

савременог доба; 

– изводи музичке примере користећи глас, 

покрет и инструменте, сaмoстaлнo и у групи; 

– користи музичке обрасце у осмишљавању 

музичких целина кроз пeвaњe, свирaњe и 

пoкрeт; 

– комуницира у групи импрoвизуjући мање 

музичке целине глaсoм, инструмeнтом или 

пoкрeтом; 

– изрази доживљај музике језиком других 

уметности (плес, глума, писана или говорна 

реч, ликовна уметност); 

– примењује принцип сарадње и међусобног 

подстицања у заједничком музицирању; 

– понаша се у складу са правилима музичког 

бонтона у различитим музичким приликама; 

– критички просуђује утицај музике на 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ  

САДРЖАЈИ 

здравље; 

– користи могућности ИКТ-а за самостално 

истраживање, извођење и стваралаштво. 

4.ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

У оквиру области/теме ученик ће бити у 

стању да: 

-примењује правилну технику певања; 

-примењује различита средста изражајног 

певања и свирања у зависности од врсте, 

намене и карактера композиције; 

-развија координацију и моторику кроз 

свирање и покрет; 

-примењује принцип сарадње и међусобног 

подстицања у заједничком музицирању; 

– објасни како је музика повезана са другим 

уметностима и областима ван уметности 

(музика и религија; технологија записивања, 

штампања нота; извођачке и техничке 

могућности инструмената; 

– изводи музичке примере користећи глас, 

покрет и инструменте, сaмoстaлнo и у групи; 

– користи музичке обрасце у осмишљавању 

музичких целина кроз пeвaњe, свирaњe и 

пoкрeт; 

– комуницира у групи импрoвизуjући мање 

музичке целине глaсoм, инструмeнтом или 

пoкрeтом; 

– учествује у креирању шкoлских прирeдби, 

1) компетенција за учење; 

2) одговорно учешће у 

демократском друштву; 

3) естетичка компетенција; 

4) комуникација; 

5) одговоран однос према 

околини; 

6) одговоран однос према 

здрављу; 

7) предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву; 

8) рад са подацима и 

информацијама; 

9) решавање проблема; 

10) сарадња; 

11) дигитална 

компетенција. 

 

Пeвaње пeсама пo слуху и из нотног 

текста (солмизацијом) самостално и у 

групи. 

Певање песама у комбинацији са 

покретом. 

Певање и свирaњe из нотног текстa 

нaрoдних и умeтничких композиција нa 

инструмeнтимa Oрфoвoг 

инструмeнтaриja и/или на другим 

инструментима. 

Извођење једноставнијих музичких 

примера у вези са обрађеном темом. 

Извођење (певање или свирање) 

једноставних ритмичких и мелодијских 

репрезентативних примера 

(oдломака/тема) у стилу музике барока, 

класицизма. 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ  

САДРЖАЈИ 

догађаја и пројеката; 

– 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 музицирању; 

– понаша се у складу са правилима музичког 

бонтона у различитим музичким приликама; 

– критички просуђује утицај музике на 

здравље; 

– користи могућности ИКТ-а за самостално 

истраживање, извођење и стваралаштво. 

5. МУЗИЧКО 

СТВАРАЛАШТВО 

У оквиру области/теме ученик ће бити у 

стању да: 

-примењује правилну технику певања; 

-примењује различита средста изражајног 

певања и свирања у зависности од врсте, 

намене и карактера композиције; 

-развија координацију и моторику кроз 

свирање и покрет; 

-примењује принцип сарадње и међусобног 

подстицања у заједничком музицирању; 

– објасни како је музика повезана са другим 

уметностима и областима ван уметности 

(музика и религија; технологија записивања, 

1) компетенција за учење; 

2) одговорно учешће у 

демократском друштву; 

3) естетичка компетенција; 

4) комуникација; 

5) одговоран однос према 

околини; 

6) одговоран однос према 

здрављу; 

7) предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву; 

8) рад са подацима и 

информацијама; 

Крeирaњe пoкрeтa уз музику кojу 

учeници изводе. 

Крeирaњe ритмичке прaтњe. 

Реконструкција музичких догађаја у 

стилу барока и класицизма. 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ  

САДРЖАЈИ 

штампања нота; извођачке и техничке 

могућности инструмената; 

– изводи музичке примере користећи глас, 

покрет и инструменте, сaмoстaлнo и у групи; 

– користи музичке обрасце у осмишљавању 

музичких целина кроз пeвaњe, свирaњe и 

пoкрeт; 

– комуницира у групи импрoвизуjући мање 

музичке целине глaсoм, инструмeнтом или 

пoкрeтом; 

– учествује у креирању шкoлских прирeдби, 

догађаја и пројеката; 

– 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 музицирању; 

– понаша се у складу са правилима музичког 

бонтона у различитим музичким приликама; 

– критички просуђује утицај музике на 

здравље; 

– користи могућности ИКТ-а за самостално 

истраживање, извођење и стваралаштво. 

9) решавање проблема; 

10) сарадња; 

11) дигитална 

компетенција. 

*
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ВРСТА ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА 

АКТИВНОСТИ,  

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

(ИЗМЕНЕ) НАСТАВНИХ 

САДРЖАЈА 

ИОП2 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

УСЛОВА РАДА 

ИОП1 

1.ЧОВЕК И МУЗИКА 

-избегавати увођење апстрактних 

музичких појмова и концепата, 

користити конкретне примере, 

слике, звуке при објашњавању; 

-смањење обима градива (нпр. 

броја композиција које се слушају 

као музичка илустрација одређеног 

појма) 

- изузетно пажљив одабир дела која 

се слушају узимајући у обзир 

сензорна оштећења ученика, канал 

којим комуницирају, структуру 

пажње, претходна музичка искуства 

па и укус – изабрати дела која су 

ученику блиска, разумљива, па ићи 

ка новим звуцима, инструментима, 

жанровима, сложеније структуре и 

богатијег емоционалног распона. 

- стрпљиво градити и „ тренирати 

пажњу“ ученика да слуша музику: 

да усмери пажњу уопште, да 

усмери пажњу довољно дуго, да 

размишља о слушаном; 

- јачати способност детета да 

изрази своја размишљања или 

емоционални доживљај о 

слушаном: вербално, невербално: 

У зависности од потреба ученика: 

- увеличавање наставног материјала, 

додатно осветљење, брајева 

машина...  

- организовање радног простора ( 

посебан положај клупе, организација 

простора на столу ( пре – после 

картице и радни материјал ), 

уклањање извора светлости, звукова 

и сл. који узнемиравају ученика; 

- посебне столице, наслони, рампе 

ради лакшег приступа и седења у 

учионици и учествовања на часу; 

- прилагођавање канала 

комуникације: вербално, сликовно, 

знаковни језик као и коришћење 

асистивне технологије таблета, 

програма за читање и сл. 

- додатно време за рад, 

индивидуално праћење рада од 

стране наставника или асистента; 

Ученик: 

-повезује појмове и концепте, уочава, 

пореди, класификује,...у оној мери у 

којој му припода проблема то 

дозвољава 

-учи како да пажљиво слуша музику:   

- фокусира пажњу  

- уочава и анализира   

- исказује своја запажања и закључке о 

слушаном 

- вредносно процењује и заузима 

критићки став о делу 

- емоционално доживљава дело; 

- слуша композиције различитих 

жанрова, инструменталних састава, 

структуре, садржаја, расположења 

Наставник: 

-комбинује различита методе и облике 

рада, користи разноврсна наставна 

средства. 

- подстиче, мотивише 

- објашњава, усмерава, наводи 

- анализира, дискутује 

- труди се да оспособи ученика за 

самосталан рад; 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ВРСТА ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА 

АКТИВНОСТИ,  

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

(ИЗМЕНЕ) НАСТАВНИХ 

САДРЖАЈА 

ИОП2 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

УСЛОВА РАДА 

ИОП1 

сликом, праћењем ритма њихањем 

и сл.; 

- оспособити ученике да сами 

слушају музику користећи 

доступну технологију ( телефони, 

таблети...) 

2.МУЗИЧКИ 

ИНСТРУМЕНТИ 

-избегавати увођење апстрактних 

музичких појмова и концепата, 

користити конкретне примере, 

слике, звуке при објашњавању; 

-смањење обима градива (нпр. 

броја композиција које се слушају 

као музичка илустрација одређеног 

појма) 

- изузетно пажљив одабир дела која 

се слушају узимајући у обзир 

сензорна оштећења ученика, канал 

којим комуницирају, структуру 

пажње, претходна музичка искуства 

па и укус – изабрати дела која су 

ученику блиска, разумљива, па ићи 

ка новим звуцима, инструментима, 

жанровима, сложеније структуре и 

богатијег емоционалног распона. 

- стрпљиво градити и „ тренирати 

пажњу“ ученика да слуша музику: 

да усмери пажњу уопште, да 

усмери пажњу довољно дуго, да 

У зависности од потреба ученика: 

- увеличавање наставног материјала, 

додатно осветљење, брајева 

машина...  

- организовање радног простора ( 

посебан положај клупе, организација 

простора на столу ( пре – после 

картице и радни материјал ), 

уклањање извора светлости, звукова 

и сл. који узнемиравају ученика; 

- посебне столице, наслони, рампе 

ради лакшег приступа и седења у 

учионици и учествовања на часу; 

- прилагођавање канала 

комуникације: вербално, сликовно, 

знаковни језик као и коришћење 

асистивне технологије таблета, 

програма за читање и сл. 

- додатно време за рад, 

индивидуално праћење рада од 

стране наставника или асистента; 

Ученик: 

-учи како да пажљиво слуша музику:   

- фокусира пажњу  

- уочава и анализира   

- исказује своја запажања и закључке о 

слушаном 

- вредносно процењује и заузима 

критићки став о делу 

- емоционално доживљава дело; 

- слуша композиције различитих 

жанрова, инструменталних састава, 

структуре, садржаја, расположења 

Наставник: 

-комбинује различита методе и облике 

рада, користи разноврсна наставна 

средства. 

- подстиче, мотивише 

- објашњава, усмерава, наводи 

- анализира, дискутује 

- труди се да оспособи ученика за 

самосталан рад; 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ВРСТА ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА 

АКТИВНОСТИ,  

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

(ИЗМЕНЕ) НАСТАВНИХ 

САДРЖАЈА 

ИОП2 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

УСЛОВА РАДА 

ИОП1 

размишља о слушаном; 

- јачати способност детета да 

изрази своја размишљања или 

емоционални доживљај о 

слушаном: вербално, невербално: 

сликом, праћењем ритма њихањем 

и сл. 

3.СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

- изузетно пажљив одабир дела која 

се слушају узимајући у обзир 

сензорна оштећења ученика, канал 

којим комуницирају, структуру 

пажње, претходна музичка искуства 

па и укус – изабрати дела која су 

ученику блиска, разумљива, па ићи 

ка новим звуцима, инструментима, 

жанровима, сложеније структуре и 

богатијег емоционалног распона. 

- стрпљиво градити и „ тренирати 

пажњу“ ученика да слуша музику: 

да усмери пажњу уопште, да 

усмери пажњу довољно дуго, да 

размишља о слушаном; 

- јачати способност детета да 

изрази своја размишљања или 

емоционални доживљај о 

слушаном: вербално, невербално: 

сликом, праћењем ритма њихањем 

и сл.; 

У зависности од потреба ученика: 

- увеличавање наставног материјала, 

додатно осветљење, брајева 

машина...  

- организовање радног простора ( 

посебан положај клупе, организација 

простора на столу ( пре – после 

картице и радни материјал ), 

уклањање извора светлости, звукова 

и сл. који узнемиравају ученика; 

- посебне столице, наслони, рампе 

ради лакшег приступа и седења у 

учионици и учествовања на часу; 

- прилагођавање канала 

комуникације: вербално, сликовно, 

знаковни језик као и коришћење 

асистивне технологије таблета, 

програма за читање и сл. 

- додатно време за рад, 

индивидуално праћење рада од 

стране наставника или асистента; 

Ученик: 

-учи како да пажљиво слуша музику:   

- фокусира пажњу  

- уочава и анализира   

- исказује своја запажања и закључке о 

слушаном 

- вредносно процењује и заузима 

критићки став о делу 

- емоционално доживљава дело; 

- слуша композиције различитих 

жанрова, инструменталних састава, 

структуре, садржаја, расположења; 

Наставник: 

-комбинује различита методе и облике 

рада, користи разноврсна наставна 

средства. 

- подстиче, мотивише 

- објашњава, усмерава, наводи 

- анализира, дискутује 

- труди се да оспособи ученика за 

самосталан рад; 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ВРСТА ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА 

АКТИВНОСТИ,  

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

(ИЗМЕНЕ) НАСТАВНИХ 

САДРЖАЈА 

ИОП2 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

УСЛОВА РАДА 

ИОП1 

- оспособити ученике да сами 

слушају музику користећи 

доступну технологију ( телефони, 

таблети...) 

4.ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

- пажљив одабир дела за певање и 

слушање имајући у виду 

могућности ученика: извођење 

композиција једноставније 

структуре, текста који се пуно пута 

понавља и лако га је усвојити и сл.; 

- ослањати се на извођење по слуху 

пре него на извођење из нотног 

текста које је само по себи 

захтевније и апстрактније; 

- повезивати извођење са игрњем – 

музичке стилице, вруће хладно, дан 

и ноћ, глувих телефона и сл.; 

- повезивати извођење са народним 

и уметничким играма и прављењем 

кореографија које прате текст или 

инструментално дело;  

- оспособити ученике да сами 

изводе музику коришћењем  

доступне технологије ( таблети, 

телефони..) 

У зависности од потреба ученика: 

- увеличавање наставног материјала, 

додатно осветљење, брајева 

машина...  

- организовање радног простора ( 

посебан положај клупе, организација 

простора на столу ( пре – после 

картице и радни материјал ), 

уклањање извора светлости, звукова 

и сл. који узнемиравају ученика; 

- посебне столице, наслони, рампе 

ради лакшег приступа и седења у 

учионици и учествовања на часу; 

- прилагођавање канала 

комуникације: вербално, сликовно, 

знаковни језик као и коришћење 

асистивне технологије таблета, 

програма за читање и сл. 

- додатно време за рад, 

индивидуално праћење рада од 

стране наставника или асистента; 

Ученик: 

- пева/ свира – самостално и у групи; 

- пева/ свира – по слуху и из нотног 

текста; 

- усваја и користи елементе музичке 

писмености; 

- користи различите елементе( дикцију, 

динамику, темпо) да би постигао 

изражајност и изражајно са 

разумевањем и уз доживљавање изводи 

дела; 

Наставник: 

-комбинује различита методе и облике 

рада, користи разноврсна наставна 

средства. 

- подстиче, мотивише 

- објашњава, усмерава, наводи 

- анализира, дискутује 

- труди се да оспособи ученика за 

самосталан рад; 

 

5.МУЗИЧКО 

СТВАРАЛАШТВО 

- без увођења било каквих 

апстрактних појмова о 

стваралаштву кроз игре музичких 

У зависности од потреба ученика: 

- увеличавање наставног материјала, 

додатно осветљење, брајева 

Ученик: 

- осмишљава и импровизује мелодију, 

ритам и покрет: на задати текст, од 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ВРСТА ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА 

АКТИВНОСТИ,  

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

(ИЗМЕНЕ) НАСТАВНИХ 

САДРЖАЈА 

ИОП2 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

УСЛОВА РАДА 

ИОП1 

питања и одговора, креирање 

покрета уз музику, реконструкцију 

музицирања у стилу одређених 

епоха – конкретно импровизовати, 

исказивати емоције. 

машина...  

- организовање радног простора ( 

посебан положај клупе, организација 

простора на столу ( пре – после 

картице и радни материјал ), 

уклањање извора светлости, звукова 

и сл. који узнемиравају ученика; 

- посебне столице, наслони, рампе 

ради лакшег приступа и седења у 

учионици и учествовања на часу; 

- прилагођавање канала 

комуникације: вербално, сликовно, 

знаковни језик као и коришћење 

асистивне технологије таблета, 

програма за читање и сл. 

- додатно време за рад, 

индивидуално праћење рада од 

стране наставника или асистента; 

понуђених мотива, ствара музичка 

питања и одговоре, пратњу за песме. 

- израђује једноставне музичке 

инструменте; 

- реконструише музцирање старих 

цивилизација – пева, свира игра; 

- користи доступне технологије 

(телефон, таблет..) у стварању музике. 

Наставник: 

-комбинује различита методе и облике 

рада, користи разноврсна наставна 

средства. 

- подстиче, мотивише 

- објашњава, усмерава, наводи 

- анализира, дискутује 

- труди се да оспособи ученика за 

самосталан рад; 
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ИСТОРИЈА 

РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ  

САДРЖАЈИ 

1. 

ОСНОВИ 

ПРОУЧАВАЊА 

ПРОШЛОСТИ 

Уочи и издвоји карактеристике индустријског 

доба/позног новог века. 

Упореди карактеристике Новог века-

индустријсоог доба са преходним епохама. 

Доведе у везу (уочи повезаност) индустријског 

доба са нашим временом на конкретним 

примерима. На основу карактеристичних 

историјских извора сагледа карактеристике 

епохе. Повеже визуелне и текстуалне 

информације са одговарајућим историјским 

контекстом (хронолошки, политички, друштвени, 

културни). Издвоји савремене, аудио-визуелне 

изворе и процени њихову релеватност и сазнајну 

вредност /(разуме њихов значај за проучвање 

историјје индусријског доба)  

Анализира и процени ближе хронолошко 

порекло извора на основу садржаја; 

идентификује историјске споменике у локалној 

средини и зна шта је култура сећања. 

Компетенција за учење: 

Комуникација: 

Рад с подацима и 

информацијама: 

Сарадња: 

Дигитална компетенција: 

Основне одлике, хронолошки и 

просторни оквири периода од 

Индустријске револуције до завршетка 

Првог светског рата. 

Историјски извори за изучавање 

периода од Индустријске револуције до 

завршетка Првог светског рата и 

њихова сазнајна вредност 

(материјални, писани, аудио и 

визуелни). 

2. 

ЕВРОПА, СВЕТ, 

СРПСКА ДРЖАВА И 

НАРОД НА ПОЧЕТКУ 

ИНДУСТРИЈСКОГ ДОБА 

(до средине XIX века) 

На основу датих примера (анализирају ћи их) 

уочи утицај научно-технолошког развоја 

(индустријске револуције) на промене у 

привредним и и друштвеним односима (појава 

фабрике, успон привреде, развој грађанског 

друштва, раслојавање грађанства,  урбанизација, 

настанак  радничког покрета). 

Доведе у везу узроке и последице (уочи, 

разликује и уме да образложи)  узроке и 

компетенција за учење; 

одговорно учешће у 

демократском друштву; 

естетичка компетенција; 

комуникација; 

рад са подацима и 

информацијама; 

решавање проблема; 

Прва индустријска револуција (парна 

машина и њена примена; развој 

саобраћаја, појава фабрика промене у 

друштву – јачање грађанске и појава 

радничке класе). 

Политичке револуције-грађанске 

револуције и национални покрети 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ  

САДРЖАЈИ 

последице индустријске револуције, 

просветитељства, грађанских револуција, српске 

револуције на основу конкретних примера. 

Изводи закључак о повезаности (уочи/доведе у 

везу) Српске револуције и развоја модерне 

српске државе са грађанским револуцијама, 

националним покретима, међународним 

приликама, Наполеоновим ратовимаа и Источног 

питања.  

Именује тековине позног новог века и уочи 

повезаност са нашим добом (индустрија, 

грађанско друштво, парламентаризам, уставност, 

подела власти).  

Уочи везу између развоја српске државности 

током новог века и савремене српске државе 

(уређење, територија, симболи, празници, 

институције).  

Препозна историјску подлогу савремених 

институција и друштвених појава (грађанска 

права, парламентаризам, уставност, раднички 

покрети, република).  

Сагледа значај и улогу истакнутих личности у 

датом историјском контексту (уочи њихов 

допринос и улогу у догађајима, појавама и 

процесима).  

Наведе специфичности  просветитељства, 

грађанског друштва, револуционарних покрета, 

национализма, либерализма и ставова појединаца 

и група насталих у новом веку (буржоазија, 

радници, нација, интелектуалци, либерали, 

револуционари,).  

сарадња; 

дигитална компетенција 
(узроци, последице и обележја, 

европске монархије уочи револуција, 

просветитељске идеје, примери 

америчке и француске револуције; 

појмови уставности и поделе власти. 

Декларација независности и 

Декларација о правима човека и 

грађанина, укидање феудализма). 

Наполеоново доба (Наполеонова 

владавина, ратови, тековине-

(Наполеонов кодекс, национално 

буђење), Бечки конгрес и Света 

алијанса). Национализам, либерализам 

и ромнтизам. Свакодневни живот и 

култура (промене у начину живота)-

индустријско и грађанско друштво, 

живот богатих аристократије и 

буржоазије, радника, живот на селу, 

забава, образовање, појава штампе. 

Источно питање и балкански народи 

(политика великих сила, борба 

балканских народа за ослобођење), 

Грчка револуција, Кримски рат и 

Источна криза. 

Живот Срба под османском и 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 
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ОБЛАСТИ 

ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ  

САДРЖАЈИ 

Препозна основне карактеристике либерализма и 

национализма.  На примерима америчке, 

француске и српске револуције и Наолеонових 

ратова анализира процес настанка модерних 

нација и наводи/препозна њихове основне 

карактеристике (зна шта је нација и шта повезује 

њене припаднике). 

Уочи утицај и улогу књижевних и уметничких 

дела просветитељства  романтизма на 

формирање националног идентитета у 

прошлости.  

Пореди положај и начин живота припадника 

различитих друштвених слојева и група 

(аристократија, буржоазија, радници, сељаци). 

Приказује на историјској карти развоја 

индустрије, америчке револуције, Наполеонових 

ратова, Српске револуције, териоријални развој 

модерне српске државе и Црне Горе).  

Упореди карту Европе у 18. веку, у  време 

Наполеонових ратова и после Бечког конгреса, 

издвоји велике силе и уочи територијалне 

промене, уочи опадање моћи турске државе.  

Упореди информације приказане на историкој 

карти са легендом са табелама и графиконима. 

На основу визуелних и текстуалних информација 

одреди хронолошки, политички, друштвеним и 

културни контекст настанка извора.  

Пореди различите историјске изворе и 

класификује их на основу њихове сазнајне 

вредности. Анализира и процени ближе 

хронолошко порекло извора на основу садржаја. 

хабзбуршком влашћу-положај српског 

народа (раја-ратници и сеобници). 

Српска револуција 1804–1835 (основна 

обележја, ток Првог и Другог српског 

устанка, последице и значај). 

Развој модерне српске државе 

(аутономија Кнежевине Србије, прва 

владацина кнеза Милоша и кнеза 

Михаила Обреновића, успостава 

државе, оснивање образовних и 

културних установа). 

Црна Гора у доба владичанства 

(основна обележја државног и 

друштвеног уређења). 

Истакнуте личности: Џејмс Ват, 

Волтер, Катарина II, Марија Терезија, 

Робеспјер, Наполеон Бонапарта, вожд 

Карађорђе, кнез Милош, кнегиња 

Љубица, Доситеј Обрадовић, Вук 

Караџић, прота Матеја Ненадовић, 

Петар I и Петар II Петровић Његош, 

Сава Текелија, митрополит Стефан 

Стратимировић. 
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Уочи 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 (интернет 

сајтове, ппт презентације, гугл учионицу, е-

уџбеник). 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. 

3. 

ЕВРОПА, СВЕТ, 

СРПСКА ДРЖАВА И 

НАРОД У ДРУГОЈ 

ПОЛОВИНИ XIX ВЕКА 

На конкретним примерима доведе у везу узроке 

и последице Револуције 1848/49, настанка 

модерне Италије и Немачке, грађанског рата у 

САД, империјализма, друге индустријске 

револуције, глобализма.  

На основу датих примера изведе закључак о 

повезаности српске (националне) историје са 

регионалном, европском и светском историјом- 

национални поокрети и међународни односи, 

интереси великих сила. Уочава везу између 

компетенција за учење; 

одговорно учешће у 

демократском друштву; 

естетичка компетенција; 

комуникација; 

рад са подацима и 

информацијама; 

решавање проблема; 

сарадња; 

Рађање модерних држава, међународни 

односи и кризе (револуције 1848/49 – 

„пролеће народа”, политичке 

идеје/либерализам, конзервативизам, 

радикализам, социјализам, комунизам; 

феминизам/- расизам -настанак 

модерне Италије и Немачке-ток 

уједињења и последице, успон САД 
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развоја Кнежевине/Краљевине Србије са 

савременом  Републиком Србијом (државно 

уређење, институције, странке, друштв-о, 

знамења, празници). 

Сагледа значај и улогу истакнутих личности у 

датом историјском контексту (историским 

догађајима, појавама и процесима).  

Наведе специфичности модерних држава, 

националних покрета, 

империјализма/колонијализма, расизма, 

политичких идеологија, грађанског друштва, 

капитализма и ставова појединаца и група. 

Препознаје основне карактеристике различитих 

идеологија. 

На примру уједињења Немачке и Италије, САД и 

модерне српске државе анализира процес 

настанка модерних нација и наводи њихове 

основне карактеристике. 

Уочава утицај историјских догађаја, појава и 

процеса на прилике у савременом друштву 

(империјализам, глобализам, међунаросни 

односи, капитализам, права жена, радничка 

права, грађанске слободе и права). 

Препознаје историјску подлогу савремених 

институција и друштвених појава (грађанска 

права, парламентаризам, уставност). 

Анализирајући другу индустријску револуцију 

уочава утицај научно-технолошког развоја на 

промене у друштвеним и привредним односима 

и природном окружењу. Пореди положај и начин 

живота припадника различитих друштвених 

дигитална компетенција аболиционизам и грађански рат, 

колонијализам и империјализам-борба 

за колоније у Африци и Азији, Персија, 

Индија, Кина, опадање Османског 

царства-Болесник н Босфору). 

Промене у привреди, друштву и 

култури (Друга индустријска 

револуција, људска права и слободе – 

право гласа, укидање робовласништва, 

положај деце и жена; култура, наука, 

образовање, свакодневни живот-

глобализација-раднички покрети). 

Кнежевина и Краљевина Србија и њено 

окружење (владавина 

Уставобранитеља, династички сукоби, 

друга владавина кнеза Милоша и 

Михаила Обреновића и Милана 

Обреновића-развој државних установа 

и политичког живота, унутрашња и 

спољна политика, међународно 

признање, теризоријални развој,  – 

Берлински конгрес; културна и 

просветна политика, свакодневни 

живот; положај Срба под хабзбуршком 

и османском влашћу, развој 
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слојева и група у индустријско доба. 

Приказује на историјској карти прерасподелу 

колонија и велике силе, револуцију 1848/49, ток 

уједињења Италије и Немачке, зараћене стране у 

Грађанском рату у САД-у, територијални раувој 

Србије и Црне Горе и промене на Балкану 1878-

1913. Уочава историјске промене, поређењем 

политичке карте савременог света са 

историјским картама друге половине 19. века 

(колонијална прерасподела и Европа).  

Пореди информације приказане на историјској 

карти са информацијама датим у другим 

симболичким модалитетима. Препозна 

историјске појаве, догађаје, процесе и личности 

у визуелним и ткстуалним информацијама. 

Препозна конктекст и упореди историјске изворе 

који говоре о истој појави. Уочи специфичности 

и различита тумачења историских појава у 

различитим изворима. Користећи ИКТ и 

симболичне модалитете, тебеле и графиконе 

учествује у истраживању и пронађе информације 

самостално и/или у гупи и донесе закључак и 

има свој став.  

Препозна културне споменике и уочи важност 

културе сећања локалне историје (Чукур чесма, 

Калемегдан, Београдска тврђава, Народно 

позориште, Стари двор). Уочи пристрасност, 

пропаганду и стереотипе у садржајима 

историјских извора. 

парламентаризма и уставности, 

политичке странке и политичка 

превирања, модернизација државе, 

намесништво, абдикација). 

Истакнуте личности: Ђузепе 

Гарибалди, Ото фон Бизмарк, 

Наполеон III, краљица Викторија, 

Абрахам Линколн, Карл Маркс, браћа 

Лимијер, Алфред Нобел, кнез 

Александар Карађорђевић, кнез 

Михаило, краљ Милан, краљица 

Наталија и краљ Александар 

Обреновић, књаз Никола Петровић, 

Илија Гарашанин, Јован Ристић, 

Никола Пашић, Стојан Новаковић, 

патријарх Јосиф Рајачић, Катарина 

Ивановић, Светозар Милетић, Бењамин 

Калај, Алекса Шантић. 

4. 
На конкретним примерима доведе у везу узроке 

и последице међународних односа и блоковске 
компетенција за учење; Међународни односи и кризе 
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ЕВРОПА, СВЕТ, 

СРПСКА ДРЖАВА И 

НАРОД НА ПОЧЕТКУ 

XX ВЕКА 

поделе с почетка 20. века, империјализма, 

глобализма, друге индустријске револуције, 

међународних криза и Првог свтског рата 

(именује и објасни узроке Првог светског рата 

користећи претходно стечено знање). 

Изводи закључак о повезаности националне 

историје са регионалном и европском и светском 

историјом на примеру империјализма и Првог 

светског рата. Уочи везу између Краљевине 

Србије 1903-1914. и савремене Р. Србије 

(парламентарна демократија и вишестраначје, 

симболи). Сагледа значај и улогу истакнутих 

личности у датом историјском контексту (наука, 

уметност, државници, политичари, војсковође) с 

почетка 20. века.  
Наведе специфичности глобализма, расизма, 

империјализма, друштва у Великом рату, 

положаја жена, радника, ратна пропаганда.  

Уочава утицај империјализма, колонијализма, 

глобализације и друге индустријске револуције 

на прилике у савременом друштву.  

Приказује на историјској карти динамику 

блоковска подела, колонијална прерасподела, 

фронтове и битке у Првом светском рату, ток рат 

у Србији и Црној Гори. 

Уочава историјске промене, поређењем 

политичке карте савременог света са 

историјским картама с почетка 20. века. Пореди 

информације приказане на историјској карти са 

информацијама датим у другим симболичким 

модалитетима (Велики рат). 

одговорно учешће у 

демократском друштву; 

естетичка компетенција; 

комуникација; 

рад са подацима и 

информацијама; 

решавање проблема; 

сарадња; 

дигитална компетенција 

(формирање савеза, имоеријализам-

сукоби око колонија, Руско-јапански 

рат, Мароканска криза, Анексиона 

криза, Либијски рат, балкански ратови). 

Култура, наука и свакодневни живот 

(Лепа времена, Светска изложба у 

Паризу, примена научних достигнућа, 

положај жена, појава филма и радија). 

Краљевина Србија и њено окружење 

(Мајски преврат, парламентарна 

демократија, политички живот, 

унутрашња и спољна политика; појава 

југословенства, наука, култура, 

завереничко питање, Србија у 

међународним односима и кризама, 

Балкански ратови, свакодневни живот, 

положај Срба под аустроугарском и 

османском влашћу, Црна Гора – 

доношење устава, проглашење 

краљевине; учешће Србије и Црне Горе 

у балканским ратовима). 

Велики рат (узроци и повод, 

савезништва и фронтови, Србија и 

Црна Гора у рату; преломнице, ток и 

последице рата; аспекти рата – 
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На сликама и у текстовима препозна и уочи 

важне исзоријске појаве, процесе, догађаје и 

личности. 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 и ИКТ у 

елементарном истраживању и самостално и/или 

у групи презентује резултате истраживања. 

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 (српске војводе, албанска голгота). 

Идентификује историјске споменике у локалној 

средини (Велики рат) и учествује у 

организовању и спровођењу заједничких 

школских активности везаних за развој културе 

сећања. 

технологија рата, пропаганда, губици и 

жртве, глад и епидемије; човек у рату – 

живот у позадини и на фронту; живот 

под окупацијом и у избеглиштву; 

Велики рат у сећању). 

Истакнуте личности: Алберт Ајнштајн, 

Пјер и Марија Кири, Сигмунд Фројд, 

Михајло Пупин, Никола Тесла, Хенри 

Форд, Вилхелм II, Николај II Романов, 

Вудро Вилсон, краљ Петар и 

престолонаследник Александар 

Карађорђевић, Јован Цвијић, Надежда 

Петровић, Арчибалд Рајс, Милунка 

Савић, Флора Сендс, Радомир Путник, 

Степа Степановић, Живојин Мишић, 

Петар Бојовић, Јанко Вукотић, 

Драгутин Димитријевић Апис. 

* 
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1. 

ОСНОВИ ПРОУЧАВАЊА 

ПРОШЛОСТИ 

Препозна употребне предмете, 

грађевине, начин одевања и 

становања у индустријском добу. 

Зна чему су служили употребни 

предмети. Разликује начин 

живота људи пре и после 

индустријског доба. Уочи 

сличности живота људи у 

индустријском доду са нашим 

временом. 

Прилагођавање наставних 

средстава (визулено и 

текстуално)-увеличавање 

текстова-фонт у складу са 

потребама вида ученика, 

језичко поједностављивање, 

особито историјских извора. 

Израда писаних упустава за 

рад и писаних садржаја-

подсетника. 

Давање примера и 

подстицање на сарадњу. 

Код писмене провере знања 

дати више времена за израду и 

помоћ индивидуалног 

наставника. 

Прилагођавање простора-

додатно осветљење, 

избегавање сенке,  

Омогућити простор за ходање 

им коришћење радне 

површине. 

Ундивидуализован приступ и 

конкретизација градива. 

Прилагођавање слике, табеле, 

графикона и карте. 

Коришћење асистивне 

технологије-ручне и тв. лупе, 

читач анридер, брајев 

штампач, снимање лекција. 

Континуирани праћење сналажење ученика у 

савладавању садржаја. Увођење ученика у методе учења 

и начине и изворе сазнања. 

Наставник за сваки час планира и припрема средства и 

начине провере остварености пројектованих исхода. У 

планирању и припремању наставе и учења, наставник 

планира не само своје, већ и активности ученика на часу. 

Поред уџбеника, као једног од извора знања, на наставнику 

је да ученицима омогући увид и искуство коришћења и 

других извора сазнавања. 

Наставник осмишљава и води час, за сваки део приповеда, 

објашњава, описује и показује, осмишњава занимљивости за 

мотивисање ученика. Представљање наставних садржаје као 

„приче“ са осмишљеним и хронолошким информацијама уз 

повремено активирање ученика разговором или 

показивањем. 

Ученик треба да учи: 

– смислено: повезивањем оног што учи са оним што зна и са 

ситуацијама из живота; повезивањем оног што учи са оним 

што је учио из Историје и других предмета; 

– проблемски: самосталним прикупљањем и анализирањем 

података и информација; постављањем релевантних питања 

себи и другима; развијањем плана решавања задатог 

проблема; 

– дивергентно: предлагањем нових решења; смишљањем 

нових примера; повезивањем садржаја у нове целине; 

– критички: поређењем важности појединих чињеница и 

података; смишљањем аргумената; 

– кооперативно: кроз сарадњу са наставником и другим 

ученицима; кроз дискусију и размену мишљења; 

уважавајући аргументе саговорника. 

2. 

ЕВРОПА, СВЕТ, СРПСКА 

ДРЖАВА И НАРОД НА 

ПОЧЕТКУ ИНДУСТРИЈСКОГ 

ДОБА 

(до средине XIX века) 

Препозна слике парне машине, 

пароброда и парне локомотиве. 

Разликује грађанина од феудалца 

и кмета. Познаје која су 

грађанска права и слободе. 

Препозна Наполеона и Бизмарка. 

Обоји француску, италијанску и 

немачку заставу. 

Зна да да су Срби живели под 

турском влашћу и да су водили 

борбу за ослобођење. 

Обоји/покаже Београдски 

пашалук. Препознаје појмове  

дахије, сеча кнезова на основу 

слика. Обоји карту и заокружи 

битке на карти Првог и Другог 

српског устанка. Препознаје 

илустрацијеЂорђа Петровића 

Карађорђа и Милоша 

Обреновића. Препознаје слике 

Орашца и Такова. 
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Обоји карту Кнежевине Србије. 

Зна ко је био Вук Караџић и 

препознаје га на слици. 

Учити ученике да постављају питања и да питају. Заједно са 

ученицима осмишљавати задатке за вежбање. Ученици 

проналазе информације у уџбенику и другим изворима 

сазнања, прате излагања наставика, питају и дају одговоре, 

показују на табли и карти, исражују и самостално долазе до 

сазнања, раде школске и домаће задатке, осмишљавају живот 

људи. 

Да би схватио догађаје из прошлости, ученик треба да их 

„оживи у свом уму”, у чему велику помоћ може пружити 

употреба различитих историјских текстова, карата и других 

извора историјских података (документарни и играни видео 

и дигитални материјали, музејски експонати, илустрације), 

обилажење културно-историјских споменика и посете 

установама културе. Коришћење историјских карата 

изузетно је важно јер омогућава ученицима да на очигледан 

и сликовит начин доживе простор на коме се неки од 

догађаја одвијао, помажући им да кроз време прате промене 

на одређеном простору. 

Треба искористити и утицај наставе Историје на развијање 

језичке и говорне културе (вештине беседништва), јер 

историјски садржаји богате и оплемењују језички фонд 

ученика. Неопходно је имати у виду и интегративну 

функцију Историје, која у образовном систему, где су знања 

подељена по наставним предметима, помаже ученицима да 

постигну целовито схватање о повезаности и условљености 

географских, економских и културних услова живота човека. 

Пожељно је избегавати фрагментарно и изоловано учење 

историјских чињеница јер оно има најкраће трајање у 

памћењу и најслабији трансфер у стицању других знања и 

вештина. У настави треба, кад год је то могуће, примењивати 

дидактички концепт мултиперспективности. Одређене теме, 

3. 

ЕВРОПА, СВЕТ, СРПСКА 

ДРЖАВА И НАРОД У ДРУГОЈ 

ПОЛОВИНИ XIX ВЕКА 

На карти обоји и именује велике 

силе. Обоји Османско царство и 

Балканско полуотрво. На 

сликама именује становнике 

САД у 19 веку. Обоји заставе 

севера и југа. На сликама 

препозна битку. На карти уочи 

нове државе у Европи-Италију и 

Немачку.  

Именује/препозна техничка 

открића. Препозна Николу Теслу 

и Михаила Пупина-зна ко су 

били. 

На основу слике препаознаје 

дечака убијеног на Чукур чесми. 

Препозна грађевине у Београду и 

споменике (Народно позориште, 

Саборна црква, кнеза Михаила и 

предају градова).Обоји карту 

Црне Горе. Именује на сликама 

проналске друге индустијке 

револуције. 

Зна да су Србија и Црна Гора 

српске државе и да су се 

ослободиле од турске власти и 

постале независне државе 1878. 

године. На карти обоји 

територију коју је добила Србија 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ВРСТА ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА 

АКТИВНОСТИ,  

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

(ИЗМЕНЕ) НАСТАВНИХ 

САДРЖАЈА 

ИОП2 

НАЧИН 

ПРИЛАГОЂАВАЊА 

УСЛОВА РАДА 

ИОП1 

на Берлинском конгресу и после 

Балканских ратова. На карти 

пронађе Србију и Црну Гору. 

по могућности, треба реализовати са одговарајућим 

садржајима из сродних предмета, а посебну пажњу треба 

посветити оспособљавању ученика за ефикасно коришћење 

информационо-комуникационих технологија (употреба 

интернета, прављење презентација, коришћење дигиталних 

аудио-визуелних материјала и израда реферата). 

Смислено повезивања садржаја историје са другим 

предметима и ситуацима. Поћи од познатих ситуација. 

Корићене проблемске методе-самостално или уз помоћ 

наставника прикупити и анализирати податке, постављање 

питања, дискусија, уочавање и закучивање, формирање 

ставова. Рад у пару и групи-сарадња ученика у решавању 

задатака и савладавању садржаја. Рад са картом, шемом, 

графиконом и табелом-анализа података. 

Ученици осмишљавају примере, израђују радове и паное, 

презентације живота људи у прошлости. Ученици 

покушавају да реконструишу догађај, изглед грађевине и 

начин живота људи. 

Употреба паметне табле, пројектора, рачунара, дигитални 

наставни материјал, штампани материјали, уџбеник, карте, 

шеме, графикони, табеле, анализа историјских избора и 

других текстива. Повезивање наставних садржаја са 

животним ситуација и уочавање везе прошлости и 

садашњости (утицаја прошлости на садашњост). Код 

планирања и припреме за час за сваку наставну јединицу 

дефинисана је пирамида исхода на три нивоа: оне које би сви 

ученици требало да достигну. 

Усмена и писмена провера знања ученика. Контролисани 

дијалог код утврђивања, понављања и провере наставних 

садржаја. Израда 15-минутних вежби и стандардизованих 

тестова. Континуирано проверавање ученика да ли су 

4. 

ЕВРОПА, СВЕТ, СРПСКА 

ДРЖАВА И НАРОД НА 

ПОЧЕТКУ XX ВЕКА 

Обоји Европу с почетка 20. века 

и именује два војна савеза. 

На сликама уочи владаре Србије 

и мајски преврат. На карти 

пронађе и покаже Србију (1878. 

и 1913). На разгледницама уочи 

крунисање краља Петра. 

Препозна Београд са 

разгледница. 

Разликује градско одело и 

градски начин живота од соског 

одевања и начина живота. 

Имену оружја у Првом светском 

рату на основу слике, На карти 

обоји зараћене стране и 

проичита бирке. Препозна слику 

фронта. Разликује униформе 

европских војника. Зна време 

трајања Првог св. Рата. Зна да се 

он зове и Велики рат. 

На карти обоји Аустро-Угарску 

и Србију.Разликује војнике А-У 

и Србије. Именууе на карти 

битке. 

Пронађе Крф и солунски фронт. 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ВРСТА ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА 

АКТИВНОСТИ,  

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

(ИЗМЕНЕ) НАСТАВНИХ 

САДРЖАЈА 

ИОП2 

НАЧИН 

ПРИЛАГОЂАВАЊА 

УСЛОВА РАДА 

ИОП1 

савладали кључне појмове. Код ученика створити што 

јасније представе не само о томе „како је уистину било”, већ 

и зашто се нешто десило и какве су последице из тога 

проистекле. Оживети код ученика догађаје из прошлости, у 

чему велику помоћ може пружити употреба различитих 

историјских текстова, карата и других извора историјских 

података (документарни и играни видео и дигитални 

материјали, музејски експонати, илустрације), обилажење 

културно-историјских споменика и посете установама 

културе. Ученицима давати јасне повратне информације о 

напредовању. Похвалити ученика и за мањи успех. 

Коришћење различитих инструмената код формативног 

оцењивања (15-мин вежбе, евал. листићи, краће понављање, 

мета стања, квиз)-одрадити тимски са ученицима.  

Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у 

питању, може се обавити са групом тако да се од сваког 

члана тражи мишљење о сопственом раду и о раду сваког 

члана понаособ (тзв. вршњачко оцењивање). 

Употреба ИКТ у настави (паметна табла. Алатке, гугл 

учионица, интернет ајтови). Истраживачки радови ученика и 

њихово презентивање. 

Коришћње платформе е-учиониоцем анимације и филмова 

(играни и документарни).  
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ГЕОГРАФИЈА 

РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ  

САДРЖАЈИ 

I 

Регионална географија 

- Одређује одређени географски простор, 

уочава регије и врши регионализацију; 

- уз помоћ географске карте објашњава 

специфичности појединих просторних 

целина и описује различите начине 

издвајања регија; 

компетенција за учење 

- Регионална географија, принципи 

регионализације. Хомогеност и 

хетерогеност географског простора. 

II 

Географске регије Европе 

- дефинише границе регија и одређује 

географски положај регија Европе; 

- стиче и усваја знања о природним 

одликама европских регија; 

- Стиче и усваја знања о друштвеним 

одликама регија Европе; 

- Оспособи се за коришћење географске 

карте, географске литературе и осталог 

илустративног материјала у циљу лакшег 

савлађивања наставног градива 

- Оспособи се за самосталан рад и примену 

својих стечених знања у даљем школовању - 

- проналази податке о бројном стању 

становништва по регијама и одабраним 

државама и издваја просторне целине са 

највећом концентрацијом становништва. 

- компетенција за учење 

- одговоран однос према 

околини 

- рад са подацима и 

информацијама 

- решавање проблема 

- сарадња 

- дигитална компетенција 

- Јужна Европа – културно-

цивилизацијске тековине, етничка 

хетерогеност, туризам, политичка 

подела. 

- Државе Јужне Европе: државе бивше 

СФРЈ, Италија, Шпанија и Грчка – 

основне географске карактеристике 

- Средња Европа – културно-

цивилизацијске тековине, савремени 

демографски процеси, природни 

ресурси и економски развој, 

урбанизација, политичка подела. 

- Немачка – основне географске 

карактеристике. 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ  

САДРЖАЈИ 

- укаже на узроке и последице кретања броја 

становника, густине насељености, 

природног прираштаја, миграција и 

специфичних структура становништва по  

регијама и у одабраним државама; 

- доведе у везу природне ресурсе са 

степеном економске развијености појединих 

регија и одабраних држава; 

- препознаје негативне утицаје човека на 

животну средину настале услед 

специфичности развоја пољопривреде, 

рударства, енергетике, индустрије, 

саобраћаја и туризма на проучаваним 

европским  регијама и у одабраним 

државама; 

-  анализира примере позитивног утицаја 

човека на животну средину у државама које 

улажу напоре на очувању природе и 

упоређује их са сличним примерима у нашој 

земљи; 

- изводи закључак о могућим решењима за 

коришћење чистих извора енергије у 

државама чија се привреда заснива највише 

на експлоатацији нафте и угља; 

- Западна Европа – културно-

цивилизацијске тековине, савремени 

демографски процеси, природни 

ресурси и економски развој, 

урбанизација, политичка подела. 

- Француска и Уједињено Краљевство  

основне географске карактеристике 

- Северна Европа – природни ресурси и 

економски развој, народи, политичка 

подела. 

- Норвешка – основне географске 

карактеристике. 

- Источна Европа – културно-

цивилизацијске тековине, етничка 

хетерогеност, природни ресурси и 

економски развој, политичка подела 

- Руска Федерација – основне 

географске карактеристике. 

- Европска унија – пример 

интеграционих процеса 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ  

САДРЖАЈИ 

- истражује утицај Европске уније на 

демографске, економске и политичке 

процесе у Европи и свету; 

– описује улогу међународних организација 

у свету 

- развија дух солидарности и толеранције 

према другим народима 

III 

Азија 

- дефинише границе Азије и одређује 

географски положај  континента и његових 

регија; 

- Оспособи се за коришћење географске 

карте, географске литературе и осталог 

илустративног материјала у циљу лакшег 

савлађивања наставног градива 

- Усваја и стиче знања о природним и 

друштвеним одликама Азије и њених регија; 

 -  приказује на немој карти: Азију, океане, 

мора, облике разуђености обала, низије, 

планине, реке, језера, државе, градове; 

- објашњава настанак пустиња на територији 

Азије; 

-  проналази податке о бројном стању 

становништва Азије, регијама и одабраним 

државама и издваја просторне целине са 

- компетенција за учење 

- одговоран однос према 

околини 

- рад са подацима и 

информацијама 

- решавање проблема 

- сарадња 

- дигитална компетенција 

- Географски положај, границе и 

величина Азије. 

- Природне одлике Азије. 

 - Становништво Азије. 

- Насеља Азије. 

- Привреда Азије. 

- Политичка и регионална подела. 

- Југозападна Азија – природни 

ресурси и економски развој, културно-

цивилизацијске тековине, савремени 

демографски процеси, урбанизација, 

политичка подела. 

- Јужна Азија – културно-
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ  

САДРЖАЈИ 

највећом концентрацијом становништва; 

- укаже на узроке и последице кретања броја 

становника, густине насељености, 

природног прираштаја, миграција и 

специфичних структура становништва регија 

и у одабраним државама; 

- описује узроке и последице урбанизације у 

регијама Азије; 

- доведе у везу природне ресурсе са 

степеном економске развијености  регија 

Азије 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 утицаја човека на 

животну средину под утицајем 

индустријализације; 

цивилизацијске тековине, савремени 

демографски процеси, етничка 

хетерогеност, урбанизација, политичка 

подела. 

- Југоисточна Азија – природни 

ресурси и економски развој, политичка 

подела 

- Источна Азија – културно-

цивилизацијске тековине, савремени 

демографски процеси, етничка 

хетерогеност, природни ресурси и 

економски развој, урбанизација, 

политичка подела. 

- Централна Азија – природни ресурси, 

политичка подела, насеља и 

становништво 

- 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ  

САДРЖАЈИ 

- описује улогу међународних организација 

у свету 

IV 

Африка 

- дефинише границе и одређује географски 

положај  Африке; 

- проналази на карти државе проучаване 

регије и именује их; 

- приказује на немој карти: континенте, 

океане, мора, облике разуђености обала, 

низије, планине, реке, језера, државе, 

градове; 

- Стиче и усваја знања о природним и 

друштвеним одликама Африке; 

- објашњава настанак пустиња у Африци; 

- укаже на узроке и последице кретања броја 

становника, густине насељености, 

природног прираштаја, миграција и 

специфичних структура становништва  

Африке и  регија Африке; 

- повезује природне ресурсе са економском 

развијеношћу регија Африке и појединих 

држава; 

-  објашњава формирање политичке карте 

Африке; 

- објашњава узроке и последице глобалних 

- компетенција за учење 

- одговоран однос према 

околини 

- рад са подацима и 

информацијама 

- решавање проблема 

- сарадња 

- дигитална компетенција 

- Географски положај, границе и 

величина Африке. 

- Природне одлике Африке. 

- Становништво Африке. 

- Насеља Африке. 

- Привреда Африке. 

-  Политичка и регионална подела. 

- Афрички Медитеран и Сахарска 

Африка. Подсахарска Африка. 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ  

САДРЖАЈИ 

феномена као што су сиромаштво, 

унутрашње и спољашње миграције, 

демографска експлозија и пренасељеност, 

болести и епидемије, политичка 

нестабилност; 

- описује улогу међународних организација 

у свету. 

V 

Северна Америка 

 - дефинише границе  и одређује географски 

положај Северне и Јужне Америке;; 

-  приказује на немој карти: континенте, 

океане, мора, облике разуђености обала, 

низије, планине, реке, језера, државе, 

градове; 

- Стиче и усваја знања о природним и 

друштвеним одликама Северне и Јужне 

Америке; 

- проналази податке о бројном стању 

становништва Северне и Јужне Америке  и 

одабраним државама и издваја просторне 

целине са највећом концентрацијом 

становништва у свету; 

-  описује узроке и последице урбанизације у 

државама Северне и Јужне Америке; 

- доведе у везу природне ресурсе са 

-компетенција за учење 

- одговоран однос према 

околини 

- рад са подацима и 

информацијама 

- решавање проблема 

- сарадња 

- дигитална компетенција 

-компетенција за учење 

- одговоран однос према 

околини 

- рад са подацима и 

информацијама 

- решавање проблема 

- сарадња 

- дигитална компетенција 

- Географски положај, границе, 

величина и регионална подела Северне 

Америке. 

- Природне одлике Северне Америке. 

- Становништво Северне Америке. 

- Насеља Северне Америке. 

- Привреда Северне Америке. 

- Политичка подела. 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ  

САДРЖАЈИ 

степеном економске развијености држава 

Северне и Јужне  Америке; 

-  доводе у везу квалитет живота 

становништва са природним, демографским, 

економским и политичко-географским 

одликама Северне и Јужне  Америке; 

- препознаје негативне утицаје човека на 

животну средину настале услед 

индустријализације али и  примере 

позитивног утицаја човека на животну 

средину у државама које улажу напоре на 

очувању природе и упоређује их са сличним 

примерима у нашој земљи; 

- изводи закључак о могућим решењима за 

коришћење чистих извора енергије у 

државама чија се привреда заснива највише 

на експлоатацији нафте и угља; 

- описује улогу међународних организација 

у свету 

VI 

Јужна Америка 
 

-компетенција за учење 

- одговоран однос према 

околини 

- рад са подацима и 

информацијама 

- решавање проблема 

- Географски положај, границе и 

величина Јужне Америке. 

- Природне одлике Јужне Америке. 

- Становништво Јужне Америке. 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ  

САДРЖАЈИ 

- сарадња 

- дигитална компетенција 

- Насеља Јужне Америке. 

- Привреда Јужне Америке. 

- Политичка подела. 

VII 

Аустралија и Океанија 

- дефинише границе Аустралије и Океаније 

и одређује географски положај континента; 

- Стиче и усваја знања о природним и 

друштвеним одликама Аустралије и 

Океаније; 

- развија  картографску писменост; 

-  класификује облике рељефа, водне објекте 

и живи свет карактеристичан за Аустралију 

и њене регије, као и за острва Океаније; 

- приказује на немој карти: океане, мора, 

облике разуђености обала, низије, планине, 

реке, језера, државе, градове; 

- Објашњава настанак пустиња у 

Аустралији; 

- проналази податке о бројном стању 

становништва Аустралије и Океаније и 

издваја просторне целине са највећом 

концентрацијом становништва 

-  описује узроке и последице урбанизације у 

Аустралији; 

-компетенција за учење 

- одговоран однос према 

околини 

- рад са подацима и 

информацијама 

- решавање проблема 

- сарадња 

- дигитална компетенција 

- Географски положај, границе и 

величина Аустралије и Океаније. 

- Природне одлике Аустралије. 

 - Колонијални период и становништво 

Аустралије. 

- Насеља Аустралије. 

- Привреда Аустралије. 

- Океанија – основна географска 

обележја. 

- Политичка и регионална подела. 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ  

САДРЖАЈИ 

- Објашњава колонијалну прошлост 

Аустралије са расном и етничком 

структуром становништва; 

- доведе у везу природне ресурсе са 

степеном економске развијености 

Аустралије и држава Океаније; 

VIII 

Поларне области 

- Дефинише географски положај Поларних 

области; 

- Проналази на карти океане и мора која 

окружују Поларне области; 

- Повезује значај природних одлика и 

ресурса са научним истраживањима ових 

области; 

-компетенција за учење 

- одговоран однос према 

околини 

- рад са подацима и 

информацијама 

- решавање проблема 

- сарадња 

- дигитална компетенција 

-  Основне географске одлике 

Антарктика – откриће, назив, 

географски положај, природне одлике, 

природни ресурси и научна 

истраживања. 

- Основне географске одлике Арктика 

– откриће, назив, географски положај, 

природне одлике, природни ресурси и 

савремена научна истраживања. 

*
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ВРСТА ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА 

АКТИВНОСТИ,  

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

(ИЗМЕНЕ) НАСТАВНИХ 

САДРЖАЈА 

ИОП2 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

УСЛОВА РАДА 

ИОП1 

I 

Регионална географија 

- Планета Земља: На географској 

карти препознаје континенте и 

океане; 

- Именује континенте и океане и 

боји одговарајућим бојама; 

- индивидуализована настава – корак 

по корак; 

- увеличавање наставног материјала 

( фонта) слабовидим ученицима; 

- давање додатних упутстава, помоћ 

у раду, јасне и конкретне 

информације; 

- рад уз слике, бојење, повезивање, 

показивање, уколико дете има 

проблем са писањем и читањем; 

- Постепено увођење у нове садржаје 

уз константно понављање 

претходних садржаја; 

- Коришћење асистивне технологије-

ручне и тв. лупе, читач анридер, 

брајев штампач, снимање лекција. 

Наставник: комбинује различите 

методе и облике рада; објашњава, 

демонстрира, подстиче на повезивање 

претходно наученог са новим 

садржајима; подстиче радозналост 

ученика; поставља питања ученицима;  

- ученици: 

Слушају, посматрају, вежбају, 

уочавају, разликују, показују, 

преписују, разговарају, анализирају, 

постављају питања, решавају 

проблемске задатке, користе уџбеник и 

географски атлас, цртају неме карте, 

закључују. 

Дијалошка 

Демонстративно- илустрациона 

Рад на тексту 

Метод писаних и цртаних радова 

Индивидуални рад 

 

II 

Европа 

На карти света зна да пронађе 

Европу и именује. Препознаје и 

показује океане и мора која 

окружују Европу. Бележи ( боји) 

Европу на немој карти света. 

Упознаје веће државе, као и Србију 

и проналази на карти Европе. 

индивидуализована настава – корак 

по корак; 

- увеличавање наставног материјала 

( фонта) слабовидим ученицима; 

- давање додатних упутстава, помоћ 

у раду, јасне и конкретне 

информације; 

Наставник: Објашњава наставне 

садржаје, показује ученицима на карти, 

приказује презентацију са доста 

илустрованог материјала, помаже 

ученицима у раду на географској 

карти, подстиче рад ученика, наводи 

ученике да пронађу одговор и решење, 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ВРСТА ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА 

АКТИВНОСТИ,  

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

(ИЗМЕНЕ) НАСТАВНИХ 

САДРЖАЈА 

ИОП2 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

УСЛОВА РАДА 

ИОП1 

Препознаје заставе датих држава; 

боји заставе. Препознаје облике 

рељефа на карти и ишчитава 

најпознатије планине и низије 

Европе: Проналази Балканско 

полуострво и именује га. Проналази 

Дунав и остале веће реке на карти 

Европе; именује их. 

Чита са карте највеће европске 

градове и проналази у којим се 

државама налазе; Упознаје се са 

знаменитостима појединих држава 

Европе уз помоћ тематске карте 

Европе. 

- рад уз слике, бојење, повезивање, 

показивање, уколико дете има 

проблем са писањем и читањем; 

- Постепено увођење у нове садржаје 

уз константно понављање 

претходних садржаја; 

- Коришћење асистивне технологије-

ручне и тв. лупе, читач анридер, 

брајев штампач, снимање лекција. 

прати и посматра, поставља питања, 

даје одговоре, индивидуализовано 

ради са ученицима... 

Ученици: прате наставниково 

излагање, слушају, прате, читају карту, 

постављају питања, раде вежбања, 

цртају нему карту, постављају додатна 

питања... 

II 

Азија 

- Планета Земља: однос копна и 

воде: проналази континенте и 

океане и именује их: 

- Континенти: основне одлике: 

Азија: на карти Азије препознаје 

облике рељефа ( планине и низије) 

и чита их; Проналази веће реке и 

језера и именује их; 

- Највеће државе Азије и њихови 

главни градови: проналази на карти 

веће државе и градове и именује их. 

- Заставе великих држава; боји и 

препознаје заставе одређених 

држава; 

-индивидуализована настава 

- увеличавање наставног материјала 

за слабовиде ученике 

- издвајање и давање главних 

појмова, сажетих и јасних 

информација ученицима; 

- Кроз игру квиза учење нових и 

понављање старијих садржаја; 

- помоћ при учењу 

- Наставник: објашњава, показује, 

приказује презентацију, помаже 

ученицима у раду са географском 

картом; даје кратке, јасне и конкретне 

наставне садржаје ученицима за 

вежбање; објашњава слике. Прати рад 

ученика, подстиче и мотивише ученике 

за даљи рад, усмерава и даје упутства 

ученицима. Индивидуално прати 

сваког ученика у његовом раду и даје 

савете. 

Ученици: прате наставу, слушају, 

постављају питања, цртају, боје, читају 

географску карту, раде вежбања, 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ВРСТА ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА 

АКТИВНОСТИ,  

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

(ИЗМЕНЕ) НАСТАВНИХ 

САДРЖАЈА 

ИОП2 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

УСЛОВА РАДА 

ИОП1 

- Занимљивости великх држава; 

Повезује информације и презентује: 

- Биљни и животињски свет Азије.: 

препознаје одређену биљку и 

животињу са одређеним делом 

Азије; Попуњава вежбања где 

повезује слике са одговарајућим 

текстом. 

анализирају, закључују. 

IV 

Африка 

На карти Африке препознаје океане 

и мора која је окружују. 

Проналази  веће државе Африке и 

њихове  главне градове; боји 

заставе великих држава; 

-На карти препознаје облике 

рељефа и именује их, као и реке и 

језера. 

- Упознаје занимљивости великх 

држава Африке, њихову културу и 

традицију. 

- Упознаје биљни и животињски 

свет Африке, добија слике 

животиња и биљака које живе у 

Африци.  

- У писаним задацима добија 

кратке, јасне и сажете информације 

о Африци са доста сликовитог 

материјала. 

индивидуализована настава 

- увеличавање наставног материјала 

за слабовиде ученике 

- издвајање и давање главних 

појмова, сажетих и јасних 

информација ученицима; 

- Кроз игру квиза учење нових и 

понављање старијих садржаја; 

- помоћ при учењу 

- Индивидуализована настава 

- увеличавање наставног материјала 

( фонта) слабовидим ученицима; 

- рад уз слике, бојење, повезивање, 

показивање, уколико дете има 

проблем са писањем и читањем; 

 

 

IV - На карти  препознаје и именује индивидуализована настава - Наставник: објашњава, показује, 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ВРСТА ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА 

АКТИВНОСТИ,  

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

(ИЗМЕНЕ) НАСТАВНИХ 

САДРЖАЈА 

ИОП2 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

УСЛОВА РАДА 

ИОП1 

Северна Америка 

V 

 

VI 

Јужна Америка 

океане и мора која је окружују 

Северну и Јужну Америку. 

Препознаје и именује државе  

Америке. Препознаје и именује 

облике рељефа ( планине, низије, 

брда). Препознаје и именује веће 

реке и језера на карти Северне и 

Јужне Америке. Боји заставе и 

повезује са одређеном државом. 

Путем илустроване карте 

континента ( на карти су нацртана 

обележја и занимљивости држава, 

као секвоја, ескими, индијанци, 

медвед гризли) упознаје се са 

важним одликама држава. Лепи 

сличице и повезује са 

одговарајућим текстом. Препознаје 

и именује биљни и животињски 

свет Северне и Јужне Америке. 

- увеличавање наставног материјала 

за слабовиде ученике 

- издвајање и давање главних 

појмова, сажетих и јасних 

информација ученицима; 

- Кроз игру квиза учење нових и 

понављање старијих садржаја; 

- помоћ при учењу 

- Похвала ученика при сваком 

успешном кораку у учењу 

- Често понављање претходних 

садржаја, кроз разговор, читање 

географске карте и атласа, каао и 

кроз игру ( слагалица карта света). 

приказује презентацију, помаже 

ученицима у раду са географском 

картом; даје кратке, јасне и конкретне 

наставне садржаје ученицима за 

вежбање; објашњава слике. Прати рад 

ученика, подстиче и мотивише ученике 

за даљи рад, усмерава и даје упутства 

ученицима. Индивидуално прати 

сваког ученика у његовом раду и даје 

савете. 

ученици: 

Слушају, посматрају, вежбају, 

уочавају, разликују, показују, 

преписују, разговарају, анализирају, 

постављају питања, , користе уџбеник 

и географски атлас, цртају неме карте, 

закључују. 

 

VII 

Аустралија и Океанија 

- На географској карти и глобусу 

проналази и именује Аустралију и 

групе острва „ Океанија“. 

- Препознаје и именује на карти 

океане, мора, заливе и мореузе. 

- Добија кратак и конкретан текст 

из кога добија најбитније 

индивидуализована настава 

- увеличавање наставног материјала 

за слабовиде ученике 

- издвајање и давање главних 

појмова, сажетих и јасних 

информација ученицима; 

- Кроз игру квиза учење нових и 

понављање старијих садржаја; 

- помоћ при учењу 

Наставник: објашњава, показује, 

приказује презентацију, помаже 

ученицима у раду са географском 

картом; даје кратке, јасне и конкретне 

наставне садржаје ученицима за 

вежбање; објашњава слике. Прати рад 

ученика, подстиче и мотивише ученике 

за даљи рад, усмерава и даје упутства 

ученицима. Индивидуално прати 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ВРСТА ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА 

АКТИВНОСТИ,  

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

(ИЗМЕНЕ) НАСТАВНИХ 

САДРЖАЈА 

ИОП2 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

УСЛОВА РАДА 

ИОП1 

информације о Аустралији. 

- Препознаје планине, низије, реке, 

језера и пустиње Аустралије и 

именује их. Схвата зашто у 

пустињама нису повољни услови за 

живот и рад. 

- Путем илустроване карте ( као и 

код Америке) упознаје се са 

најглавнијим одликама Аустралије, 

биљном и животињском свету, 

њиховој култури, традицији, ко су 

Абориџини, великим градовима...); 

- Похвале ученику за сваки успешан 

корак у раду 

- Помоћ у сналажењу на географској 

карти 

 

сваког ученика у његовом раду и даје 

савете. 

- ученици: 

Слушају, посматрају, вежбају, 

уочавају, разликују, показују, 

преписују, разговарају, анализирају, 

постављају питања, решавају 

проблемске задатке, користе уџбеник и 

географски атлас, цртају неме карте, 

закључују. 

 

VIII 

Поларне области 

- Упознајемо далеке хладне 

области; 

- Занимљивости о хладним 

областима. 

индивидуализована настава 

- увеличавање наставног материјала 

за слабовиде ученике 

- издвајање и давање главних 

појмова, сажетих и јасних 

информација ученицима; 

- Кроз игру квиза учење нових и 

понављање старијих садржаја; 

- помоћ приучењу 

Наставник: 

Демонстрира помоћу слика и филмова 

удаљене и хладне области; разговара 

са децом, поставља питања, даје 

додатна објашњења; даје кратак и 

конкретан наставни материјал у виду 

краћег текста обогаћен илустрацијама; 

Помаже ученицима у раду са 

географском картом, мотивише и 

стимулише децу да сазнају и науче 

ново. 

Слушају, посматрају, вежбају, 



АНЕКС 2 Школског програма ОШ „Драган Ковачевић шк- 2018/19-2021/22. 

 

156 Београд 2020.  
 

РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ВРСТА ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА 

АКТИВНОСТИ,  

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

(ИЗМЕНЕ) НАСТАВНИХ 

САДРЖАЈА 

ИОП2 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

УСЛОВА РАДА 

ИОП1 

уочавају, разликују, показују, 

преписују, разговарају, анализирају, 

постављају питања, решавају 

проблемске задатке, користе уџбеник и 

географски атлас, цртају неме карте, 

закључују. 

ФИЗИКА 

РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ  

САДРЖАЈИ 

1. 

Сила и кретање 

- Моћи ће да уочи  и распозна  

физичке појава из свакодневног  

живота  

- Моћи ће да примени физичке 

законе у свакодневном животу 

- Разумеће релативност кретања 

- Разликоваће изразе физичких 

закона од дефиниције физичких 

величина 

- Разликоваће векторске од 

скаларних величина 

- Моћи ће да користи на нивоу 

примене, брзину, убрзање и други 

- Ученик је мотивисан да реши 

проблемску ситуацију, истрајава 

у решавању, 

проналази/осмишљава решење 

проблемских ситуација, 

процењује тачност решења 

и начин решавања. 

- Ученик развија способност да 

у сарадњи са другима или да се 

као члан 

групе ангажује на заједничком 

решавању проблема. 

-Ученик је способан да користи 

1.РПК –обн град 6. р 

2.Сила као узрок промене стања тела.  

Инертност тела – обн градива 6. разр  

3.Сила као узрок промене брзине тела. Појам 

убрзања  

4.Сила као узрок промене брзине тела. Појам 

убрзања  

5. Успост везе измеђ силе, масе тела и 

убрзања.Други Њут з  

6.Успост везе између силе,масе тела и убр 

Други Њутнов закон  

7.Усп везе изм силе, масе тела и убрзања . 

Други Њутнов закон  

8.Динамичко мерење силе  

9.РППК -интензит, правац и смер брзине и 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ  

САДРЖАЈИ 

Њутнив закон механике 

- Моћи ће у складу са својим 

могућностима да мери и израчунава 

брзину и убрзање равномерно 

праволинијског, односно 

неравномерног кретања 

- Моћи ће правилно да примени  III 

Њутнов закон на једноставним 

примерима. 

- Моћи ће дасамостално решава 

једноставне задатаке 

-Развијаће  радозналост, способност 

рационалног расуђивања, 

самосталност  у мишљењу и вештине 

јасног и прецизног изражавања 

-Развијаће  логичко  и апстрактно 

мишљење 

-Развијаће  свести о сопственим 

знањима. 

одређена средства из области 

информационо- 

комуникационих технологија 

(уређаје, софтверске производе 

и сервисе из области 

електронских комуникација) на 

одговоран и критички начин 

ради ефикасног 

испуњавања постављених 

циљева, задатака и сопствених 

потреба у свакодневном 

животу и образовању. 

-Уважава саговорника реагујући 

на оно што говори, а не на 

његову личност. 

- Изражава своје ставове, 

мишљења, осећања, на 

позитиван, конструктиван и 

аргументован начин. 

убрзања 

10.РППК- интензит, правац и смер брзине и 

убрзања  

11.Тренутна и средња брзина тела  

12.Зависност брзине од времен при РППК 

13.Зависност брзине од времен при РППК 

14.Зависност пута од времена при РППК 

15.Зависност пута од времена при равномерно 

РППК 

16. Графичко представљање завис брзине и 

пута од времена код РПК 

17.Графичко предста зависн брзине и пута од 

времена код РПК 

18. Граф предст зави брзине тела од времена 

код РППК 19.Граф представљ зависн брзине 

тела од врем код РППК 20.Одређ сталног 

убрзања при кретањ кугле низ жлеб 

21.Провера другог Њутновог закона помоћу 

покретног те 

22.Међусобно делов два тела–силе акције и 

реакције.Трећи Њут закон. Примери 

23.Међ делов два тела–силе акције и реак.III 

Њу зак Прим 

24.Сила и кретање – обнављање градива 

25.Сила и кретање – контролна вежба 

2. 

Кретање тела под дејством 

силе теже. Сила трења 

- Усвојиће и разумеће основне 

појмове везане за гравитацију и 

гравитационо поље, бестежинско 

стање, силе трења и силе отпора 

средине 

- уочи разлику између силе теже и 

тежине тела 

- Ученик користи различите 

изворе информација и има 

критички однос према њима. 

- Примењује одговарајуће 

начине учења у складу са 

циљевима, садржајем, 

интересовањима, условима и 

26.Убрзање при кретању тела под дејством 

силе теже. Галилејев оглед 

27.Слободно падање, бестежинско стање. 

Хитац навише и хитац наниже  

28.Слоб падање, бест стање. Хит навише и 

хитац наниже  

29.Слободно падање, бестежинско стање. 

Хитац навише и хитац наниже  
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ  

САДРЖАЈИ 

- Усвојиће, разумеће и стећиће 

основна знања везана за  слободан 

пад, хитац навише и  наниже 

у склопу кретања тела у 

гравитационом пољу. 

- самостално решава једноставне 

задатке.  

- Знаће да је сила трења сила отпора 

средине и правац и смер њеног 

деловања. 

- Знаће да дефинише и означи силе 

које делују на тело које се креће. 

- Усвојиће појам и ознаку силе 

отпора подлоге као и правац и смер 

њеног деловања. 

- Знаће шта је сила трења мировања. 

- Развијаће способности рационалног 

расуђивања, самосталности у 

мишљењу и вештине јасног и 

прецизног изражавања 

-Развијаће способност логичког  и 

апстрактног мишљења као и свести о 

сопственим знањима. 

временом. 

- Понаша се одговорно, хумано 

и толерантно у друштву. 

- Препознаје и развија сопствене 

стваралачке способности и 

креативност у 

свим уметничким и 

неуметничким пољима свог 

деловања. 

- Изражава своје ставове, 

мишљења, осећања, на 

позитиван, конструктиван и 

аргументован начин. 

- Зна да постави реалне циљеве 

и на основу датих могућности 

уме да планира 

и проналази начине њиховог 

остваривања. 

- Критички процењује свој рад и 

рад чланова групе, доприноси 

унапређивању групе и уме да 

представи резултате рада. 

30.Одређивање убрзања тела које слободно 

пада 

31.Силе трења и силе отпора средине ( трење 

мировања, клизања и котрљањ) 

32.Силе трења и силе отпора средине ( трење 

мировања, клизања и котрљањ) 

33.Утицај сила трења и сила отпора средине на 

кретање т 

34.Утицај сила трења и сила отпора сред на 

кретање тела  

35.Одређивање коефиције трења кли 

36.Кретање тела под дејством силе теже. Сила 

трења – обнављање градива  

37.Кретање тела под дејством силе теже. Сила 

трења – контролна вежба 

3. 

Равнотежа тела 

- Усвојиће и разумеће основне 

појмове везане за равнотежу тела 

(стабилна, лабилна и индиферентна 

равнорежа) и равнотежу момента 

силе 

- Разумеће статички случај 

равнотеже тела када је резултанта 

- Решава проблем према 

планираној стратегији 

примењујући знања и вештине 

стечене учењем различитих 

предмета и ваншколским 

искуством. 

- Одговорно и савесно извршава 

38.Деловање две силе на тело дуж истог 

правца  

39.Појам и врст равнотеж тела.  

40.Појам и врсте равнотеж тела.  

41.Полуга и моме силе. Равнотежа полуге 

и њена при   

42.Полуга и момент силе. Равнотежа 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ  

САДРЖАЈИ 

сила које делују на тело једнака нули 

-Разумеће појам полуге као и да 

закон полуге повеже са 

свакодневним животом 

- Знаће да израчуна и графички 

одреди резултанту колинеарних сила 

- Разумеће деловање силе потиска у 

течностима и моћи ће да примени 

Архимедов закон 

- Моћи ће да уочи, разуме и примени 

физичке законе у свакодневном 

животу и раду 

- Моћи ће да самостално решава  

једноставне задатке. 

- Развијаће способности рационалног 

расуђивања, самосталности у 

мишљењу и вештине јасног и 

прецизног изражавања 

- Развијаће радне навика као и свест 

о сопственим знањима 

 

заједничке активности 

стављајући интересе 

групе изнад сопствених. 

- Eфикaснo кoристи 

информационо- 

комуникационе технологије( 

ИКТ) зa кoмуникaциjу и 

сaрaдњу. 

- Мотивисан је и зна да истакне 

своје добре особине које су 

важне за обављање  школских и 

радних задатака и користи CV и 

мотивационо писмо 

да опише своје компетенције, 

жеље и очекивања. 

- Уочава чиниоце и понашања 

који нарушавају природу и 

квалитет животне 

средине у широј околини и 

свакодневном животу; развија 

свест о положају 

човека у природи и његовој 

одговорности за стање животне 

средине и 

природе. 

полуге и њена примена  

43.Сила потиска у течности  и гасу 

44.Сила потиска у течности  и гасу  

45.Архимедов закон и његова примена.  

Пливање тела и тоњење тела  

46.Архимедов закон и његова примена.  

Пливање тела и тоњење тела  

47.Одређивање густине чврстог тела 

применом Архимедовог закона  

48.Равнотежа тела – контролна вежба 

4. 

Механички рад и енергија. 

Снага 

- Имаће усвојене основне појмова 

везане за механички рад, снагу, 

коефицијент корисног дејства, 

трансформацију енергије у рад и 

обрнуто, механичку енергију 

- Уме да саслуша излагање 

саговорника до краја и без 

упадица. 

- Има позитиван и одговоран 

однос према учењу 

49.Механички рад. Рад силе 

50.Рад силе теже и силе трења 

51.Механички рад. Рад силе. Рад силе 

теже и силе трења 

52.Одређивање рада силе под чији 
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НАСТАВНИ  

САДРЖАЈИ 

- Разумеће претходно наведене 

појмове 

- Моћи ће да уочи и разуме да је рад 

силе једнак промени енергије, као и 

да на нивоу примене користи 

стечено знање 

- Моћи ће да на нивоу примене 

користи законе одржања (масе и 

енергиј) 

- Моћи ће да повеже научене 

физичке законе са свакодневним 

животом  

- Моћи ће да самостално решава 

једноставне задатаке 

- Имаће развијену способности 

коришћења јединица SI – система 

- Моћи ће да логички  и апстрактно 

размишља у складу са својим 

могућностима.   

- Развијаће  способности 

рационалног расуђивања, 

самосталности у мишљењу и 

вештине јасног и прецизног 

изражавања. 

- Развијаће радне навике и свести о 

сопственим знањима 

- Спреман је да учествује у 

самосталним и тимским 

пројектима; способан је 

да развије идеју, представи је, 

образложи и преговара у тиму о 

њеној 

реализацији; учествује у 

активностима са другима у 

оквиру своје тимске 

улоге. 

- Зна да је за разумевање појава 

и догађаја и доношење 

компетентних одлука 

потребно имати релевантне и 

поуздане податке и разликује 

податак/ 

информацију од њиховог 

тумачења. 
- Има позитиван став према 

поштовању људских права и 

слобода. 

- Самостално или консултујући 

друге особе (вршњаке, 

наставнике, родитеље) 

преиспитује начин решавања 

проблема, алтернативне начине 

решавања, 

тачност и прецизност решења. 

дејством се тело креће по разл подл 

53.Квалитативно увођење појма мех 

енергије. Кинетичк енергија тела 

54.Квалитативно увођење појма мех 

енергије. Кинетичк енергија тела  

55.Потенцијална енергија. Гравит пот 

енергија тела 

56.Потенцијална енергија. Гравит пот 

енергија тела 

57.Веза између промене мех енерг тела и 

извршеног рада. ЗОМЕ 

58.Веза између промене мех енерг тела и 

извршеног рада. ЗОМЕ  

59.Провера ЗОМЕ помоћу колица 

60.Снага. Коефиц корисног дејства 

61.Снага. Коефици корисног дејства  

62. Рад, снага и енергија – обнављање 

градива 

63.Рад, снага и енергија – контролна 

вежба 

5. 

Топлотне појаве 

- Усвојиће и разумеће основне 

појмове везаних за унутрашњу 

- Истрајан је и превазилази 

тешкоће у учењу. 

64. Топлотно ширење тела. Појам и 

мерење температуре 
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ОБЛАСТИ 
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МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ  

САДРЖАЈИ 

енергију, унутрашње кретање, 

топлотно кретање, количину 

топлоте, температуру и сл. 

- Моћи ће да уочи и разуме да 

постоји веза између унутрашње 

енергије и кретања молекула, као и 

да уочи да топлота и рад 

представљају два начина промене 

унутрашње енергије тела 

- Моћи ће да физичке закона 

препозна  и примени у свакодневном 

животу и раду 

- Моћи ће да за самостално решава 

једноставне задатке 

- Имаће развијену способности 

коришћења јединица SI – система за 

количину топлоте и температуру 

- Развијаће логичко и апстрактно 

мишљење, радне навике, рационално 

расуђивање, самосталност у 

мишљењу, јасно и прецизно 

изражавање као и свести о 

сопственим знањима. 

- Има позитиван и одговоран 

однос према учењу. 

- Уме јасно да се изрази усмено 

и писано, у складу са потребама 

и 

карактеристикама ситуације, 

поштујући ограничења у 

погледу дужине и 

намене. 

- Изражава своје ставове, 

мишљења, осећања, на 

позитиван, конструктиван и 

аргументован начин. 

- Зна да постави реалне циљеве 

и на основу датих могућности 

уме да планира 

и проналази начине њиховог 

остваривања. 

- Селектује, обрађује наводећи 

извор и аутора, чува и 

презентује податке у 

различитим форматима, 

укључујући и ИКТ. 

65.Топлот ширење тела. Појам и мерење 

температу 

66.Количина топлоте. Специфи топлотни 

капацит. Топлот равнотежа 

67.Количина топлоте. Специфич топлотни 

капацит. Топлотна равнот.  

68.Честични састав супст: молекули и 

њихово хаотично кретање. Унутраш енерг 

и температур 

69.Честични састав супст: молекули и 

њихово хаотично кретање. Унутраш 

енергија и темпера 

70.Мерење температуре мешавине топле и 

хладне воде после успостављања топлотне 

равнотеже 

71.Топлотне појаве – обнављање градива 

72.Обнављање градива седмог разреда 

*
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ВРСТА ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА 

АКТИВНОСТИ,  

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

(ИЗМЕНЕ) НАСТАВНИХ 

САДРЖАЈА 

ИОП2 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

УСЛОВА РАДА 

ИОП1 

1. 

Сила и кретање 

- Физичке појаве распознаје и 

именује у складу са својим 

могућностима.  

- Даје опис физичке појаве. 

- Може да разликује праву од криве 

линије и да их именује 

- Може да препозна именује 

праволинијско и криволинијско 

кретање 

- Зна поделу кретања према облику 

путање 

- Зна да тело може да се креће а да 

при том не мења брзину. 

- Зна да је кретање при коме тело не 

мења брзину равномерно кретање. 

- Може да покаже или нацрта 

хоризонталан, вертикалан и кос 

правац 

- Зна да су појмови хоризонтално 

вертиклано и косо везани за правац 

кретања тела. 

- Зна да на слици или у 

свакодневном животу примени 

знања везана за различите правце 

кретања тела. 

- Усвоји појмове равномерно, 

хоризонтално и вертикално.   

- Фонт прилагођен способностима 

ученика. 

- Ученику се чита препоручено 

штиво уколико постоји могућност 

неразумевања прочитаног текста. 

- Проверава се тачност записа у 

свесци ученика а према потреби 

наставник у свеску ученика записује 

податеке. 

- Ради се индивидуално корак по 

корак. 

- Примењују се стандарди 

постигнућа који су у складу са 

могућностима ученика. 

- Ученик се ослобађа писаног 

изражавања и писаних провера 

уколико има проблем приликом 

писаног изражавања. 

- Присутна је стрпљивост наставника 

и осталих ученика уколико ученик 

има говорних проблема или 

проблема у концентрацији. 

Наставник: 

-Изводи   демонстрационе огледа кроз 

разговор са ученицима и уз потребна 

објашњења 

- Објашњава и излаже нове садржаје 

- Развија способности прецизне 

интерпретације уочене појаве и 

кретања 

- Развија самостално уочавање 

физичких појава 

- Подстиче ученике на изражавање  

језиком физике 

- Контролише реализацију сваког 

корака приликом обављања задатака 

- Развија способност прецизне 

интерпретације и примене наученог 

код ученика 

- Координира радом одељења 

(поставље питања, рачунске задатке, 

усмерава, сугерише и наводи ученике 

на решење задатака,наводи их да 

повезују и примењују стечена знања из 

физике и других предмета) 

-Пружа помоћ у раду . 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ВРСТА ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА 

АКТИВНОСТИ,  

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

(ИЗМЕНЕ) НАСТАВНИХ 

САДРЖАЈА 

ИОП2 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

УСЛОВА РАДА 

ИОП1 

2. 

Кретање тела под дејством 

силе теже. Сила трења 

-Усвојиће изразе навише и наниже 

и разумеће њихово значење 

- Моћиће да дефинише или да 

препозна кретања : вертикално 

навише и вертиклано наниже 

- Моћиће да дефинише или 

препозна кретања хоризонтално у 

лево или хоризонтално у десно 

- Моћиће да препозна или да 

дефинише кретања укосо наниже и 

укосо навише 

- Знаће да на сва тела на Земљи 

делује сила земљине теже. 

- Знаће да сила земљине теже 

делује на тела тако што их 

привлачи. 

- Знаће да сва тела падају због тога 

што на њих делује сила земљине 

теже. 

- Усвојиће појмове хитац навише и 

хитац наниже. 

- Разумеће појмове хитац наниже и 

хитац навише 

- Усвојиће и разумеће појам 

неравномерног  кретања. 

- Фонт прилагођен способностима 

ученика. 

- Ученику се чита препоручено 

штиво уколико постоји могућност 

неразумевања прочитаног текста. 

- Проверава се тачност записа у 

свесци ученика а према потреби 

наставник у свеску ученика записује 

податеке. 

- Ради се индивидуално корак по 

корак. 

- Примењују се стандарди 

постигнућа који су у складу са 

могућностима ученика. 

- Ученик се ослобађа писаног 

изражавања и писаних провера 

уколико има проблем приликом 

писаног изражавања. 

- Присутна је стрпљивост наст и 

осталих ученика уколико ученик има 

говорних проблема или проблема у 

концентрацији. 

- Изводи   демонстрационе огледа кроз 

разговор са ученицима и уз потребна 

објашњења 

- Објашњава и излаже нове садржаје 

- Усмерава ка повезивању наученог са 

одговарајућим појавама из 

свакодневног живота 

- Усмерава ка јасном и прецизном 

изражавању које је у складу са језиком 

физике  

- Развија самостално уочавање кретања 

тела под дејством силе теже  и  

повезивање наученог са одговарајућим 

моделима из свакодневног живота  

-Подстиче ученике на изражавање  

језиком физике 

- Оспособљава ученике за самост 

решав једностав зад 

- Координира радом одељења 

3. 

Равнотежа тела 

- Ученици ће кроз понављање 

претходних знања везаних за 

правац и смер кретања, равномерно 

- Фонт прилагођен способностима 

ученика. 

- Ученику се чита препоручено 

- Наставник изводи   демонстрационе 

огледа кроз разговор са ученицима и уз 

потребна објашњења 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ВРСТА ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА 

АКТИВНОСТИ,  

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

(ИЗМЕНЕ) НАСТАВНИХ 

САДРЖАЈА 

ИОП2 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

УСЛОВА РАДА 

ИОП1 

и неравномерно кретање , кретање 

тела под дејством силе земљине 

теже, научити да се тела могу 

налазити у стању мировања и стању 

кретање. 

- Знаће да се тело које се налази у 

стању мировања не креће и да му је 

брзина једнака нули. 

- Знаће да се телу које пада брзина 

стално повећава и да се то кретање 

назива убрзано кретање. 

-  Знаће да се телу које је бачено у 

вис брзина смањује и да је такво 

кретање успорено. 

- Моћи ће да самостално или уз 

помоћ наставника пронађе примере 

из свакодневног живота за 

равномерно, убрзано и успорено 

кретење. 

- Знаће да на тела која се налазе 

потопљена у течност осим силе 

земљине теже делује и сила 

потиска, вертикално навише. 

штиво уколико постоји могућност 

неразумевања прочитаног текста. 

- Проверава се тачност записа у 

свесци ученика а према потреби 

наставник у свеску ученика записује 

податеке. 

- Ради се индивидуално корак по 

корак. 

- Примењују се стандарди 

постигнућа који су у складу са 

могућностима ученика. 

- Ученик се ослобађа писаног 

изражавања и писаних провера 

уколико има проблем приликом 

писаног изражавања. 

- Присутна је стрпљивост наставника 

и осталих ученика уколико ученик 

има говорних проблема или 

проблема у концентрацији. 

- Објашњава и излаже нове садржаје 

- Усмерава ка повезивању наученог са 

одговарајућим појавама из 

свакодневног живота 

- Усмерава ка јасном и прецизном 

изражавању које је у складу са језиком 

физике  

- Посматра ток решавања задатака и 

развија способности прецизне 

интерпретације и примене наученог 

- Развија способност рационалног 

расуђивања, самосталности у 

мишљењу и вештину јасног и 

прецизног изражавања 

- Развија мисаоне процесе код ученика, 

кроз њихово активно учествовање на 

часу  

4. 

Механички рад и енергија. 

Снага 

- Ученици ће знати да наброје 

облике енергије. 

- Моћи ће да повежу рад и енергију 

у смислу да тело које нема или 

коме се не даје енергија не може да 

- Фонт прилагођен способностима 

ученика. 

- Ученику се чита препоручено 

штиво уколико постоји могућност 

неразумевања прочитаног текста. 

- Наставник изводи   демонстрационе 

огледа кроз разговор са ученицима и уз 

потребна објашњења 

- Објашњава и излаже нове садржаје 

- Усмерава ка повезивању наученог са 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ВРСТА ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА 

АКТИВНОСТИ,  

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

(ИЗМЕНЕ) НАСТАВНИХ 

САДРЖАЈА 

ИОП2 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

УСЛОВА РАДА 

ИОП1 

врши рад. 

- Знаће закон одржања енергије 

- Знаће дефиницију снаге 

- Знаће да снагу повезујемо са  свим 

кућним апаратима, и да је она 

важна физичка величина када 

говоримо о кућним апаратима 

- Знаће да потрошња електричне 

енергије зависи од снаге апарата 

- Знаће да је јединица за снагу ват, а 

за рад и енергију џул.  

- Проверава се тачност записа у 

свесци ученика а према потреби 

наставник у свеску ученика записује 

податеке. 

- Ради се индивидуално корак по 

корак. 

- Примењују се стандарди 

постигнућа који су у складу са 

могућностима ученика. 

- Ученик се ослобађа писаног 

изражавања и писаних провера 

уколико има проблем приликом 

писаног изражавања. 

- Присутна је стрпљивост наставника 

и осталих ученика уколико ученик 

има говорних проблема или 

проблема у концентрацији. 

одговарајућим појавама из 

свакодневног живота 

- Усмерава ка јасном и прецизном 

изражавању које је у складу са језиком 

физике  

- Посматра ток решавања задатака и 

развија способности прецизне 

интерпретације и примене наученог 

- Развија способност рационалног 

расуђивања, самосталности у 

мишљењу и вештину јасног и 

прецизног изражавања 

- Развија целокупну личности ученика 

(комуникативност,  друштвеност, 

истрајност), као и његове склоности и 

способности. 

5. 

Топлотне појаве 

- Ученици ће усвојити појам и 

дефиницију температуре 

- Знаће ознаку и јединицу 

температуре из таблице SI система, 

али и јединице за температуру које 

се користе код нас и у свету. 

- Знаће да се температура мери 

термометром. 

- Знаће да се сва тела на топлоти 

шире а на хладноћи скупљају. 

- Моћи ће да самостално или уз 

- Фонт прилагођен способностима ученика. 

- Ученику се чита препоручено штиво уколико постоји могућност 

неразумевања прочитаног текста. 

- Проверава се тачност записа у свесци ученика а према потреби наставник у 

свеску ученика записује податеке. 

- Ради се индивидуално корак по корак. 

- Примењују се стандарди постигнућа који су у складу са могућностима 

ученика. 

- Ученик се ослобађа писаног изражавања и писаних провера уколико има 

проблем приликом писаног изражавања. 

- Присутна је стрпљивост наставника и осталих ученика уколико ученик има 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ВРСТА ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА 

АКТИВНОСТИ,  

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

(ИЗМЕНЕ) НАСТАВНИХ 

САДРЖАЈА 

ИОП2 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

УСЛОВА РАДА 

ИОП1 

помоћ наставника наведу примере 

ширења и скупљања тела 

- Знаће да је топлота облик енергије 

и моћи ће да направи 

терминилошку разлику између 

топлоте и температуре, а затим и 

суштинску разлику између ова два 

појма. 

говорних проблема или проблема у концентрацији. 

- Наставник изводи   демонстрационе огледа кроз разговор са ученицима и уз 

потребна објашњења 

- Објашњава и излаже нове садржаје 

-Усмерава ка повезивању наученог са одговарајућим појавама из свакодневног 

живота 

- Усмерава ка јасном и прецизном изражавању које је у складу са језиком 

физике  - Посматра ток решавања задатака и развија способности прецизне 

интерпретације и примене наученог 

- Развија способност рационалног расуђивања, самосталности у мишљењу и 

вештину јасног и прецизног изражавања 

- Координира радом одељења 

МАТЕМАТИКА 

РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ  

САДРЖАЈИ 

1. Реални бројеви 

По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да: 

– израчуна степен реалног броја и квадратни 

корен потпуног квадрата и примени 

одговарајућа својства операција; 

– одреди бројевну вредност једноставнијег 

израза са реалним бројевима; 

 компетенција за учење 

 предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву; 

 рад са подацима и 

информацијама; 

Квадрат рационалног броја.  

Решење једначине x2=а,а>0;  квадратни 

корен; једнакост √а2=|а|.  

Постојање ирационалних бројева - (на 

примеру √2, решење једначине x2=2 ).  

Реални бројеви и бројевна права. 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ  

САДРЖАЈИ 

– на основу реалног проблема састави и 

израчуна вредност једноставнијег бројевног 

израза са реалним бројевима; 

– одреди приближну вредност реалног броја 

и процени апсолутну грешку; 

– нацрта график функције y = kx, k ∈R\{0}; 

– примени продужену пропорцију у реалним 

ситуацијама; 

 решавање проблема; 

 сарадња; 

 дигитална компетенција 

Децимални запис реалног броја; 

приближна вредност реалног броја. 

Основна својства операција с реалним 

бројевима.  

Функција директне 

пропорционалности y = kx, k ∈ R\{0}. 

Продужена пропорција. 

2. Питагорина теорема 

- примени  Питагорину теорему код свих 

изучаваних геометријских фигура у 

којима се може уочити правоугли 

троугао; 

- примени Питагорину теорему у 

рачунским и конструктивним задацима; 

 компетенција за учење 

 предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву; 

 рад са подацима и 

информацијама; 

 решавање проблема; 

 сарадња; 

 дигитална компетенција 

Питагорина теорема (директна и 

обратна).  

Важније примене Питагорине теореме. 

Конструкције тачака на бројевној 

правој које одговарају бројевима 

, итд. 

Растојање између две тачке у 

координатном систему. 

3. Цели алгебарски изрази 

– трансформише збир, разлику и производ 

полинома; 

– примени формуле за разлику квадрата и 

квадрат бинома; 

– растави полином на чиниоце (користећи 

дистрибутивни закон и формуле за квадрат 

бинома и разлику квадрата); 

 компетенција за учење 

 предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву; 

 рад са подацима и 

информацијама; 

 решавање проблема; 

 сарадња; 

 дигитална компетенција 

Први део 

Степен чији је изложилац природан 

број; степен декадне јединице чији је 

изложилац цео број; операције са 

степенима; степен производа, 

количника и степена. 

Други део 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ  

САДРЖАЈИ 

– примени трансформације полинома на 

решавање једначина; 

Алгебарски изрази. Полиноми и 

операције (мономи, сређени облик, 

трансформације збира, разлике и 

производа полинома у сређени облик 

полинома). Квадрат бинома и разлика 

квадрата. 

Растављање полинома на чиниоце 

коришћењем дистрибутивног закона, 

формуле за квадрат бинома и разлику 

квадрата. Примене. 

4. Многоугао 

– примени својства страница, углова и 

дијагонала многоугла; 

– израчуна површину многоугла користећи 

обрасце или разложиву једнакост; 

– конструише ортоцентар и тежиште 

троугла; 

– примени ставове подударности при 

доказивању једноставнијих тврђења и у 

конструктивним задацима; 

 компетенција за учење 

 предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву; 

 рад са подацима и 

информацијама; 

 решавање проблема; 

 сарадња; 

 дигитална компетенција 

Појам многоугла. Врсте многоуглова. 

Збир углова многоугла. Број 

дијагонала многоугла. Правилни 

многоуглови (појам, својства, 

конструкције). Обим и површина 

многоугла. 

Тежишна дуж троугла. Ортоцентар и 

тежиште троугла. 

Сложеније примене ставова 

подударности. 

5. Круг 

– примени својства централног и 

периферијског угла у кругу; 

– израчуна обим и површину круга и 

 компетенција за учење 

 предузимљивост и 

оријентација ка 

Централни и периферијски угао у 

кругу. 

Обим круга, број π. Дужина кружног 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ  

САДРЖАЈИ 

његових делова; 

– преслика дати геометријски објекат 

ротацијом; 

предузетништву; 

 рад са подацима и 

информацијама; 

 решавање проблема; 

 сарадња; 

 дигитална компетенција 

лука. 

Површина круга, кружног исечка и 

кружног прстена. 

Ротација. 

6. Обрада података – одређује средњу вредност, медијану и мод. 

 компетенција за учење 

 предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву; 

 рад са подацима и 

информацијама; 

 решавање проблема; 

 сарадња; 

 дигитална компетенција 

Средња вредност, медијана и мод. 

* 

РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ВРСТА ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА 

АКТИВНОСТИ,  

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

(ИЗМЕНЕ) НАСТАВНИХ 

САДРЖАЈА 

ИОП2 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

УСЛОВА РАДА 

ИОП1 

1. Реални бројеви 

Ученицима који прате наставу по 

ИОП 2, одређену област 

прилагођавамо њиховим 

Прилагођени радни материјал: 

увеличавање, подебљавање. 

Коришћење додатних наставних 

поћи од познатих ствари ка 

непознатим; 

дедукција; 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ВРСТА ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА 

АКТИВНОСТИ,  

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

(ИЗМЕНЕ) НАСТАВНИХ 

САДРЖАЈА 

ИОП2 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

УСЛОВА РАДА 

ИОП1 

могућностима, издвајањем и 

увежбавањем једноставних 

задатака и бројевних израза који ће 

им бити од користи како у њиховом 

даљем школовању тако и у животу 

уопште. 

средстава прилагођених ученику. 

Пружање више времена за израду 

писмених и контролних задатака 

(два школска часа) 

Асистенција наставника при изради 

писмених и контролних задатака у 

читању и појашњавању задатака, код 

јако слабовиде деце и у писању 

излагање, описивање и презентовање; 

сумирање;  

дијалошка метода 

рад у пару 

проблемски приступ 

Посматрање ученика; 

контролни разговор, упућивање, 

испитивање, вежбање; 

Анализа и евалуација. 

2. Питагорина теорема 

Ученицима који прате наставу по 

ИОП 2, одређену област 

прилагођавамо њиховим 

могућностима, издвајањем и 

увежбавањем једноставних 

задатака који ће им бити од користи 

како у њиховом даљем школовању 

тако и у животу уопште. 

Препознавање правоуглог троугла, 

одређивање хипотенузе и катета, 

примена Питагорине теореме у 

основном облику, израчунавање 

обима и површине правоуглог и 

других троуглова. 

Прилагођени радни материјал: 

увеличавање, подебљавање. 

Коришћење додатних наставних 

средстава прилагођених ученику 

Пружање више времена за израду 

писмених и контролних задатака 

(два школска часа) 

Асистенција наставника при изради 

писмених и контролних задатака у 

читању и појашњавању задатака, код 

јако слабовиде деце и у писању 

поћи од познатих ствари ка 

непознатим;дедукција; 

излагање, описивање и презентовање; 

сумирање;  

дијалошка метода 

рад у пару 

проблемски приступ 

Посматрање ученика; 

контролни разговор, упућивање, 

испитивање, вежбање; 

Анализа и евалуација. 

3. Цели алгебарски изрази 

Ученицима који прате наставу по 

ИОП 2, одређену област 

прилагођавамо њиховим 

могућностима, издвајањем и 

увежбавањем једноставних 

Прилагођени радни материјал: 

увеличавање, подебљавање. 

Коришћење додатних наставних 

средстава прилагођених ученику 

Пружање више времена за израду 

поћи од познатих ствари ка 

непознатим; 

дедукција; 

излагање, описивање и презентовање; 

сумирање;  
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ВРСТА ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА 

АКТИВНОСТИ,  

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

(ИЗМЕНЕ) НАСТАВНИХ 

САДРЖАЈА 

ИОП2 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

УСЛОВА РАДА 

ИОП1 

задатака. 

Сређивање монома и 

једноставнијих полинома. 

Решавање лакших једначина са 

сређивањем полинома 

писмених и контролних задатака 

(два школска часа) 

Асистенција наставника при изради 

писмених и контролних задатака у 

читању и појашњавању задатака, код 

јако слабовиде деце и у писању 

дијалошка метода 

рад у пару 

проблемски приступ 

Посматрање ученика; 

контролни разговор, упућивање, 

испитивање, вежбање; 

Анализа и евалуација. 

4. Многоугао 

Ученицима који прате наставу по 

ИОП 2, одређену област 

прилагођавамо њиховим 

могућностима, издвајањем и 

увежбавањем једноставних 

задатака који ће им бити од користи 

како у њиховом даљем школовању 

тако и у животу уопште. 

Препознавање и цртање неких 

геометријских фигура, према 

могућностима ученика и 

конструкција једнакостраничног 

троугла и правилног шестоугла. 

Израчунавање обима и површине 

неких фигура 

Прилагођени радни материјал: 

увеличавање, подебљавање. 

Коришћење додатних наставних 

средстава прилагођених ученику 

Пружање више времена за израду 

писмених и контролних задатака 

(два школска часа) 

Асистенција наставника при изради 

писмених и контролних задатака у 

читању и појашњавању задатака, код 

јако слабовиде деце и у писању 

поћи од познатих ствари ка 

непознатим; 

дедукција; 

излагање, описивање и презентовање; 

сумирање;  

дијалошка метода 

рад у пару 

проблемски приступ 

Посматрање ученика; 

контролни разговор, упућивање, 

испитивање, вежбање; 

Анализа и евалуација. 

5. Круг 

Ученицима који прате наставу по 

ИОП 2, одређену област 

прилагођавамо њиховим 

могућностима, издвајањем и 

увежбавањем једноставних 

задатака који ће им бити од користи 

Прилагођени радни материјал: 

увеличавање, подебљавање. 

Коришћење додатних наставних 

средстава прилагођених ученику 

Пружање више времена за израду 

писмених и контролних задатака 

поћи од познатих ствари ка 

непознатим; 

дедукција; 

излагање, описивање и презентовање; 

сумирање;  

дијалошка метода 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ВРСТА ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА 

АКТИВНОСТИ,  

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

(ИЗМЕНЕ) НАСТАВНИХ 

САДРЖАЈА 

ИОП2 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

УСЛОВА РАДА 

ИОП1 

како у њиховом даљем школовању 

тако и у животу уопште. 

Круг, основни елементи круга – 

цртање и обележавање (центар, 

полупречник, пречник, тетива, 

тангента, централни угао, кружни 

лук) 

Према могућностима – цртање 

круга шестаром 

(два школска часа) 

Асистенција наставника при изради 

писмених и контролних задатака у 

читању и појашњавању задатака, код 

јако слабовиде деце и у писању 

рад у пару 

проблемски приступ 

Посматрање ученика; 

контролни разговор, упућивање, 

испитивање, вежбање; 

Анализа и евалуација. 

6. Обрада података 

Ученицима који прате наставу по 

ИОП 2, одређену област 

прилагођавамо њиховим 

могућностима, издвајањем и 

увежбавањем једноставних 

задатака који ће им бити од користи 

како у њиховом даљем школовању 

тако и у животу уопште. 

Читање података из табеле и са 

графикона. Цртање стубичастог 

дијаграма на основу података из 

табеле 

Прилагођени радни материјал: 

увеличавање, подебљавање. 

Коришћење додатних наставних 

средстава прилагођених ученику 

Пружање више времена за израду 

писмених и контролних задатака 

(два школска часа) 

Асистенција наставника при изради 

писмених и контролних задатака у 

читању и појашњавању задатака, код 

јако слабовиде деце и у писању 

поћи од познатих ствари ка 

непознатим; 

дедукција; 

излагање, описивање и презентовање; 

сумирање;  

дијалошка метода 

рад у пару 

проблемски приступ 

Посматрање ученика; 

контролни разговор, упућивање, 

испитивање, вежбање; 

Анализа и евалуација. 
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БИОЛОГИЈА 

РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ  

САДРЖАЈИ 

I 

НАСЛЕЂИВАЊЕ И 

ЕВОЛУЦИЈА 

– 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 

Компетенција за учење; 

комуникација 

рад са подацима и 

информацијама; решавање 

проблема; 

сарадња; 

Улога и значај једра у метаболизму 

ћелије. Деоба ћелије (хромозоми, 

настајање телесних и полних ћелија). 

ДНК и појам гена (алел, генотип, 

фенотип) 

Прво Менделово правило, крвне групе, 

трансфузија и трансплантација. 

Наслеђивање пола. 

Наследне болести. 

Животни циклуси биљака и животиња. 

Смена генерација. Једнополни и 

двополни организми. Значај и улога 

полног размножавања. 

I I 

ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И 

ФУНКЦИЈЕ КАО 

ОСНОВА ЖИВОТА 

– одреди положај организма на дрвету 

живота на основу прикупљених и   

анализираних информација о његовој грађи; 

– упореди организме на различитим 

позицијама на „дрвету живота” према 

начину на који обављају животне процесе; 

– користи микроскоп за посматрање грађе 

гљива, биљних и животињскихткива; 

Компетенција за учење; 

комуникација 

рад са подацима и 

информацијама; решавање 

проблема; 

сарадња; 

Основни принципи организације 

живих бића. Појам симетрије – 

типични примери код једноћелијских и 

вишећелијских организама; биолошки 

значај. 

Симетрија, цефализација и 

сегментација код животиња. 

Присуство/одсуство биљних органа, 

(симетрија и сегментација код биљака). 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ  

САДРЖАЈИ 

 Ћелије са специфичном функцијом: 

мишићне, крвне, нервне, ћелије 

затварачице... 

Грађа и улога ткива, органа, органских 

система и значај за функционисање 

организма. 

Компаративни преглед грађе главних 

група биљака, гљива и животиња – 

сличности и разлике у обављању 

основних животних процеса на 

методски одабраним представницима. 

I I I 

ПОРЕКЛО И 

РАЗНОВРСНОСТ 

ЖИВОТА 

– разврста организме према задатим 

критеријумима применом дихотомих 

кључева; 

– повеже принципе систематике са 

филогенијом и еволуцијом на основу 

данашњих и изумрлих врста – фосила; 

Компетенција за учење; 

комуникација 

рад са подацима и 

информацијама; решавање 

проблема; 

сарадња; 

Основни принципи систематике (Карл 

Лине, биномна номенклатура). Приказ 

разноврсности живота кроз основне 

систематске категорије до нивоа кола и 

класе. 

Докази еволуције, фосили и тумачење 

филогенетских низова (предачке и 

потомачке форме, прелазни фосили). 

IV 

ЖИВОТ У 

ЕКОСИСТЕМУ 

– идентификује основне односе у биоценози 

на задатим примерима; 

– илуструје примерима однос између 

еколошких фактора и ефеката природне 

селекције; 

– упореди прикупљене податке о изабраној 

врсти и њеној бројности на различитим 

Компетенција за учење; 

комуникација 

рад са подацима и 

информацијама; решавање 

проблема; 

сарадња; 

Састав и структура популација. 

Популациона динамика (природни 

прираштај и миграције). 

Абиотички фактори и биотички односи 

као чиниоци природне селекције 

(адаптације). 

Мреже исхране. Животне области. 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ  

САДРЖАЈИ 

стаништима; 

– повеже утицај абиотичких чинилаца у 

одређеној животној области – биому са 

животним формама које га насељавају; 

– 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 

Конвергенција и дивергенција 

животних форми. 

Заштита природе. Заштита 

биодиверзитета. 

V 

ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 

– анализира задати јеловник са аспекта 

уравнотежене и разноврсне исхране; 

– идентификује поремећаје исхране на 

основу типичних симптома (гојазност, 

анорексија, булимија); 

– планира време за рад, одмор и рекреацију; 

– доведе у везу измењено понашање људи са 

коришћењем психоактивних супстанци; 

– аргументује предности вакцинације; 

– примени поступке збрињавања лакших 

облика крварења; 

– расправља о различитости међу људима са 

аспекта генетичке варијабилности, 

толеранције и прихватања различитости. 

Компетенција за учење; 

комуникација 

рад са подацима и 

информацијама; решавање 

проблема; 

сарадња; 

Примери наследних болести. 

Особине и грађа вируса. Болести 

изазване вирусима. 

Имунитет, вакцине. 

Пулс и крвни притисак. 

Прва помоћ: повреде крвних судова 

(практичан рад). 

Принципи уравнотежене исхране и 

поремећаји у исхрани. 

Значај правилног чувања, припреме и 

хигијене намирница; тровање храном. 

Промене у адолесценцији. 

Здрави стилови живота (сан, 

кондиција, итд). 

Последице болести зависности – 

наркоманија. 



АНЕКС 2 Школског програма ОШ „Драган Ковачевић шк- 2018/19-2021/22. 

 

176 Београд 2020.  
 

* 

РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ВРСТА ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА 

АКТИВНОСТИ,  

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

(ИЗМЕНЕ) НАСТАВНИХ 

САДРЖАЈА 

ИОП2 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

УСЛОВА РАДА 

ИОП1 

I 

НАСЛЕЂИВАЊЕ И 

ЕВОЛУЦИЈА 

-измена програма, 

индивидуализација 

-прецизно планирање 

прилагођавања општих исхода 

образовања, писање ИОП планова 

-прилагођавање наставног 

материјала (увеличавање) и начина 

задавања задатака 

-наставне садржаје урадити уз 

помоћ илустрација (обој, препиши, 

допуни, препознај, заокружи, 

повежи, залепи...) 

Прилагођавање наставног 

материјала, метода рада и наставних 

средстава могућностима ученика 

Прилагођени радни материјал: 

увеличавање, подебљавање. 

Пружање више времена за израду 

задатака  

Асистенција наставника  при изради 

задатака у читању и појашњавању 

задатака, код  јако слабовиде деце и 

у писању 

Наставник презентује наставни 

садржај 

Подстиче на размишљање, увиђање 

Ученици  

- слушају,  

-посматрају,  

-причају,  

-описују,  

-упоређују 

I I 

ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И 

ФУНКЦИЈЕ КАО 

ОСНОВА ЖИВОТА 

-измена програма, 

индивидуализација 

-прецизно планирање 

прилагођавања општих исхода 

образовања, писање ИОП планова 

-прилагођавање наставног 

материјала (увеличавање) и начина 

задавања задатака 

-наставне садржаје урадити уз 

помоћ илустрација (обој, препиши, 

допуни, препознај, заокружи, 

повежи, залепи...) 

Прилагођавање наставног 

материјала, метода рада и наставних 

средстава могућностима ученика 

Прилагођени радни материјал: 

увеличавање, подебљавање. 

Пружање више времена за израду 

задатака  

Асистенција наставника  при изради 

задатака у читању и појашњавању 

задатака, код  јако слабовиде деце и 

у писању 

Наставник презентује наставни 

садржај 

Подстиче на размишљање, увиђање 

Ученици  

- слушају,  

-посматрају,  

-причају,  

-описују,  

-упоређују 

I I I 

ПОРЕКЛО И 

РАЗНОВРСНОСТ 

- измена програма, 

индивидуализација 

-прецизно планирање 

Прилагођавање наставног 

материјала, метода рада и наставних 

средстава могућностима ученика 

Наставник -подстиче ученике на 

размишљање 

-презентује нови садржај 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ВРСТА ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА 

АКТИВНОСТИ,  

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

(ИЗМЕНЕ) НАСТАВНИХ 

САДРЖАЈА 

ИОП2 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

УСЛОВА РАДА 

ИОП1 

ЖИВОТА прилагођавања општих исхода 

образовања, писање ИОП планова 

-прилагођавање наставног 

материјала (увеличавање) и начина 

задавања задатака 

-наставне садржаје урадити уз 

помоћ илустрација (обој, препиши, 

допуни, препознај, заокружи, 

повежи, залепи...) 

 

Прилагођени радни материјал: 

увеличавање, подебљавање. 

Пружање више времена за израду 

задатака  

Асистенција наставника  при изради 

задатака у читању и појашњавању 

задатака, код  јако слабовиде деце и 

у писању 

-подстиче на повезивање претходно 

ученог са новим садржајима 

-подстиче радозналост код ученика 

Ученици  

- слушају, 

-посматрају,  

-причају,  

-описују,  

-упоређују 

 

IV 

ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ 

-измена програма, 

индивидуализација 

-прецизно планирање 

прилагођавања општих исхода 

образовања, писање ИОП планова 

-прилагођавање наставног 

материјала (увеличавање) и начина 

задавања задатака 

наставне садржаје урадити уз 

помоћ илустрација (обој, препиши, 

допуни, препознај, заокружи, 

повежи, залепи...) 

 

Прилагођавање наставног 

материјала, метода рада и наставних 

средстава могућностима ученика 

Прилагођени радни материјал: 

увеличавање, подебљавање. 

Пружање више времена за израду 

задатака  

Асистенција наставника  при изради 

задатака у читању и појашњавању 

задатака, код  јако слабовиде деце и 

у писању 

Наставник -подстиче ученике на 

размишљање 

-презентује нови садржај 

-подстиче на повезивање претходно 

ученог са новим садржајима 

-подстиче радозналост код ученика 

Ученици  

- слушају, 

-посматрају, 

 -причају,  

-описују,  

-упоређују 

V 

ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 

- измена програма, 

индивидуализација 

-прецизно планирање 

прилагођавања општих исхода 

образовања, писање ИОП планова 

Прилагођавање наставног 

материјала, метода рада и наставних 

средстава могућностима ученика 

Прилагођени радни материјал: 

увеличавање, подебљавање. 

Наставник -подстиче ученике на 

размишљање 

-презентује нови садржај 

-подстиче на повезивање претходно 

ученог са новим садржајима 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ВРСТА ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА 

АКТИВНОСТИ,  

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

(ИЗМЕНЕ) НАСТАВНИХ 

САДРЖАЈА 

ИОП2 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

УСЛОВА РАДА 

ИОП1 

-прилагођавање наставног 

материјала (увеличавање) и начина 

задавања задатака 

-наставне садржаје урадити уз 

помоћ илустрација (обој, препиши, 

допуни, препознај, заокружи, 

повежи, залепи...) 

 

Пружање више времена за израду 

задатака  

Асистенција наставника  при изради 

задатака у читању и појашњавању 

задатака, код  јако слабовиде деце и 

у писању 

-подстиче радозналост код ученика 

подстиче развој хигијенских навика и 

здравствене културе 

Ученици  

- слушају, 

-посматрају 

-причају,  

-описују,  

-упоређују 

ХЕМИЈА 

РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ  

САДРЖАЈИ 

1.  

Хемија и њен значај 

-разуме шта је предмет  изучавања 

хемије и како се у хемији долази до 

сазнања 

-схвата да је хемија једна од природних 

наука која објашњавa промене у 

природи 

-овлада основним операцијама 

лабораторијске технике, мерама 

опрезности, заштите и прве помоћи 

-организује радно место, припрема и 

Компетенција за учење; 

комуникација 

рад са подацима и 

информацијама; решавање 

проблема; 

сарадња; 

- мерење масе, запремине и температуре 

супстанце 

 -прикупљање података  посматрањем и 

мерењем 

-коришћење одговарајућих 

инструмената 

- табеларно и графички приказивање 

резултата посматрањем или мерењем 

-систематизација резултата 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ  

САДРЖАЈИ 

одлаже прибор и други материјал за рад 

-оспособи се за коришћење уџбеника и 

радне свеске 

2.  

Основни хемијски појмови 

-разуме разлику између супстанце и 

физичког тела и  супстанце и физичког 

поља 

-разуме разлику између физичких и 

хемијских својстава супстанце 

-разуме разлику између  физичке и 

хемијске промене  супстанце 

-разуме разлику између  елемента и 

једињења и препознаје примере у 

окружењу 

-разуме разлику између чистих 

супстанци и смеша и  препознаје 

примере смеша у окружењу   

-уме да изабере и примени  поступак за 

раздвајање састојака смеша на основу 

својстава супстанци  у смеши   

Компетенција за учење; 

комуникација 

рад са подацима и 

информацијама; решавање 

проблема; 

сарадња; 

- прављење разлике између елемената, 

једињења и смеша из свакодневног 

живота, на основу њихове сложености 

- загревање супстанце на безбедан начин 

-састављење  апаратуре и извеђење 

поступка  цеђења 

-испитање својства супстанци (агрегатно 

стање, мирис, боју, магнетна својства, 

растворљивост), као и описивање својства 

- руковање основном опремом за 

експериментални рад и супстанцама 

-извођење  експеримента према датом 

упутству  

-у огледима испитивање својства 

супстанци и приказивање података о 

супстанцама табеларно или шематски 

-осмишљавање експерименталних 

поступака  према задатом 

циљу/проблему/питању 

за истраживање, бележење и приказивање  

резултата табеларно и графички, 

 објашњење/а и извођење  закључака 

3.  

Структура супстанце 

-зна да је атом најмања честица и његову 

структуру 

-разуме квалитативно и квантитативно 

значење хемијских симбола 

Компетенција за учење; 

комуникација 

рад са подацима и 

информацијама; решавање 

-схватање које честице изграђују  атом, 

својства тих честица и атома у целини 

-праћење  тока реакције, закључивање 

-схватање повезаности својстава 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ  

САДРЖАЈИ 

-умеју да користе податке у таблици 

периодног система елемената 

-зна масе и наеелектрисања честица које 

изграђују атом 

-схвата разлику између јонске и 

ковалентне везе 

-знају шта је валенца и умеју да је 

користе 

-умеју да израчунају релативну 

молекулску масу 

проблема; 

сарадња; 

супстанци  и  њихове хемијске  

везе  (јонске или ковалентне) 

4.  

Хомогене смеше 

раствори 

-разуме појам раствора и 

растворљивости 

-разуме изражавање квантитативног 

састава раствора преко процентне 

концентрације 

-уме да израчуна процентну 

концентрацију раствора 

-уме да направи раствор одређене 

процентне концентрације 

-разуме да је вода растварач за 

супстанце са јонском и поларном 

ковалентном везом 

-зна да је вода за пиће драгоцена и да  је 

чува од загађења 

-разликује воду као чисту супстанцу 

  - једињење од воде у природи која је 

Компетенција за учење; 

комуникација 

рад са подацима и 

информацијама; решавање 

проблема; 

сарадња; 

- припремање раствора познатих  

супстанци 

-закључивање шта је засићен и незасићен 

раствор 

-припремање раствора исте 

концентрације, а различите масе 

-израчунавање процентне концентрације 

раствора 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ  

САДРЖАЈИ 

смеша (изворска, морска,минерална) 

5.  

Хемијске реакције и 

израчунавања 

-разуме квалитативно и квантитативно 

значење симбола, формула и једначина 

хемијских реакција 

-примењује знање о закону одржања масе 

при писању једначина 

-разликује два најопштија типа хемијских 

промена: реакција, анализа и синтеза 

-разуме однос масе и количине супстанце 

-зна да хемијским једначинама прикаже 

једноставне реакције 

-зна да на основу формула израчуна 

моларну масу 

-зна да изводи једноствана 

стихиометријска израчунавања 

-зна да су све промене супстанци 

праћене променом енергије 

Компетенција за учење; 

комуникација 

рад са подацима и 

информацијама; решавање 

проблема; 

сарадња; 

  -разумевање квалитативно и 

квантитативно значење хемијске 

једначине 

-схватање закона по којима се одвијају 

хемијске промене 

-решавање стехиометријсих  задатака 

-успостављање везе између масе 

супстанце и количине супстанце 

*
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ВРСТА ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА 

АКТИВНОСТИ,  

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

(ИЗМЕНЕ) НАСТАВНИХ 

САДРЖАЈА 

ИОП2 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

УСЛОВА РАДА 

ИОП1 

1.  

Хемија и њен значај 

смањење броја наставних тема 

-смањење броја наставних јединица 

-посебне активности и поступци 

остваривања програма 

-прилагођавање наставних 

материјала 

-додатно време за рад 

- прилагођена наставна средстава 

активно 

слушање,понављањеувежбавање,кому

никативни,демонстративни, 

илустративни, текстуални 

2.  

Основни хемијски појмови 

смањење броја наставних тема 

-смањење броја наставних јединица 

-посебне активности и поступци 

остваривања програма 

прилагођавање наставних материјала 

-додатно време за рад 

- прилагођена наставна средстава 

активно 

слушање,понављањеувежбавање,кому

никативни,демонстративни, 

илустративни, текстуални 

3.  

Структура супстанце 

смањење броја наставних тема 

-смањење броја наставних јединица 

-посебне активности и поступци 

остваривања програма 

-прилагођавање наставних 

материјала 

-додатно време за рад 

- прилагођена наставна средстава 

активно 

слушање,понављањеувежбавање,кому

никативни,демонстративни, 

илустративни, текстуални 

4.  

Хомогене смеше 

раствори 

смањење броја наставних тема 

-смањење броја наставних јединица 

-посебне активности и поступци 

остваривања програма 

-прилагођавање наставних 

материјала 

-додатно време за рад 

- прилагођена наставна средстава 

активно 

слушање,понављањеувежбавање,кому

никативни,демонстративни, 

илустративни, текстуални 

5.  

Хемијске реакције и 

израчунавања 

смањење броја наставних тема 

-смањење броја наставних јединица 

-посебне активности и поступци 

остваривања програма 

-прилагођавање наставних 

материјала 

-додатно време за рад 

- прилагођена наставна средстава 

активно 

слушање,понављањеувежбавање,кому

никативни,демонстративни, 

илустративни, текстуални 
* 
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ИЗБОРНИ ПРОГРАМ 

ГРАЂАНСКО  ВАСПИТАЊЕ 

РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ  

САДРЖАЈИ 

1. 

ЉУДСКА ПРАВА 

 наведе и опише основне карактеристике 

људских права; 

 класификује људска права; 

 уочи повезанист људских права и права детета; 

 својим речима опише везу између права 

појединца и општег добра; 

 дискутује о односу права и правде и o сукобу 

права; 

 образложи личну одговорност у заштити свог 

здравља; 

 штити своја права на начин који не угрожава 

друге и њихова права; 

 уочи која су права неограничена а којам имају 

своју границу; 

 развије свест о потреби одговорног понашања 

у уживаљу људских права; 

 у дискусији показује вештину активног 

слушања, износи свој став заснован на 

аргументима, комуницира на конструктиван 

начин; 

 проналази, критички разматра и користи 

информације из различитих извора: 

 компетенција за 

учење; 

 одговорно учешће у 

демократском 

друштву; 

 комуникација; 

 предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву; 

 одговоран однос 

према околини; 

 рад са подацима и 

информацијама; 

 решавање проблема; 

 сарадња; 

 дигитална 

компетенција. 

Карактеристике људских 

права – урођеност, 

универзалност, неотуђивост, 

недељивост. 

Опште добро. 

Права појединца и опште 

добро. 

Сукоб појединачних права и 

општег добра. 

Права и правда. 

Социјална правда. 

2.  на конктретниом примерима препозна облике Политичкe странкe у 



АНЕКС 2 Школског програма ОШ „Драган Ковачевић шк- 2018/19-2021/22. 

 

184 Београд 2020.  
 

РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ  

САДРЖАЈИ 

ДЕМОКРАТСКО 

ДРУШТВО 

демократског друштва; 

 уочи да без слобода и права појединца нема 

демократског друштва; 

 зна како грађани могу да доносе одлуке (да 

учествују у одлучивању); 

 познаје демократске процедуре одлучивања; 

 препозна различите начине одлучивања; 

 наведе поделу у гране власти; 

 образложи сврху постојања политичких 

странака; 

 аргументује потребу ограничења и контролу 

власти; 

 наведе кораке од предлагања до усвајања 

закона; 

 у дискусији показује вештину активног 

слушања, износи свој став заснован на 

аргументима, комуницира на конструктиван 

начин; 

 проналази, критички разматра и користи 

информације из различитих извора: 

вишепартијском систему –

владајуће и опозиционе. 

Народна скупштина – сврха и 

надлежности. 

Народни посланици, 

посланичке групе. 

Процедуре у раду Народне 

скупштине. 

Скупштинске дебате. 

Предлагање и доношење 

закона. 

3. 

ПРОЦЕСИ У 

САВРЕМЕНОМ 

СВЕТУ 

 зна шта је идентитет и именује примере 

идентитета (лични, групни); 

 уочи вредности појединца у групи/заједници; 

 зна како функционише вршњачка група; 

 зна правила комункације у групи; 

 уочи утицај групе на појединца (наведе 

конкретне примере); 

Припадност групи. Групни 

идентитет као део идентитета 

младих.Односи у вршњачкој 

групи и њен утицај на 

појединца. 

Вршњачки притисак. 

Конформизам. 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ  

САДРЖАЈИ 

 препозна облике вршачког притиска на 

конкретним примерима; 

 зна шта је конформизам и препозна његове 

облике; 

 Зна да сваки појединац има право на 

приватност и гдес у границе у групи; 

 опише понашање масе и облике угрожавања 

појединаца; 

 препозна и одупре се различитим облицима 

вршњачког притиска; 

 препозна опасност када се нађе у великој 

групи људи и заштити се; 

 проналази, критички разматра и користи 

информације из различитих извора: 

 у дискусији показује вештину активног 

слушања, износи свој став заснован на 

аргументима, комуницира на конструктиван 

начин; 

Приватност – обим и границе. 

Понашање људи у маси и 

угроженост права појединца. 

4. 

 

ГРАЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ 

 препозна појмове активизам, иницијатива и 

партиципација и примени их у грађанском 

активизму и наведе конкретне примере. 

 зна како се доносе закони и како функционише 

Народна скупштина. 

 зна како се одлучује у Народној Скупштини. 

 образложи на примеру могућност утицаја 

грађана на одлуке Народне скупштине; 

 учествује у организацији, реализацији и 

Симулација Народне 

скупштине 

Одређивање улога и 

процедура у скупштини. 

Формирање посланичких 

група. 

Избор председника 

скупштине. 

Формулисање предлога 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ  

САДРЖАЈИ 

евалуацији симулације Народне скупштине; 

 зна шта јхе дебата и како се она спроводи. 

 учествује у дебати и гласању. 

 у дискусији показује вештину активног 

слушања, износи свој став заснован на 

аргументима, комуницира на конструктиван 

начин; 

 проналази, критички разматра и користи 

информације из различитих извора: 

закона. 

Скупштинска дебата. 

Гласање. 

Евалуација симулације. 

* 

РЕДНИ БРОЈ И 

НАЗИВ НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

АКТИВНОСТИ 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

(наставна средства, методе и технике) 

ПРАЋЕЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ СА НАЧИНИМА 

ПРИЛАГОЂАВАЊА/ИЗМЕНЕ ЦИЉЕВА И САДРЖАЈА 

УЧЕНИКА НАСТАВНИКА 

1. 

ЉУДСКА ПРАВА 

Учествују у разговору 

Групно и тимски 

решавају задатке 

Симултани 

индивидуални рад 

Евалуирају 

Прате упуства 

Читају текстове 

Договарају се 

Дају предлоге  

Учествују у доношењу 

Излаже 

Сумира 

Води разговор 

Упознаје ученике са 

програмом, циљевима и 

начином рада 

Презентује 

Припрема материјале 

Осмишљава активности 

Радионичарски тип; Кооперативно-тимски облик рада-

релација:Ученик-наставник; Ученик-ученик; Разговор у кругу;  

Уводне игрице-Излиставање 

Графичка-Сумирање наставника 

Истраживачка-Картица права 

Игра асоцијација-Игра улога 

Текст метода-Проблемска и презентовање-

Разговор/дискусија/дебата 

симулација 

Флипчарт табла и блок-Хамер 

Маркери-Стикери 
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РЕДНИ БРОЈ И 

НАЗИВ НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

АКТИВНОСТИ 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

(наставна средства, методе и технике) 

ПРАЋЕЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ СА НАЧИНИМА 

ПРИЛАГОЂАВАЊА/ИЗМЕНЕ ЦИЉЕВА И САДРЖАЈА 

УЧЕНИКА НАСТАВНИКА 

правила 

Уочавају и закључују 

Фломастери-Маказе-Лепак 

Документарни филмови, дигитални материјал-интернет и смарт 

табла. Текстуални материјали. 

Евалуација и анализа-израда упитника и евалуционих листића. 

Организовање /отклањање просторних и материјалних препрека-

индивидулизција, прилагођшавање упустава, поједностављивање 

захтева, прилагођавање текстова, увођење сликовних упустава и 

правила понашања, помоћ ученика-прати шта ради наставник и 

други ученик-понавља радњу, давање у тиму/групи једноставнијих 

задатака. 

Учити и вежбати ученика да активно слуша и да конструктивно 

реагује-да има свој став и мишљење о неком питању и /или 

проблему.-техникама игрица и проблемских задатака.  

Активности усмерити на препознавањеу својих права и права 

других, препознавања облика дискримнације и различитих врста 

насиља, као и начина доношења одлука у демократском друштво. 

Садржаје повезати у корелацији са српским  језиком, историјом, 

ликовном и музичком културом, верском наставом. 

Ученике треба охрабривати када наиђу на тешкоће и јасно 

указивати да су и неуспеле акције такође добре, јер њиховом 

анализом долазимо до увида који су кораци били погрешни.  

Настојати да ученици у тиму излиставају примере проблема, начне 

решења и могуће акције уз давање и демонстрирање примера. 

Уводити ученике у технике учења и изворе информисања. 

2. 

ДЕМОКРАТСКО 

ДРУШТВО 

Учествују у раду 

групе/тима, 

Учествују у разтговору 

Индвидуална 

симултана активност 

Уочавање и 

промишљање 

Учествују у гласању 

Договарају се 

процењују 

истражују 

Припрема материјал 

Осмишљава активности 

Анализира, излаже, 

презентује, сумира, 

Координира и прати рад 

група/тимова 

Води разговор 

Даје додатна 

појашењења 

3. 

ПРОЦЕСИ У 

САВРЕМЕНОМ 

СВЕТУ 

Учествују у раду 

групе/тима, 

Учествују у разтговору 

Индвидуална 

симултана активност 

Уочавање и 

промишљање 

Учествују у гласању 

Договарају се 

процењују 

истражују  

Припрема материјал 

Осмишљава активности 

Анализира, излаже, 

презентује, сумира, 

Координира и прати рад 

група/тимова 

Води разговор 

Даје додатна 

појашењења 



АНЕКС 2 Школског програма ОШ „Драган Ковачевић шк- 2018/19-2021/22. 

 

188 Београд 2020.  
 

РЕДНИ БРОЈ И 

НАЗИВ НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

АКТИВНОСТИ 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

(наставна средства, методе и технике) 

ПРАЋЕЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ СА НАЧИНИМА 

ПРИЛАГОЂАВАЊА/ИЗМЕНЕ ЦИЉЕВА И САДРЖАЈА 

УЧЕНИКА НАСТАВНИКА 

4. 

 

ГРАЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ 

Учествују у раду 

групе/тима, 

Учествују у разтговору 

Индвидуална 

симултана активност 

Уочавање и 

промишљањ 

упознавање 

Вежба 

Израда упитника 

Индивидуалне и тимске 

симултане активности 

 

Припрема материјал 

Осмишљава активности 

Анализира, излаже, 

презентује, сумира, 

Координира и прати рад 

група/тимова 

Води разговор 

Даје додатна 

појашењења 

 

Развијати комптенције за сарадњу и активизам кроз документарне 

филмове, проблемске ситуације и игре и симулације стварних 

ситуација.  

Евидентирање и чување продуката ученичког рада. 

Оспособити ученике у разлиите технике истраживачког рада. 

Битно је да наставник обезбеди равноправну укљученост сваког 

ученика (уважавајући различитост како у стиловима учења тако и у 

типу личности). 

Изградња демократске и пријатне атмосфере на часу уз уважавање 

сваке особе –да се сваку ученик осећа уважено, прихваћено и 

добродошло у својој различитости, уз обавезу да поштује и уважи 

друге и другачије погледе и мишљења.  

Описно оцењивање ученика-критеријуми-присуство часу, 

активност у раду тима/групе/разговора/израде рада/исказивање 

мишљења и става. Континуинирано праћење остваривања исхода и 

процене нивоа на којем се ученик налази. Сугерисање 

ученицима/групи када наиђу на неуспех са јасним примерима и 

упуствима за даље напредовање. 

Анализа докумената о љуским правима. 
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ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК-РУСКИ ЈЕЗИК 

РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ  

САДРЖАЈИ 

1. 

ПОЗДРАВЉАЊЕ И 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ СЕБЕ И 

ДРУГИХ И ТРАЖЕЊЕ/ 

ДАВАЊЕ ОСНОВНИХ 

ИНФОРМАЦИЈА О СЕБИ И 

ДРУГИМА 

- Може да се представи и одговори на 

питања о себи и својој породици 

- Правилно користи именице мушког 

рода са наставком –а у можини 

- Може да постави и одговори на питање 

користећи упитне заменице кто, где и 

прилог как 

- Користи конструкцију за изражавање 

посесивности у + генитив 

- Употрељава личне заменице за треће 

лице, са и без предлога 

- Користи присвојне заменице 

- Познаје рекцију глагола 

- Користи кратак облик придева рад/рада 

;рады 

- Користи одричне заменице никто и 

ничто 

Компетенција за учење; 

Одговорно учешће у 

демократском друштву; 

Комуникација; 

Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву;  

Рад са подацима и 

информацијама;  

Решавање проблема;  

 

Как вас/тебя зовут? Как ваша/ твоя 

фамилия? Меня зовут Виктор 

Петрович Иванов. 

Разрешите/ позвольте вам 

представить...Это мой друг Саша. 

Привет, Саша! Добро пожаловать! 

Мы будем вместе учиться. Очень 

приятно. Рад/рада с тобой 

познакомиться. 

Номинатив множине именица мушког 

рода са наставком -á/ -я́ (дом –домá, 

город – городá, учитель – учителя́) 

Упитне реченице с упитним 

заменицама и прилозима (кто, где, 

как...). 

Изражавање посесивности (потврдне и 

одричне конструкције): у+ ген. личних 

заменица и именица (у меня есть, у 

меня нет). 

Личне заменице за 3. лице са и без 

предлога (к ней, ей) 

Присвојне заменице (мой, твой, его, 

её, их...) 

Глаголи заниматься, интересоваться, 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ  

САДРЖАЈИ 

стать + инструментал. 

Кратак облик придева рад/рада; рады. 

Одричне заменице (никто, ничто) 

(Интер)културни садржаји: 

устаљена правила учтивости; имена, 

патроними, презимена и надимци; 

адреса; формално и неформално 

представљање; степени сродства и 

родбински односи; нумерисање 

спратова, називи већих градова, 

познатијих држава и њихових 

становника, родно место 

 

2. 

ОПИСИВАЊЕ БИЋА, 

ПРЕДМЕТА, МЕСТА, 

ПОЈАВА, РАДЊИ, СТАЊА 

И ЗБИВАЊА 

- Може да да краћи опис неке особе или 

предмета 

- Користи правилно именице треће 

деклинације 

- Зна да усклади придеве у роду, броју и 

падежу са именицом 

- Исправно употребљава сва три времена 

- Употребљава безличне реченице 

Компетенција за учење;  

Одговорно учешће у 

демократском друштву;  

Комуникација;  

Одговоран однос према 

околини;  

Рад са подацима и 

информацијама;  

Решавање проблема;  

Сарадња;  

Дигитална компетенција; 

Какой Миша? Как Миша выглядит? Я 

в первый раз с ним встречаюсь, опиши 

его. Миша невысокий, стройный. 

Какая Маша? Маша высокая, полная. 

Какой у него рост? 

Какие у неё глаза? Глаза – карие, 

волосы – каштановые 

- Описивање изгледа и 

карактеристика бића, предмета и 

појава 

Именице треће деклинације. 

Придеви. Слагање с именицама у 

роду, броју и падежу. 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ  

САДРЖАЈИ 

Кратки придеви у предикативној 

функцији Башня видна издали. Я рад, 

что вы приехали. 

Прилози за начин, место, време. 

Фреквентне временске конструкције 

(прошлым летом, в прошлую среду, на 

следующей неделе, в прошлом году) 

Садашње време.. 

Прошло време. 

Будуће време (просто и сложено). 

Прости облици компаратива 

придева/прилога. 

Повратна заменица себя. 

Неодређеноличне реченице без 

субјекта са предикатом у 

неодређеноличном глаголском облику 

(треће лице множине). Здесь продают 

билеты. Говорят, что это было 

давно. 

Безличне реченице Меня тошнит. 

(Интер)културни садржаји: 

карактеристике наше земље и земаља 

- говорног подручја циљног језика 

(знаменитости, географске 

карактеристике и сл.) 

3. - Изражава предлоге или позива на Компетенција за учење;  Промена именица женског рода треће 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ  

САДРЖАЈИ 

ИЗНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА И 

САВЕТА, УПУЋИВАЊЕ 

ПОЗИВА ЗА УЧЕШЋЕ У 

ЗАЈЕДНИЧКОЈ 

АКТИВНОСТИ И 

РЕАГОВАЊЕ НА ЊИХ 

заједничку активност користећи 

заповедни начин 

- Познаје промену именица женског рода 

чија се основа завршава на –чь, -щь ; -

жь, -шь 

- Користи безличне модалне конструкције 

са предикативима можно, нужно, надо 

- Поставља питања без упитне речи 

користећи интонацију 

- Познаје употребу садашњег времена у 

функцији будућег 

- Користи прилоге за време и прилоге за 

количину 

Одговорно учешће у 

демократском друштву;  

Комуникација;  

Одговоран однос према 

околини;  

Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву;  

Рад са подацима и 

информацијама;  

Решавање проблема;  

Сарадња;  

Дигитална компетенција 

деклинације чија се основа завршава 

на –чь, -щь ; -жь, -шь. 

Заповедни начин (позив на заједничку 

активност) . 

Безличне модалне конструкције с 

предикативима (мне нужно, мне надо, 

мне необходимо). 

Упитни искази без упитне речи. 

Интонација. 

Садашње време у значењу будућег. 

Будуће време. 

Прилози за време утром, вчера, 

завтра, сейчас, опять ... 

Прилози за количину (меру) очень, 

совсем, слишком ... 

(Интер)културни садржаји: 

прикладно упућивање предлога, 

савета и позива и реаговање на 

предлоге, савете и позиве. 

4. 

ИЗРАЖАВАЊЕ МОЛБИ, 

ЗАХТЕВА, ОБАВЕШТЕЊА, 

ИЗВИЊЕЊА, ЧЕСТИТАЊА 

И ЗАХВАЛНОСТИ 

- Користи заповедни начин на 

изражавање молби, захтева и позива на 

заједничку активност 

- Изражава обавешгења, извињења, 

честитања и захвалност 

- Правилно мења глаголе есть, дать; 

хотеть, бежать; 

- Користи глаголе са суфиксом –чь у 

Одговорно учешће у 

демократском друштву;  

Комуникација;  

Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву;  

Рад са подацима и 

информацијама;  

Заповедни начин (позив на заједничку 

активност) Давай/те петь; Давай/те 

споём. 

Конјугација глагола есть, дать; 

хотеть, бежать; 

Предикативи можно, нужно, надо. 

Упитни искази без упитне речи. 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ  

САДРЖАЈИ 

прошлом времену 

- Изражава жеље користећи кондиционал 

Решавање проблема;  

Сарадња;  

Дигитална компетенција 

Интонација. 

Безличне реченице Мне кажется... 

Прошло време глагола са суфиксом -

чь (мочь, лечь, печь) 

Кондиционал за изражавање предлога, 

жеља (у простој реченици): Я 

хотел/хотела бы. 

(Интер)културни садржаји: правила 

учтиве комуникације, значајни 

празници и догађаји, честитања. 

5. 

РАЗУМЕВАЊЕ И ДАВАЊЕ 

УПУТСТАВА 

- Тражи и даје упутства 

- Познаје и користи заповедни начин 

фреквентних глагола на нулти суфикс 

Одговорно учешће у 

демократском друштву;  

Комуникација;  

Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву;  

Рад са подацима и 

информацијама;  

Решавање проблема;  

Сарадња;  

Дигитална компетенција 

Заповедни начин фреквентних глагола 

на нулти суфикс: встань/те, 

составь/те, не забудь/те, 

проверь/те.... 

(Интер)културни садржаји: правила 

учтивости у складу са степеном 

формалности и ситуацијом. 

6. 

ОПИСИВАЊЕ РАДЊИ У 

САДАШЊОСТИ 

- Описује радње у садашњости и своју 

свакодневицу 

- Познаје глаголски вид и уочава разлике 

у српском и у руском језику 

- Користи повратне глаголе и уочава 

разлике у српском и у руском језику 

- Познаје категорију глагола кретања и 

исправно их употребљава 

Комуникација;  

Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву;  

Рад са подацима и 

информацијама;  

Решавање проблема;  

Сарадња;  

Глаголски вид, разлике у употреби 

глаголског вида у руском и српском 

језику (обещать, завтракать...) 

Садашње време. 

Повратни глаголи, разлике у употреби 

повратних глагола у руском и српском 

језику (играть, отдыхать, загорать, 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ  

САДРЖАЈИ 

- Употребљава глагол играть са 

прдлозима в и на 

- Употребљава глагол есть 

- Користи прилоге за врене и начин 

- Користи упитне заменице какой, 

который 

 учиться....) 

Глаголи кретања: идти/ ходить, 

ехать/ ездить, лететь/ летать, 

плыть/ плавать, бежать/ бегать, 

нести/ носить. 

Употреба глагола играть (во что, на 

чём). 

Употреба глагола есть. 

Прилози за време, начин. 

Упитне заменице: какой, который 

(Интер)културни садржаји: 

породични живот; живот у школи и у 

ширем друштвеном окружењу – 

наставне и ваннаставне активности; 

распусти и путовања; традиција и 

обичаји 

7. 

ОПИСИВАЊЕ РАДЊИ У 

ПРОШЛОСТИ 

- Користи прошло време глагола 

- Користи повратне глаголе да 

префиксима 

- Правилно употребљава реч тысяча 

- Правилно користи временске 

конструкције са именицом год 

- Познаје и користи редне бројеве преко 

10 

- Користи фреквентне временске 

конструкције и прилоге и прилошке 

одредбе за време 

- Правилно гради и користи садашње 

Комуникација;  

Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву;  

Рад са подацима и 

информацијама;  

Решавање проблема;  

Сарадња;  

 

Прошло време повратних глагола. 

Глаголи кретања с префиксима. 

Употреба глагола кретања у прошлом 

времену. 

Прошло време глагола с суфиксима -

чь (мочь), -ти (идти). 

Употреба речи тысяча 

Временске конструкције с именицом 

год: в 1978 году; в сентябре 1978-го 

года). 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ  

САДРЖАЈИ 

време 

 

Редни бројеви преко 10. 

Фреквентне временске конструкције 

(прошлым летом, в прошлую среду, в 

прошлом году) 

Садашње време. 

Прилози и прилошке одредбе за 

време. 

(Интер)културни садржаји: 

историјски догађаји, епохална 

открића; важније личности из 

прошлости. 

8. 

ОПИСИВАЊЕ БУДУЋИХ 

РАДЊИ (ПЛАНОВА, 

НАМЕРА, ПРЕДВИЂАЊА) 

- Разговара о будћим радњама и 

плановима 

- Користи просто и сложено будуће време 

- Користи фреквентне временске 

конструкције 

Комуникација;  

Одговоран однос према 

околини;  

Рад са подацима и 

информацијама;  

Решавање проблема;  

Сарадња;  

Дигитална компетенција 

Просто и сложено будуће време. 

Прилози и прилошке одредбе за 

време. 

Фреквентне временске конструкције 

(на следующей неделе, в следующую 

среду) 

(Интер)културни садржаји: правила 

учтивости у складу са степеном 

формалности и ситуацијом; традиција 

и обичаји. 

9. 

ИСКАЗИВАЊЕ ЖЕЉА, 

ИНТЕРЕСОВАЊА, 

ПОТРЕБА, ОСЕТА И 

ОСЕЋАЊА 

- Разговара о осећањима и 

интересовањима 

- Користи безличне реченице 

- Користи глагол хотеть за изражавање 

жеља и интересовања 

- Користи глагол чувствовать себя 

- Користи модалне конструкције са 

Комуникација;  

Одговоран однос према 

околини;  

Рад са подацима и 

информацијама;  

Решавање проблема;  

Сарадња;  

Безличне реченице. 

Глагол хотеть. 

Глагол хотеться (безлична употреба: 

мне хочется). 

Глагол чувствовать себя. 

Модалне конструкције (личне и 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ  

САДРЖАЈИ 

предикативима нужно и должен 

- Користи упитне исказе без упитне речи 

- Користи глаголе интересоваться, 

увлекаться 

 безличне) с нужно и должен 

Заповедни начин. 

Упитни искази без упитне речи. 

Интонација. 

Глаголи интересоваться, увлекаться 

чем. 

(Интер)културни садржаји: мимика 

и гестикулација; интересовања, хоби, 

забава, разонода, спорт и рекреација. 

10. 

ИСКАЗИВАЊЕ 

ПРОСТОРНИХ ОДНОСА И 

УПУТСТАВА ЗА 

ОРИЈЕНТАЦИЈУ У 

ПРОСТОРУ 

- Пита за правац и место где се нешто 

налази, одговара на питања о истом 

- Користи предлошко-падежне 

конструкције за изражавање места и 

правца као и прилога за место и правац 

- Користи глаголе кретања и префиксалне 

глаголе кретања 

Одговорно учешће у 

демократском друштву;  

Комуникација;  

Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву;  

Рад са подацима и 

информацијама;  

Решавање проблема;  

Сарадња;  

Дигитална компетенција 

Предлошко-падежне конструкције за 

изражавање места и правца (за 

дверью, в космосе, на юге, в центре...). 

Прилози за место и правац. 

Глаголи кретања. 

Префиксални глаголи кретања. 

(Интер)културни садржаји: јавни 

простор; типичан изглед места; 

географске карактеристике наше 

земље и земаља говорног подручја 

циљног језика; 

идиоматска/метафоричка употреба 

предлошких израза. 

11. 

ИЗРИЦАЊЕ ДОЗВОЛА, 

ЗАБРАНА, ПРАВИЛА 

ПОНАШАЊА И ОБАВЕЗА 

- Користи заповедни начин за изрицање 

молби и забрана 

- Користи безличне модалне реченице са 

предикатицима  можно, нельзя, надо и 

нужно 

- Користи управни и неуправни говор 

Одговорно учешће у 

демократском друштву;  

Комуникација;  

Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву;  

Заповедни начин. 

Безличне модалне реченице с 

предикативима можно, нельзя, надо, 

нужно. 

Модална конструкција с речима 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ  

САДРЖАЈИ 

Рад са подацима и 

информацијама;  

Решавање проблема;  

Сарадња;  

Дигитална компетенција 

должен/должна/должны. 

Управни и неуправни говор. 

(Интер)културни садржаји: 

понашање у кући, школи и на јавним 

местима; значење знакова и симбола. 

12. 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

ПРИПАДАЊА И 

ПОСЕДОВАЊА 

- Поставља питања са присвојно упитном 

заменицом чей 

- Користи конструкције за изражавање 

посесивности 

- Изражава негацију 

- Користи упитне исказе без упитне 

заменице 

Одговорно учешће у 

демократском друштву;  

Комуникација;  

Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву;  

Рад са подацима и 

информацијама;  

Решавање проблема;  

Сарадња;  

Дигитална компетенција 

Питања с присвојном упитном 

заменицом Чей. 

Конструкције за изражавање 

посесивности. 

Општа и посебна негација. 

Присвојне заменице. 

Упитни искази без упитне речи. 

Интонација. 

(Интер)културни садржаји: однос 

према својој и туђој имовини. 

13. 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

ДОПАДАЊА И 

НЕДОПАДАЊА 

- Изражава допадање и недопадање 

- Користи глаголе заниматься, 

интересоваться, нравиться 

Одговорно учешће у 

демократском друштву;  

Комуникација;  

Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву;  

Рад са подацима и 

информацијама;  

Решавање проблема;  

Сарадња;  

 

Глаголи заниматься, интересоваться 

(чем). 

Безлична употреба глагола нравиться. 

(Интер)културни садржаји: 

уметност, књижевност за младе, 

стрип, музика, филм, спорт. 

14. - Користи кратке облике придева Одговорно учешће у Кратки облици придева согласен. 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ  

САДРЖАЈИ 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

МИШЉЕЊА 

согласен 

- Користи глагол казаться у безличним 

конструкцијама 

демократском друштву;  

Комуникација;  

Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву;  

Рад са подацима и 

информацијама;  

Решавање проблема;  

Сарадња;  

 

Безлична употреба глагола казаться. 

Мне кажется. 

(Интер)културни садржаји: 

поштовање основних норми 

учтивости у комуникацији са 

вршњацима и одраслима. 

15. 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

КОЛИЧИНЕ, ДИМЕНЗИЈА 

И ЦЕНА 

- Користи основне бројеве преко 1000 

- Уотребљава бројне именице тысяча, 

миллион и половина 

- Употребљава прилоге за количину 

много, мало, несколько уз генитив 

множине 

- Користи редне бројеве преко 10 

- Поставља питања са сколько 

Одговорно учешће у 

демократском друштву;  

Комуникација;  

Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву;  

Рад са подацима и 

информацијама;  

Решавање проблема;  

Сарадња;  

Компетенција за учење 

Основни бројеви преко 1.000. 

Употреба бројних именица тысяча, 

миллион, половина. 

Употреба прилога за количину много, 

мало, несколько уз генитив множине 

именица. 

Редни бројеви преко 10. 

Питања са Сколько. 

(Интер)културни садржаји: 

друштвено окружење; валутe циљних 

култура; метрички и неметрички 

систем мерних јединица. 
*
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ВРСТА ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА 

АКТИВНОСТИ,  

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

(ИЗМЕНЕ) НАСТАВНИХ 

САДРЖАЈА 

ИОП2 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

УСЛОВА РАДА 

ИОП1 

1. 

ПОЗДРАВЉАЊЕ И 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ СЕБЕ И 

ДРУГИХ И ТРАЖЕЊЕ/ 

ДАВАЊЕ ОСНОВНИХ 

ИНФОРМАЦИЈА О СЕБИ И 

ДРУГИМА 

Препознавање и повезивање са 

сликом једностанијих лексичких 

јединица 

Коришћење најједноставнијих 

фраза  у оквиру теме 

Прилагођавње радног материјала, 

простора за рад, прилагођавање 

захтева 

 Читање 

-Слушање и разумевање текстова и 

дијалога 

-Постављање питања и давање одговора 

-Конверзација 

-Препирчавање 

-Вежбе ради продуктивног усвајања 

основног речника 

-Лингво дидактичке игре 

-Слушање и учење песама 

- Рецитовање 

2. 

ОПИСИВАЊЕ БИЋА, 

ПРЕДМЕТА, МЕСТА, 

ПОЈАВА, РАДЊИ, СТАЊА 

И ЗБИВАЊА 

Препознавање и повезивање са 

сликом једностанијих лексичких 

јединица 

Коришћење најједноставнијих 

фраза  у оквиру теме 

Прилагођавње радног материјала, 

простора за рад, прилагођавање 

захтева 

 -Читање 

-Слушање и разумевање текстова и 

дијалога 

-Постављање питања и давање одговора 

-Конверзација 

-Препирчавање 

-Вежбе ради продуктивног усвајања 

основног речника 

-Лингво дидактичке игре 

-Слушање и учење песама 

Рецитовање 

3. 

ИЗНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА И 

САВЕТА, УПУЋИВАЊЕ 

ПОЗИВА ЗА УЧЕШЋЕ У 

ЗАЈЕДНИЧКОЈ 

АКТИВНОСТИ И 

Препознавање и повезивање са 

сликом једностанијих лексичких 

јединица 

Коришћење најједноставнијих 

фраза  у оквиру теме 

Прилагођавње радног материјала, 

простора за рад, прилагођавање 

захтева 

-Читање 

-Слушање и разумевање текстова и 

дијалога 

-Постављање питања и давање одговора 

-Конверзација 

-Препирчавање 

-Вежбе ради продуктивног усвајања 

основног речника 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ВРСТА ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА 

АКТИВНОСТИ,  

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

(ИЗМЕНЕ) НАСТАВНИХ 

САДРЖАЈА 

ИОП2 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

УСЛОВА РАДА 

ИОП1 

РЕАГОВАЊЕ НА ЊИХ -Лингво дидактичке игре 

-Слушање и учење песама Рецитовање 

4. 

ИЗРАЖАВАЊЕ МОЛБИ, 

ЗАХТЕВА, ОБАВЕШТЕЊА, 

ИЗВИЊЕЊА, ЧЕСТИТАЊА 

И ЗАХВАЛНОСТИ 

Препознавање и повезивање са 

сликом једностанијих лексичких 

јединица 

Коришћење најједноставнијих 

фраза  у оквиру теме 

Прилагођавње радног материјала, 

простора за рад, прилагођавање 

захтева 

-Читање 

-Слушање и разумевање текстова и 

дијалога 

-Постављање питања и давање одговора 

-Конверзација 

-Препирчавање 

-Вежбе ради продуктивног усвајања 

основног речника 

-Лингво дидактичке игре 

-Слушање и учење песама 

Рецитовање 

5. 

РАЗУМЕВАЊЕ И ДАВАЊЕ 

УПУТСТАВА 

Препознавање и повезивање са 

сликом једностанијих лексичких 

јединица 

Коришћење најједноставнијих 

фраза  у оквиру теме 

Прилагођавње радног материјала, 

простора за рад, прилагођавање 

захтева 

-Читање 

-Слушање и разумевање текстова и 

дијалога 

-Постављање питања и давање одговора 

-Конверзација 

-Препирчавање 

-Вежбе ради продуктивног усвајања 

основног речника 

-Лингво дидактичке игре 

-Слушање и учење песама 

Рецитовање 

6. 

ОПИСИВАЊЕ РАДЊИ У 

САДАШЊОСТИ 

Препознавање и повезивање са 

сликом једностанијих лексичких 

јединица 

Коришћење најједноставнијих 

фраза  у оквиру теме 

Прилагођавње радног материјала, 

простора за рад, прилагођавање 

захтева 

-Читање 

-Слушање и разумевање текстова и 

дијалога 

-Постављање питања и давање одговора 

-Конверзација 

-Препирчавање 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ВРСТА ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА 

АКТИВНОСТИ,  

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

(ИЗМЕНЕ) НАСТАВНИХ 

САДРЖАЈА 

ИОП2 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

УСЛОВА РАДА 

ИОП1 

-Вежбе ради продуктивног усвајања 

основног речника 

-Лингво дидактичке игре 

-Слушање и учење песама Рецитовање 

7. 

ОПИСИВАЊЕ РАДЊИ У 

ПРОШЛОСТИ 

Препознавање и повезивање са 

сликом једностанијих лексичких 

јединица 

Коришћење најједноставнијих 

фраза  у оквиру теме 

Прилагођавње радног материјала, 

простора за рад, прилагођавање 

захтева 

-Читање 

-Слушање и разумевање текстова и 

дијалога 

-Постављање питања и давање одговора 

-Конверзација 

-Препирчавање 

-Вежбе ради продуктивног усвајања 

основног речника 

-Лингво дидактичке игре 

-Слушање и учење песама 

Рецитовање 

8. 

ОПИСИВАЊЕ БУДУЋИХ 

РАДЊИ (ПЛАНОВА, 

НАМЕРА, ПРЕДВИЂАЊА) 

Препознавање и повезивање са 

сликом једностанијих лексичких 

јединица 

Коришћење најједноставнијих 

фраза  у оквиру теме 

Прилагођавње радног материјала, 

простора за рад, прилагођавање 

захтева 

-Читање 

-Слушање и разумевање текстова и 

дијалога 

-Постављање питања и давање одговора 

-Конверзација 

-Препирчавање 

-Вежбе ради продуктивног усвајања 

основног речника 

-Лингво дидактичке игре 

-Слушање и учење песама 

Рецитовање 

9. 

ИСКАЗИВАЊЕ ЖЕЉА, 

ИНТЕРЕСОВАЊА, 

ПОТРЕБА, ОСЕТА И 

Препознавање и повезивање са 

сликом једностанијих лексичких 

јединица 

Коришћење најједноставнијих 

Прилагођавње радног материјала, 

простора за рад, прилагођавање 

захтева 

Читање 

-Слушање и разумевање текстова и 

дијалога 

-Постављање питања и давање одговора 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ВРСТА ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА 

АКТИВНОСТИ,  

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

(ИЗМЕНЕ) НАСТАВНИХ 

САДРЖАЈА 

ИОП2 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

УСЛОВА РАДА 

ИОП1 

ОСЕЋАЊА фраза  у оквиру теме -Конверзација 

-Препирчавање 

-Вежбе ради продуктивног усвајања 

основног речника 

-Лингво дидактичке игре 

-Слушање и учење песама 

Рецитовање 

10. 

ИСКАЗИВАЊЕ 

ПРОСТОРНИХ ОДНОСА И 

УПУТСТАВА ЗА 

ОРИЈЕНТАЦИЈУ У 

ПРОСТОРУ 

Препознавање и повезивање са 

сликом једностанијих лексичких 

јединица 

Коришћење најједноставнијих 

фраза  у оквиру теме 

Прилагођавње радног материјала, 

простора за рад, прилагођавање 

захтева 

Читање 

-Слушање и разумевање текстова и 

дијалога 

-Постављање питања и давање одговора 

-Конверзација 

-Препирчавање 

-Вежбе ради продуктивног усвајања 

основног речника 

-Лингво дидактичке игре 

-Слушање и учење песама 

Рецитовање 

11. 

ИЗРИЦАЊЕ ДОЗВОЛА, 

ЗАБРАНА, ПРАВИЛА 

ПОНАШАЊА И ОБАВЕЗА 

Препознавање и повезивање са 

сликом једностанијих лексичких 

јединица 

Коришћење најједноставнијих 

фраза  у оквиру теме 

Прилагођавње радног материјала, 

простора за рад, прилагођавање 

захтева 

Читање 

-Слушање и разумевање текстова и 

дијалога 

-Постављање питања и давање одговора 

-Конверзација 

-Препирчавање 

-Вежбе ради продуктивног усвајања 

основног речника 

-Лингво дидактичке игре 

-Слушање и учење песама 

Рецитовање 

12. Препознавање и повезивање са Прилагођавње радног материјала, Читање 



АНЕКС 2 Школског програма ОШ „Драган Ковачевић шк- 2018/19-2021/22. 

 

203 Београд 2020.  
 

РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ВРСТА ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА 

АКТИВНОСТИ,  

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

(ИЗМЕНЕ) НАСТАВНИХ 

САДРЖАЈА 

ИОП2 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

УСЛОВА РАДА 

ИОП1 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

ПРИПАДАЊА И 

ПОСЕДОВАЊА 

сликом једностанијих лексичких 

јединица 

Коришћење најједноставнијих 

фраза  у оквиру теме 

простора за рад, прилагођавање 

захтева 

-Слушање и разумевање текстова и 

дијалога 

-Постављање питања и давање одговора 

-Конверзација 

-Препирчавање 

-Вежбе ради продуктивног усвајања 

основног речника 

-Лингво дидактичке игре 

-Слушање и учење песама 

Рецитовање 

13. 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

ДОПАДАЊА И 

НЕДОПАДАЊА 

Препознавање и повезивање са 

сликом једностанијих лексичких 

јединица 

Коришћење најједноставнијих 

фраза  у оквиру теме 

Прилагођавње радног материјала, 

простора за рад, прилагођавање 

захтева 

Читање 

-Слушање и разумевање текстова и 

дијалога 

-Постављање питања и давање одговора 

-Конверзација 

-Препирчавање 

-Вежбе ради продуктивног усвајања 

основног речника 

-Лингво дидактичке игре 

-Слушање и учење песама 

Рецитовање 

14. 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

МИШЉЕЊА 

Препознавање и повезивање са 

сликом једностанијих лексичких 

јединица 

Коришћење најједноставнијих 

фраза  у оквиру теме 

Прилагођавње радног материјала, 

простора за рад, прилагођавање 

захтева 

Читање 

-Слушање и разумевање текстова и 

дијалога 

-Постављање питања и давање одговора 

-Конверзација 

-Препирчавање 

-Вежбе ради продуктивног усвајања 

основног речника 

-Лингво дидактичке игре 

-Слушање и учење песама 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ВРСТА ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА 

АКТИВНОСТИ,  

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

(ИЗМЕНЕ) НАСТАВНИХ 

САДРЖАЈА 

ИОП2 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

УСЛОВА РАДА 

ИОП1 

Рецитовање 

15. 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

КОЛИЧИНЕ, ДИМЕНЗИЈА 

И ЦЕНА 

Препознавање и повезивање са 

сликом једностанијих лексичких 

јединица 

Коришћење најједноставнијих 

фраза  у оквиру теме 

Прилагођавње радног материјала, 

простора за рад, прилагођавање 

захтева 

Читање 

-Слушање и разумевање текстова и 

дијалога 

-Постављање питања и давање одговора 

-Конверзација 

-Препирчавање 

-Вежбе ради продуктивног усвајања 

основног речника 

-Лингво дидактичке игре 

-Слушање и учење песама 

Рецитовање 
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СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ 

ХОР И ОРКЕСТАР 

САДРЖАЈИ 

ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА И 

НАСТАВНИКА 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАЧИН И ПОСТУПАК 

ОСТВАРИВАЊА  
ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ  

-одабир и разврставање 

гласова 

-вежбе дисања, дикције и 

интонације 

-хорско распевавање и 

техничке вежбе 

-интонативне вежбе и 

решавање појединих 

проблема из хорске 

партитуре (интервалски, 

хармонски, стилски) 

-музичка и психолошка 

обрада композиције 

-увежбавање хорских 

деоница појединачно и 

заједно 

-остваривање програма и 

наступа према  

Школском и Годишњем 

програму рада школе 

Ученик: 

- пева/ свира – самостално и 

у групи; 

- пева/ свира – по слуху и из 

нотног текста; 

- усваја и користи елементе 

музичке писмености; 

- користи различите 

елементе( дикцију, 

динамику, темпо) да би 

постигао изражајност и 

изражајно са разумевањем и 

уз доживљавање изводи 

дела; 

- се кроз пријатан рад 

опушта и осећа се задовољно 

и преноси и на друге та 

осећања 

Наставник: 

- подстиче, мотивише 

- објашњава, усмерава, 

наводи 

- анализира, дискутује 

- труди се да оспособи 

- компетенција за учење 

- естетичка компетенција 

- комуникација 

- решавање проблема 

- сарадња 

- дигитална компетенција 

Наставник формира хор на 

основу провере слуха и 

певачких способности 

ученика, дикције и осећаја 

за ритам. Избор песама се 

врши у односу на узраст, 

гласовне могућности 

ученика, могућности 

ансамбла. Наставник 

подстиче правилно 

формирање тона и 

певачког апарата, добру 

дикцију, приближава дело 

анализом текста, епохе или 

околности под којима је 

настало и сл. у циљу бољег 

разумевања, доживљавања 

и изражајног извођења 

дела. Обрађене 

композиције се изводе у 

пригодним приликама  у 

школи и ван ње. 

Образовни циљ: развијање 

слуха и ритма, ширење 

гласовних могућности и 

учвршћивање интонације, 

способност за фино 

нијансирање и изражајно 

певање применом елемената 

музичкеизражајности (темпо, 

динамика...), упознавање 

страних језика, литерарних 

текстова, што све води ка 

развијању естетских 

критеријума. 

Васпитни циљ: развјање 

осећања припадности 

колективу- тимски рад, 

развијање толеранције, 

дисциплине, поштовања 

различитости и правила 

понашања, развијање 

одговорности, стицање 

самопоуздања, савладавање 

треме и пружање помоћи у 

смислу вршњачког учења и 
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САДРЖАЈИ 

ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА И 

НАСТАВНИКА 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАЧИН И ПОСТУПАК 

ОСТВАРИВАЊА  
ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ  

ученика за самосталан рад и 

функционисање у групи, 

подстиче дружење кроз 

заједнички рад, поштовање, 

толеранцију. 

 

сарадње. 

 Исходи: 

-ученик ће значајно 

проширити знања и искуства 

из области музике кроз 

активности  и области које су 

ређе застпљене у редовној 

настави. 

- ученик ће бити у стању да 

пева и свира у групи; 

- ученик ће бити у стању да 

користи различита средства 

изражајног певања и свирања 

у зависности од врсте, намене 

и карактера композиције; 

- ученик ће бити у стању да 

искаже своја осећања у току 

извођења музике; 

- ученик ће бити у стању да 

примењује принципе сарадње 

и међусобног подстицања у 

зајрдничком музицирању; 

- ученик ће бити у стању да 

учествује у школским 

приредбама и 

манифестацијама и 

такмичењима; 

- ученик ће бити у стању да 
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САДРЖАЈИ 

ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА И 

НАСТАВНИКА 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАЧИН И ПОСТУПАК 

ОСТВАРИВАЊА  
ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ  

користи могућности ИКТ – а у 

извођењу музике ( коришћење 

матрица, караоке програма, 

аудио снимака...); 

-ученик ће усвојити културу 

понашања на концертима, 

ЦРТАЊЕ СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ 
РЕДНИ БРОЈ И 

НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

НАСТАВНИ 

САДРЖАЈИ 
ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА И УЧЕНИКА 

И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

1. 

ЦРТАЊЕ 

-врсте и својства 

орнамента  

-орнамент као 

средство за стварање 

различитих 

квалитета површина  

-естетско 

процењивање  

-пропорције 

-лепо писање са 

калиграфијом  

-компоновање у 

простору 

-естетско 

процењивање 

Циљеви 

- стварање различитих вредности линија 

и површина 

-опажање ритма линија, боја, облика 

-развијање способности ученика за 

опажање квалитета линије; 

-стварање услова да ученици на часовима 

у процесу реализације садржаја користе 

различите технике и средства и да 

упознају њихова визуелна и ликовна 

својства 

-развијање моторичких способности 

ученика и навике за лепо писање 

Исход је самостално реализован 

учеников цртеж 

- естетичка 

компетенција 

- комуникација 

- решавање проблема; 

- сарадња 

- дигитална 

компетенција 

-УЧЕНИК 

-практичан рад цртање на основу 

имагинације и по моделу 

- вежбање основних цртачких 

техника 

- сакупљање репродукција, 

формирање збирки 

-посматрање и анализа естетског 

доживљаваја дела ликовне 

уметности; 

НАСТАВНИК 

- представљање садржаја рада 

-демонстрација рада у одређеној 

техници 

-усмеравање на самосталан рад  

2. 

СЛИКАЊЕ 

-својства сликарских 

материјала и подлога  

Циљ је... 

-развој способности ученика за визуелно 

- естетичка 

компетенција 

УЧЕНИК 

-практичан рад сликање на основу 
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РЕДНИ БРОЈ И 

НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

НАСТАВНИ 

САДРЖАЈИ 
ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА И УЧЕНИКА 

И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

-ритмичко 

компоновање боја и 

облика  

-топле и хладне боје  

-хроматске и 

ахроматске 

конпозиције  

-временски и 

просторни низови 

(цртани 

филам,стрип)  

-фотографија 

памћење и повезивање опажених 

информација као основе за увођење у 

визуелно мишљење; 

развијање осетљивости за ликовне и 

визуелне вредности, које се стичу у 

настави, апримењују у раду и животу 

-подстицање интересовања и стварање 

потребе код ученика за посећивањем 

музеја, изложби, као и за чување 

културних добара и естетског изгледа 

средине у којој ученици живе и раде 

-опажање боја 

-асоцијације у низу 

покретнеслике:боје,мрље,цртежи,облици 

- да се ученик развијајући стваралачко и 

креативно мишљење и естетичке 

критеријуме кроз практични рад, 

оспособљава за комуникацију и 

решавање проблема и да изграђује 

позитиван однос према уметничком 

наслеђу и културној баштини свог и 

других народа 

Исход је самостално реализован 

учеников ликовни рад. 

- комуникација 

- решавање проблема; 

- сарадња 

- дигитална 

компетенција 

имагинације и по моделу 

- вежбање основних сликарских 

техника 

- сакупљање репродукција, 

формирање збирки 

-посматрање и анализа естетског 

доживљаваја дела ликовне 

уметности; 

НАСТАВНИК 

- представљање садржаја са 

ученици 

-представљање  основних 

сликарских техника  

-демонстрација рада у одређеној 

техници 

-усмеравање на самосталан рад са 

наглашеном индивидуалношћу 

- естетска анализа 

3. 

ВАЈАЊЕ 

- вајање,врсте 

вајарског материјала 

-везивање 

тродимензионалних 

-оспособити ученика да реализује 

практичан рад  обликовањем и вајањем 

различитим материјалима 

-стварање различитих вредности форме 

- естетичка 

компетенција 

- комуникација 

- решавање проблема; 

- сарадња 

НАСТАВНИК 

-представљање садржаја рада 

- разговори са ученицима (питања, 

дијалози, дискусије )- вежбање 

основних вајарских техника 
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РЕДНИ БРОЈ И 

НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

НАСТАВНИ 

САДРЖАЈИ 
ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА И УЧЕНИКА 

И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

облика у простору 

-рељеф 

-обликовање 

употребних 

предмета(ситна 

пластика,накит 

-вајање, естетска 

анализа 

(конвексно,конкавно,отворено,затворено)  

- упознавањеса радом у чврстм 

материјалима и меким материјалима и 

формама. 

- упознавање са ситном пластиком. 

Исход је самостално реализовано 

учениково тродимензионално дело у 

било којој вајарској техници.  

- дигитална 

компетенција 

-усмеравање на самосталан рад са 

наглашеном индивидуалношћу 

- рад у групама са поделом задатака 

- естетска анализа, самовредновање 

и оцењивање од самих ученика 

УЧЕНИК 

- усвајање и систематизација 

изложеног градива као и његова 

практична примена 

- покажу интересе и способности за 

самостално откривање визуелних 

појава и законитости света облика: 

светло- тамно, облик- боја, 

простор, композиција 

ПРОГРАМ ДОДАТНЕ И ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

ДОДАТНА НАСТАВА 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 
АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ 

ОСВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ 

Језик 

Граматика 

 

- примењује претходно 

стечена знања; овладава 

новим граматичким и 

правописним   

законитостима 

(глаголски облици, 

синтагма, служба 

- презентује наставни 

садржај 

- укључује и мотивише 

ученика у самосталан рад 

- наводи га на уочавање и 

повезивање логичких 

веза између одређених 

- монолошки; 

- дијалошки; 

- текстуални; 

- индуктивно-дедуктивни 

- аналитичко-синтетички 

- демонстративни 

Ученик зна да: 

- препозна све глаголске 

облике, начин њиховог 

грађења и службу у 

реченици 

- препозна падежне облике 

и повеже њихово значење и 
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НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 
АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ 

ОСВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ 

предлошко-падежних 

конструкција у реченици, 

реченични чланови и 

подврсте, напоредни 

односи међу реченичним 

члановима и међу 

независним реченицама, 

подела реченица по 

комуникативној 

функцији, подела 

реченица на 

комуникативне и 

предикатске, посебни 

типови непотпуних 

реченица, акценатски 

систем); 

- уочава на примерима; 

- упоређује; 

- пита и дискутује; 

- уз помоћ наставника 

решава тестове са 

ранијих такмичења. 

области  

- мотивише на уочавање 

хоризонталне и 

вертикалне корелације; 

- припрема ученика за 

школско, општинско, 

међуопштинско и 

републичко такмичење 

из Српског језика.; 

службу у реченици 

- анализира реченица с 

више аспеката: њене 

комуникативне финкције, 

састава, значења, 

напоредних односа; 

препозна посебне типове 

непотпуних реченица 

- препозна 

четвороакценатски систем, 

акценатске целине и доведе 

их у везу са енклитикама и 

проклитикама 

- повезује претходно 

стечено знање са 

новоусвојеним знањем 

Књижевност 

 

- чита, анализира и 

интерпретира дела по 

избору 

- уочава одлике 

књижевних родова и 

врста 

- препознаје елементе 

драмског и лирског у 

епском делу и обрнуто 

- разликује стилове 

-Презентује наставне 

садржаје; 

- презентује наставни 

садржај 

- укључује и мотивише 

ученика у самосталан рад 

- наводи га на уочавање и 

повезивање логичких 

веза између одређених 

области  

- монолошки; 

- дијалошки; 

- текстуални; 

- индуктивно-дедуктивни 

- аналитичко-синтетички 

- демонстративни 

Ученик зна да: 

- самостално анализира 

књижевно дело (од ширег 

ка ужем: препознавање 

књижевног рода, врсте, 

тематике, начина 

приповедања, тематских 

целина, идеја, порука, 

елемената форме, стилских 

фигура и сл.) 



АНЕКС 2 Школског програма ОШ „Драган Ковачевић шк- 2018/19-2021/22. 

 

211 Београд 2020.  
 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 
АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ 

ОСВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ 

приповедања 

- разликује лирског 

субјекта од песника 

приповедача од писца 

- разликује објективно и 

субјективно 

приповедање 

- уочава стилске фигуре 

(препознаје метонимију, 

метафору, опкорачење, 

тауто  

- мотивише на уочавање 

хоризонталне и 

вертикалне корелације; 

- мотивише ученика да 

самостално анализира 

дело и препознаје 

сличност мотива у 

различитим књижевним 

делима 

Језичка култура 

Правопис 

Усмено изражавање 

- препознаје језичке 

недоумице у вези са 

састављеним и 

растављеним писањем 

речи, употребом великог 

слова и коришћењем 

интерпункцијских 

знакова; 

- самостално у 

Правопису МС тражи 

одоговоре на поједине 

језичке недоумице; 

- увежбава технике у 

изради писменог састава 

и анализира стилске 

грешке оцењених радова. 

- мотивише на 

стваралачки однос према 

језику; 

- подстиче креативност у 

усменом и писменом 

изражавању. 

- подстиче самосталност 

ученика у раду 

- припрема ученика за 

школско, општинско, 

међуопштинско и 

републичко такмичење 

из Српског језика. 

- монолошки; 

- дијалошки; 

- текстуални; 

- индуктивно-дедуктивни 

- аналитичко-синтетички 

- демонстративни 

Ученик зна да се: 

 - правилно, течно, 

економично и уверљиво 

усмено и писмено изрази; 

- сналази и самостално 

користи речнике и 

правопис 

- уочава грешке у 

писменом изражавању 

- правилно примењује 

правописну норму. 



АНЕКС 2 Школског програма ОШ „Драган Ковачевић шк- 2018/19-2021/22. 

 

212 Београд 2020.  
 

ДОПУНСКА НАСТАВА 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 
АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ 

ОСВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ 

Синтагма 

- слушају, одређују врсте 

синтагми према врсти 

главне речи, препознају 

ужу и ширу синтагму, у 

реченици подвлаче 

синтагму и одређују 

њену службу 

- презентује наставни 

садржај, укључује и 

мотивише ученика у 

самосталан рад, наводи 

га на уочавање и 

повезивање логичких 

веза између одређених 

области, прилагођава 

методе и наставни 

материјал ученичким 

способностима 

индивидуални,  

демонстративни, 

текстуални, 

индуктивно-дедуктивни 

рад у пару, 

групни,  

фронтални 

Ученици тачно одређују 

врсте синтагни, њихове 

главне и зависне чланове, 

ужу и ширу синтагму, као и 

њихову функцију у реченици 

Глаголски облици 

- повезују претходно 

усвојена знања о 

глаголима са новим, 

дефинишу разлику 

између глаголских 

времена и глагослких 

начина, у реченици 

подвлаче и одређују 

глаголске облике, 

препознају улогу 

неличних глаголских 

облика и разлику личних 

и неличних глаголских 

облика; мењају глагол по 

различитим временима и 

начинима и тачно 

одређују његову службу 

у реченици 

- презентује наставни 

садржај користећи 

различите методе рада, 

мотивише ученика на 

самосталност у раду, 

питањима подстиче да 

ученици уоче везу са 

претходно усвојеним 

градивом, наводи их да 

уоче различите логичке 

споне између различитих 

области граматике, 

подстиче их да 

постављају питања и 

једни другима да 

помажу, прилагођава 

наставни матерјал и 

садржај могућностима и 

способностима детета 

индивидуални,  

демонстративни, 

текстуални, 

индуктивно-дедуктивни 

рад у пару, 

групни,  

фронтални 

Ученик зна да препозна 

врсту глаголског облика, 

начин његовог грађења; 

дефинише разлику између 

личних и неличних, простих 

и сложених глаголских 

облика, као и разлику између 

глаголских времена и 

начина; повезује нова знања 

са претходно стеченим у овој 

области; препознају 

функцију глаголских облика 

у реченици  
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НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 
АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ 

ОСВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ 

Служба падежа у реченици и 

реченични чланови 

- слушају, повезују 

градиво петог разреда са 

новоусвојеним знањем, 

подвлаче предлошко-

падежну конструкцију 

или синтагму и одрееђују 

њихову службу у 

реченици; активно 

учествују и дискутују 

успостављајући 

корелацију између 

различитих области 

граматике и уочавајући 

њихову повезаност 

- презентује наставни 

садржај користећи 

различите методе рада, 

мотивише ученика на 

самосталност у раду, 

питањима подстиче да 

ученици уоче везу са 

претходно усвојеним 

градивом, наводи их да 

уоче различите логичке 

споне између различитих 

области граматике, 

подстиче их да 

постављају питања и 

једни другима да 

помажу, прилагођава 

наставни матерјал и 

садржај могућностима и 

способностима детета 

индивидуални,  

демонстративни, 

текстуални, 

индуктивно-дедуктивни 

рад у пару, 

групни,  

фронтални 

Ученик зна да тачно подвуче 

и одреди падеж у реченици, 

препозна коју службу врши у 

реченици; ученик уочава 

разлику између службе и 

значења падежа 

Реченица  

- слушају, уочавају 

разлику између 

комуникативне и 

предикатске реченице, 

препознају независну у 

сложеној реченици, 

дефинишу типове 

независних реченица 

према комуникативној 

функцији, наводе врсте 

напоредних односа међу 

независним реченица у 

тексту, активни су у 

- презентује наставни 

садржај користећи 

различите методе рада, 

мотивише ученика на 

самосталност у раду, 

питањима подстиче да 

ученици уоче везу са 

претходно усвојеним 

градивом, наводи их да 

уоче различите логичке 

споне између различитих 

области граматике, 

подстиче их да 

индивидуални,  

демонстративни, 

текстуални, 

индуктивно-дедуктивни 

рад у пару, 

групни,  

фронтални 

Ученик разликује 

комуникативне и 

предикатске реченице; уме 

да подели комуникативну 

реченицу на више 

предикатских; дели 

комуникативне реченице 

према њиховој функцији на: 

обавештајне, упитне, 

узвичне, жељне и заповедне; 

разликује саставне, раставне, 

супротне, закључне и 

искључне односе међу 
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НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 
АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ 

ОСВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ 

дискусији и самостални у 

раду 

постављају питања и 

једни другима да 

помажу, прилагођава 

наставни матерјал и 

садржај могућностима и 

способностима детета 

независним реченицама 

Правопис 

пишу текст, исправљају 

неправилно написане 

реченице, доводе у везу 

нова правописна правила 

са граматичким 

лекцијама (глаголским 

облицима, реченицом, 

падежима) активни су на 

часу, постављају питања, 

поштују правописна 

правила у писању 

домаћих и писмених 

задатака 

- презентује наставни 

садржај користећи 

различите методе рада, 

мотивише ученика на 

самосталност у раду, 

питањима подстиче да 

ученици уоче везу са 

претходно усвојеним 

градивом, наводи их да 

уоче различите логичке 

споне између различитих 

области граматике, 

подстиче их да 

постављају питања и 

једни другима да 

помажу, прилагођава 

наставни матерјал и 

садржај могућностима и 

способностима детета 

индивидуални,  

демонстративни, 

текстуални, 

индуктивно-дедуктивни 

рад у пару, 

групни,  

фронтални 

Ученик јасно користи 

правописна правила у 

писменом и усменом 

изражавању 

 Књижевно-теоријски 

слушају, разговарају, 

анализирају, уочавају, 

повезују, питају, 

препознају, закључују; 

разликују књижевни род 

и књижевне врсте; 

уочавају њихове 

- презентује наставни 

садржај користећи 

различите методе рада, 

мотивише ученика на 

самосталност у раду, 

питањима подстиче да 

ученици уоче везу са 

индивидуални,  

демонстративни, 

текстуални, 

индуктивно-дедуктивни 

аналитичко-синтетички 

рад у пару, 

групни,  

Ученици разликују основне 

књижевно-теоријске појмове 

неопходне за анализу дела 
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НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 
АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ 

ОСВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ 

елементе; разликују 

приповедача и писца, 

лирског субјекта и 

песника; разликују 

форме приповедања у 

различитим текстовима; 

издвајају тематске 

целине, поруке, врсте 

стиха, риме, строфе 

претходно усвојеним 

градивом, наводи их да 

уоче различите логичке 

споне између различитих 

области граматике, 

подстиче их да 

постављају питања и 

једни другима да 

помажу, прилагођава 

наставни матерјал и 

садржај могућностима и 

способностима детета 

фронтални 

Стилске фигуре 

слушају, дискутују, 

питају, закључују, 

издвајају стилска 

средства из обрађених 

књижевних дела 

- презентује наставни 

садржај користећи 

различите методе рада, 

мотивише ученика на 

самосталност у раду, 

питањима подстиче да 

ученици уоче везу са 

претходно усвојеним 

градивом, наводи их да 

уоче различите логичке 

споне између различитих 

области граматике, 

подстиче их да 

постављају питања и 

једни другима да 

помажу, прилагођава 

наставни матерјал и 

садржај могућностима и 

способностима детета 

индивидуални,  

демонстративни, 

текстуални, 

индуктивно-дедуктивни 

рад у пару, 

групни,  

фронтални 

Ученици знају да препознају 

стилске фигуре у 

књижевном делу, да објасне 

њихову улогу у обрађеном 

делу и важност у богаћењу 

језичке културе 
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

ДОПУНСКА НАСТАВА 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 

(прате наставне теме за 7.разред 

односно за други циклус основног 

образовања) 

АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ 

ОСВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И 

ИСХОДИ 

Лексика (школа, породица, другови, 

интересовања, свет око мене) 

-активно слушање, 

понављање, 

препознавање, именовање 

-презентује,сугерише, 

подстиче на 

закључивање,анализира, 

усмерава, 

-развијање дедукције 

код ученика 

-демонстративни, 

илустративан, 

комуникативни 

приступ, 

игра, усмеравање 

ученика  

-усвајање и 

утврђивање 

вокабулара, 

употреба усвојених 

речи 

вежбање изговора 

*садржаји се обрађују у односу на 

потребе ученика који долазе на допунску 

наставу, а сходно томе се примењују и 

поступци остваривања програма. 
Читање  (школа, породица, другови, 

интересовања, свет око мене) 

-активно слушање, 

понављање, 

вежбање читања 

-презентује,сугерише, 

подстиче на 

закључивање,анализира, 

усмерава,  

-демонстративни, 

илустративан, 

рад на тексту, 

писање, 

усмеравање, 

монолошки рад 

вежбање читања 

реченица и краћих 

текстова,вежбање 

изговора,разумевање 

прочитаног 

 

Писање (школа, породица, другови, 

интересовања, свет око мене) 

-преписивање речи, реченица 

и краћих текстова 

-презентује,сугерише, 

подстиче на 

закључивање,анализира, 

усмерава 

-демонстративни, 

илустративан, 

текстуалан 

вежбање и 

утврђивање писања 

алфабета,основно 

опосмењавање на 

енглеском језику 

Комуникација (школа, породица, другови, 

интересовања, свет око мене) 

-активно слушање, 

разумевање, 

учествовање у разговору 

-презентује,сугерише, 

подстиче на 

закључивање,анализира, 

усмерава 

-развијање дедукције 

код ученика 

-демонстративан, 

илустративан, 

дијалошки рад у 

пару или групи, 

игра, монолошки 

рад 

вежбање,усвајање, 

утврђивање и 

проширивање 

вокабулара у циљу 

једноставне 

комуникације на 

енглеском језику 

Граматика (глаголи, модални глаголи, 

времена, придеви, именице, заменице) 

-препознавање, уочавање, 

закључивање, понављање 

-презентује, сугерише, 

усмерава, подстиче на 

закључивање, анализира, 

-демонстративан, 

текстуалан, 

дијалошки рад, 

усвајање и 

утврђивање основних 

граматичких правила 
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НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 

(прате наставне теме за 7.разред 

односно за други циклус основног 

образовања) 

АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ 

ОСВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И 

ИСХОДИ 

води кроз рад, 

-помоћ код дедукције 

функционална 

граматика 

и структура  

ДОДАТНА НАСТАВА 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 
АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ 

ОСВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И 

ИСХОДИ 

Лексика- теме прате школски програм 
-повезивање, закључивање, 

рецитовање 

-сугерише, 

подстиче на 

закључивање, 

усмерава, мотивише 

-демонстративни, 

текстуални, 

илустративан 

-обогаћивање, 

проширивање 

вокабулара, 

учење фраза и израза 

из савременог језика 

Читање 

(различити садржаји: књиге, стрипови, 

новине, мејлови, онлајн часописи, сајтови за 

учење енглеског језика…) 

-Препознавање, повезивање, 

закључивање, 

читање, описивање, 

анализирање 

-сугерише, 

подстиче на 

закључивање, 

усмерава, мотивише 

-демонстративни, 

илустративан, 

текстуалан 

-читање дужих 

текстова из новина и 

магазина о 

различитим темама из 

свакодневног живота 

Писање (средњи и напредни ниво) 

(есеј, састав, писма, стрип, мејлови, 

различите форме) 

-закључивање, описивање, 

изражавање мишљења, 

анализирање, писање 

-сугерише, 

подстиче на 

закључивање, 

усмерава, мотивише 

-демонстративни, 

илустративан, 

текстуалан 

-писање писама, 

мејлова 

Комуникација (дебате, дискусије, 

монолошки приступ-ученици излажу) 

-разумевање, комуникација, 

анализирање 

-сугерише, 

подстиче на 

закључивање, 

усмерава, мотивише 

-демонстративан, 

текстуалан 

дијалошка 

-проширивање 

вокабулара, 

изражавање ставова и 

мишљења о 

актуелним 

друштвеним темама,  

упознавање са 

сленгом 
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НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 
АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ 

ОСВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И 

ИСХОДИ 

Граматика (сложенији  глаголски облици, 

припрема  за такмичења и припрема за 

језичке гимназије) 

-уочавање, закључивање, 

анализирање 

-сугерише, 

усмерава,подстиче на 

закључивање, 

--демонстративан, 

текстуалан, 

дијалошка 

-вежбање сложенијих 

граматичких правила 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

ДОДАТНА НАСТАВА 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 
АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА 

АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ 

ОСВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ 

ЦРТАЊЕ И СЛИКАЊЕ 

РАЗЛИЧИТИМ 

ТЕХНИКАМА 

- представљање садржаја 

рада 

- разговори са ученицима 

(питања, дијалози, 

дискусије )- вежбање 

основних цртачких 

техника 

-усмеравање на 

самосталан рад са 

наглашеном 

индивидуалношћу 

- рад у групама са 

поделом задатака 

- естетска анализа 

- усвајање и 

систематизација 

изложеног градива као и 

његова практична 

примена 

-- разговори са 

наставником (питања, 

дијалози, дискусије )- 

вежбање основних 

цртачких техника 

- покажу интересе и 

способности за 

самостално откривање 

визуелних појава и 

законитости света 

облика: светло- тамно, 

облик, простор, 

композиција 

Индивидуални и групни по 

жељи ученика 

Практичан рад на цртању по 

постављеном моделу или 

имагинација ученикакао 

креативни подстицај у раду. 

Циљ: проширити знања и 

искуства о ликовној култури 

и уметности  код деце чије 

интересовање не може 

задовољити редовна настава. 

Исходи: -ученик ће значајно 

проширити знања и искуства 

из области ликовности кроз 

активности и области које су 

ређе застпљене у редовној 

настави. - ученик ће бити у 

стању да црта и слика 

самостално и у групи; - 

ученик ће бити у стању да 

користи различита средства 

ликовног изражавања  у 

зависности од карактера 

композиције; 
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НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 
АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА 

АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ 

ОСВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ 

ПОСЕТА МУЗЕЈИМА И 

ГАЛЕРИЈАМА 

Организација,осмишљавање 

дестинације, набављање 

података и референци 

институције коју посећују 

ученици. Припрема вођења 

кроз иѕложбу-музеј. 

Припрема , сакупљање 

података о изложби-музеју 

који посећујемо.  

Након посете анализа онога 

што је виђено. 

 

Групна  активност 

Циљ је вежбање учешћа у тимским 

акцијама, прилагођавање, 

толеранција и развијање потреба 

да учешћем у културним 

дешавањима као и учење о 

понашању у институцијама 

културе, препознавање лепог и 

квалитетног и освешћивање 

доживљеног 

Исход јереализована посета 

изложби или музеју. 

 

ПРИПРЕМА ИЗЛОЖБИ 

Обезбеђивање материјала и 

места,простора, помоћ при 

селекцији, 

савети, 

отварање дискуција 

 

Осмишљавање идеја и 

скица,...израда паноа 

посвећених појединим 

ликовним темама 

Планирање, припрема , 

израда радова. 

Поставка иобележавање . 

Фотографисање поставке 

и архивирање. 

Циљ је вежбање учешћа у тимским 

акцијама, прилагођавање, 

толеранција и развијање потреба 

да учешћем у културним 

дешавањима . Развијање опажања 

и одвајања битног од небитног, 

пажљивије посматрање, увиђање 

потребе да се види оно што се 

гледа...идеја рециклаже у 

метности. 

Исход је реализована изложба. 

 

ЕСТЕТСКО УРЕЂЕЊЕ 

ШКОЛЕ 

Обезбеђивање материјала и 

места,простора, помоћ при 

селекцији, 

савети, 

отварање дискуција 

 

Скупљање и доношење 

разних предмета, бирање... 

 

Планирање, припрема , 

израда радова. 

Поставка иобележавање . 

Фотографисање поставке 

и архивирање. 

Циљ је развијање опажања и 

одвајања битног од небитног, 

пажљивије посматрање, увиђање 

потребе да се види оно што се 

гледа...идеја рециклаже у 

метности. Вежбање учешћа у 

тимским акцијама, прилагођавање, 

толеранција и развијање потреба 

да учешћем у културним 

дешавањима. 

Исход је уређени школски простор 
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НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 
АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА 

АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ 

ОСВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ 

. 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

ДОДАТНА НАСТАВА 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 
АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ 

ОСВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ 

У зависности од афинитета, 

креативних способности или 

извођачких могућности 

ученика рад се може 

организовати кроз следеће 

садржаје: 

-солистичко певање; 

-група певача; 

-„Мала школа 

инструмената“(клавир, 

гитара, тамбуре); 

-групе инструмената; 

-млади композитори; 

-млади етномузиколози 

(прикупљање малопознатих 

или готово заборављених 

песама средине у којој живе); 

-музичко креативне 

радионице (прављење 

музичких инструмената, 

Ученик: 

- пева/ свира – 

самостално и у групи; 

- пева/ свира – по слуху и 

из нотног текста; 

- усваја и користи 

елементе музичке 

писмености; 

- користи различите 

елементе( дикцију, 

динамику, темпо) да би 

постигао изражајност и 

изражајно са 

разумевањем и уз 

доживљавање изводи 

дела; 

- исказује своја запажања 

и закључке о слушаном / 

гледаном; 

- вредносно процењује и 

- компетенција за учење 

- естетичка компетенција 

- комуникација 

- решавање проблема 

- сарадња 

- дигитална компетенција 

У зависности од афинитета,  

креативних способности или 

извођачких могућности 

ученика рад у оквиру 

додатне наставе ће се 

организовати кроз један или 

више понуђених садржаја.( 

Нпр. само рад солистичко 

певање или више понуђених 

садржаја који се смењују у 

току школске године.) 

 

Наставник: 

- подстиче, мотивише 

- објашњава, усмерава, 

наводи 

- анализира, дискутује 

- труди се да оспособи 

ученика за самосталан рад; 

Циљ: проширити знања и 

искуства о музици код деце 

чије интересовање не може 

задовољити редовна 

настава. 

Исходи: 

-ученик ће значајно 

проширити знања и 

искуства из области музике 

кроз активности  и области 

које су ређе застпљене у 

редовној настави. 

- ученик ће бити у стању да 

пева и свира самостално и 

у групи; 

- ученик ће бити у стању да 

користи различита 

средства изражајног 

певања и свирања у 

зависности од врсте, 
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НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 
АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ 

ОСВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ 

илустрације везане за наставу 

музичке културе и школске 

музичке догађаје, ажурирање 

школског сајта, креирање, 

организација и реализација 

музичког догађаја...); 

-ритмичке 

радионице(модерни и 

традиционални плес, 

ритмичке игре, бит боксинг – 

вокалне перкусије, игре 

чашама, штаповима...); 

-посете концертима у школи и 

ван ње(концерти еминентних 

уметника, концерти у 

организацији Музичке 

омладине или неког другог 

удружења, концерти ученика 

музичких школа, пријатеља 

школе, пројекције музичких 

филмова...); 

 

заузима критићки став о 

делу; 

- емоционално 

доживљава дело; 

- слуша композиције 

различитих жанрова, 

инструменталних 

састава, структуре, 

садржаја, расположења; 

- осмишљава и 

импровизује мелодију, 

ритам и покрет: на 

задати текст, од 

понуђених мотива, 

ствара музичка питања и 

одговоре, пратњу за 

песме. 

- користи доступне 

технологије (телефон, 

таблет..) у стварању 

музике. 

- упознаје 

етномузиколошки рад; 

- ученик посећује 

концерте, позоришне 

представе и упознаје 

установе културе. 

- се кроз пријатан рад 

намене и карактера 

композиције; 

- ученик ће бити у стању да 

искаже своја осећања у 

току извођења музике; 

- ученик ће бити у стању да 

примењује принципе 

сарадње и међусобног 

подстицања у зајрдничком 

музицирању; 

- ученик ће бити у стању да 

учествује у школским 

приредбама и 

манифестацијама и 

такмичењима; 

- ученик ће бити у стању да 

користи могућности ИКТ – 

а у извођењу музике ( 

коришћење матрица, 

караоке програма, аудио 

снимака...); 

-ученик ће усвојити 

културу понашања на 

концертима, јавним 

манифестацијама упознати 

културне институције од 

значаја; 

-ученик ће кроз тимски рад 
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НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 
АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ 

ОСВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ 

опушта и осећа се 

задовољно и преноси и 

на друге та осећања; 

Наставник: 

- подстиче, мотивише 

- објашњава, усмерава, 

наводи 

- анализира, дискутује 

- труди се да оспособи 

ученика за самосталан 

рад; 

развити осећај толеранције, 

поштовања различитости, 

стицати самопоуздање, 

смањити стрес, 

агресивност. 

 

ИСТОРИЈА 

ДОДАТНА НАСТАВА 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 
АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ 

ОСВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ 

1. 

ОСНОВИ ПРОУЧАВАЊА 

ПРОШЛОСТИ 

Увежбавање знања 

напредног нивоа, рад на 

историјској карти, 

тестови за такмичења 

објашњава, води 

дискусију,  

упућује на изворе и 

литературу, поставља 

проблем, сугерише 

Обнављање градива ранијих 

разреда, рад на кључним 

појмовима и стандардима 

напредног нивоа, припрема 

за такмичење 

усвајање нових знања, 

утврђивање постојећих, 

употреба 

атлас,оспособљавање за 

самосталан рад 

Припрема за такмичење 

Тестирање 

Анализа историјских 

извора и научних текстова 

2. 

ЕВРОПА, СВЕТ, СРПСКА 

ДРЖАВА И НАРОД НА 

ПОЧЕТКУ 

ИНДУСТРИЈСКОГ ДОБА 

(до средине XIX века) 
3. 

ЕВРОПА, СВЕТ, СРПСКА 
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НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 
АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ 

ОСВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ 

ДРЖАВА И НАРОД У 

ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ XIX 

ВЕКА 

4. 

ЕВРОПА, СВЕТ, СРПСКА 

ДРЖАВА И НАРОД НА 

ПОЧЕТКУ XX ВЕКА 

ДОПУНСКА НАСТАВА 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 
АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ 

ОСВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ 

1. 

ОСНОВИ ПРОУЧАВАЊА 

ПРОШЛОСТИ 
слушају,  

питају,  

одговарају на питања, 

читају лекцију из књиге 

заједно са наставником 

постављају питања 

репавају задатке 

траже одговоре 

показују на карти 

читају и анализирају 

појмове 

објашњава, 

показује,  

подстиче,  

сугерише 

припрема допунски 

материјал 

Анализа текста, карата и 

илустрација уџбеника 

учимо учење, 

Рад на задацима по 

стандардима-радна свеска. 

Анализа чланака 

занимљивости из историје 

Текст метода, показна, 

Монолошка. разговор 

боље разумевање 

појмова,усвајање основних 

знања, 

Препознавање 

сналажење на карти и 

примена историсјких карата. 

Припрема за тестирање 

Рад на остваривању ИОП-а 1  

боље разумевање, уочавање,  

усвајање основнох знања, 

употреба 

  

2. 

ЕВРОПА, СВЕТ, СРПСКА 

ДРЖАВА И НАРОД НА 

ПОЧЕТКУ ИНДУСТРИЈСКОГ 

ДОБА 

(до средине XIX века) 

3. 

ЕВРОПА, СВЕТ, СРПСКА 

ДРЖАВА И НАРОД У ДРУГОЈ 

ПОЛОВИНИ XIX ВЕКА 

4. 

ЕВРОПА, СВЕТ, СРПСКА 

ДРЖАВА И НАРОД НА 

ПОЧЕТКУ XX ВЕКА 
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ГЕОГРАФИЈА 

ДОДАТНА НАСТАВА 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 
АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ 

ОСВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ 

Организовање додатног рада- 
Разматрају,  

предлажу,  

усвајају план и програм 
Предлаже програм Разговор, 

- активно учествују и 

доносе одлуке и 

закључке 

Истраживачки радови 

Користе стручну 

литертуру, самостално 

истражују, 

пишу реферате, 

осмишљавају 

асооцијације, организују 

квизове, 

дајући предлоге 

Упућује  у начине 

коришћења извора 

знања, мотивише, спрема 

тестове, , упућује 

уписање 

Самосталан рад, 

истраживачки рад, тимски 

рад, рад у малим групама 

- самостални у раду 

- самостално истражују 

- самостално и правилно 

користе стручну 

литературу 

- дигитално су писмени 

Интернет у настави 

Обучавање употребе 

савремених техничких 

достигнућа, правилно 

руковање и самостална 

примена у сопственом 

истраживању 

Демонстрира, саветује, 

координира 

Самосталан рад, 

рад у мањим групама, 

тимски рад 

- самостално рукују, 

истражују, сазнају и 

примењују техничка 

достигнућа у настави 

Припрема за такмичење 

Активности проширују 

знања петог, шестог, 

седмог и осмог разреда, 

самостално користи 

стручну литературу, 

интернет, штампу, 

учествују на свим 

организованим 

такмичењима 

Проналази изворе знања, 

мотивише, спроводи 

проверу знања, одговара 

на постављена питања, 

објашњава, усмерава, 

даје подршку 

Индивидуалн 

Тимски 

Истраживачки 

- развијају свестранију, 

целокупну личност са 

ширим размишљањима о 

збивањима, 

истраживачком раду и 

нових сазнања о свету. 
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ДОПУНСКА НАСТАВА 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 
АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ 

ОСВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ 

Географске одлике регија 

Европе - природне и 

друштвене одлике 

Упознавање основних 

појмова, 

Употреба карте, 

Учвршћивање знања 

Објашњава појмове и 

процесе, демонстрира 

употребу карте, одговара 

на постављена питања 

ученика, мотивише, 

подстиче 

Индивидуални 

Тимски 

Групни 

самосталност у раду 

- утврђивање знања 

Географске одлике Азије 

- природне и друштвене 

одлике 

Упознавање основних 

појмова, 

Употреба карте, 

Учвршћивање знања 

Објашњава појмове и 

процесе, демонстрира 

употребу карте, одговара 

на постављена питања 

ученика, мотивише, 

подстиче 

Индивидуални 

Тимски 

Групни 

- самосталност у раду 

- утврђивање знања 

Географске одлике Африке 

- природне и друштвене 

одлике 

Упознавање основних 

појмова, 

Употреба карте, 

Учвршћивање знања 

Објашњава појмове и 

процесе, демонстрира 

употребу карте, одговара 

на постављена питања 

ученика, мотивише, 

подстиче 

Индивидуални 

Тимски 

Групни 

- самосталност у раду 

- утврђивање знања 

Географске одлике 

Америке 

- природне и друштвене 

одлике 

Упознавање основних 

појмова, 

Употреба карте, 

Учвршћивање знања 

Објашњава појмове и 

процесе, демонстрира 

употребу карте, одговара 

на постављена питања 

ученика, мотивише, 

подстиче 

Индивидуални 

Тимски 

Групни 

- самосталност у раду 

- утврђивање знања 

Географске одлике 

Аустралије 

- природне и друштвене 

одлике 

Упознавање основних 

појмова, 

Употреба карте, 

Учвршћивање знања 

Објашњава појмове и 

процесе, демонстрира 

употребу карте, одговара 

на постављена питања 

ученика, мотивише, 

подстиче 

Индивидуални 

Тимски 

Групни 

самосталност у раду 

- утврђивање знања 
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ФИЗИКА 

ДОПУНСКА НАСТАВА 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 
АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ 

ОСВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ 

Сила и кретање 

Усвајају основна знања   

по стандарду основног 

нивоа о  кретању тела 

када на њега делује или 

не делије сила, 

векторским и скаларним 

величинама, 

карактеристикама 

векторских величина, 

убрзању,  другом и 

трећем Њутновом закону  

Врши једноставна 

израчунавања везана за 

убрзање, брзину и 

пређени пут код РППК 

Пружање додатне 

помоћи  у усвајању 

основних знања о РППК, 

другом и трећем 

Њутновом закону 

Посматрање тока 

решавања рачунских 

задатака  уз пружање 

адекватне математичке и 

мотивационе помоћи 

Усмерава ученике ка 

повезивању наученог са 

одговарајућим појавама 

из свакодневног живота 

индивидуални рад  

фронтални рад 

дијалошка метода 

илустративно-

демонстративна метода 

Оспособљавање ученика да 

разликује врсте кретања 

као и векторске од 

скаларних величина 

Оспособљавање ученика да 

користи на нивоу примене, 

брзину, убрзање и други 

Њутнив закон механике 

Оспособљавање ученика да 

уме да мери и израчунава 

брзину и убрзање 

равномерно 

праволинијског, односно 

неравномерног кретања као 

и да уме да изврши 

динамичко мерење силе 

Оспособљавање ученика да 

уме правилно да примени  

III Њутнов закон на 

једноставним примерима. 

Оспособљавање ученика за 

самостално решавање 

једноставних задатака 

Кретање тела под дејством 

силе теже 

Усвајају основна знања   

по стандарду основног 

нивоа о  кретању тела  

под дејством силе теже, 

Галилејевом огледу, 

слободном паду, хитцима 

Пружање додатне 

помоћи  у усвајању 

основних знања о 

кретању тела  под 

дејством силе теже, 

Галилејевом огледу, 

индивидуални рад  

фронтални рад 

дијалошка метода 

илустративно-

демонстративна метода  

Усвајање и разумевање 

основних појмова везаних 

за гравитацију и 

гравитационо поље, 

бестежинско стање, силе 

трења и силе отпора 
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НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 
АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ 

ОСВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ 

наниже и навише 

Врши једноставна 

израчунавања везана за 

убрзање, брзину и 

висину код слободног 

пада и хитаца наниже и 

навише 

слободном паду, хитцима 

наниже и навише 

 Посматрање тока 

решавања рачунских 

задатака  уз пружање 

адекватне математичке и 

мотивационе помоћи 

Усмерава ученике ка 

повезивању наученог са 

одговарајућим појавама 

из свакодневног живота 

средине 

Оспособљавање ученика да 

уочи разлику између силе 

теже и тежине тела 

Усвајање, разумевање и 

стицање основнох знања 

везаних за  слободан пад, 

хитац навише и  наниже 

(кретањима тела у 

гравитационом пољу). 

Оспособљавање ученика за 

самостално решавање 

једноставних задатака 

Усмеравање ученика према 

примени физичких закона 

у свакодневном животу и 

раду 

Равнотежа тела 

Усвајају основна знања   

по стандарду основног 

нивоа о  колинеарним 

силама, одређивању 

резултанте колинеарних 

сила, равнотежи тела, 

статичкој равнотежи, 

полуги и моменту силе, 

притиску у течностима и 

Архимедовом закону  

Врши једноставна 

израчунавања везана за 

одређивање резултанте 

колинеарних сила, 

момент силе, и притисак  

Пружање додатне 

помоћи  у усвајању 

основних знања о 

колинеарним силама, 

одређивању резултанте 

колинеарних сила, 

равнотежи тела, 

статичкој равнотежи, 

полуги и моменту силе, 

притиску у течностима и 

Архимедовом закону 

Посматрање тока 

решавања рачунских 

задатака  уз пружање 

адекватне математичке и 

индивидуални рад  

фронтални рад 

дијалошка метода 

илустративно-

демонстративна метода  

Усвајање и разумевање 

основних појмова везаних 

за равнотежу тела 

(стабилна, лабилна и 

индиферентна равнорежа) 

и равнотежу момента силе 

Оспособљавање ученика да 

разуме статички случај 

равнотеже тела када је 

резултанта  сила које 

делују на тело једнака нули 

Оспособљавање ученика да 

разуме појам полуге као и 

да закон полуге повеже са 

свакодневним животом 
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НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 
АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ 

ОСВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ 

у течностима 

Постављају питања и 

одговарају на 

постављена питања 

мотивационе помоћи 

Усмерава ученике ка 

повезивању наученог са 

одговарајућим појавама 

из свакодневног живота 

Оспособљавање ученика да 

израчуна и графички 

одреди резултанту 

колинеарних сила 

Оспособљавање ученика да 

разуме деловање силе 

потиска у течностима као и 

да примени Архимедов 

закон 

Усмеравање ученика према 

примени физичких закона 

у свакодневном животу и 

раду 

Оспособљавање ученика за 

самостално решавање 

једноставних задатака 

 

Механички рад и енергија. 

Снага 

Усвајају основна знања   

по стандарду основног 

нивоа о  механичком 

раду и механичкој 

енергији. Остварује 

процес учења на часу 

кроз примере из живота 

и повезивање закона 

физике са примерима из 

свакодневног живота. 

Врше једноставна 

израчунавања везана за 

рад, кинетичку и 

потенцијалну енргију, 

закона одржање енергије, 

снагу и коефицијент 

Пружање додатне 

помоћи  у усвајању 

основних знања о 

механичком раду и 

механичкој енергији, 

снази и коефицијенту 

корисног дејства. 

Усмеравање ученикове 

пажње на размишљања о 

повезивању знања о 

механичком раду, 

енергији и снази са 

свакодневним животом.. 

Посматрање тока 

решавања рачунских 

задатака  уз пружање 

индивидуални рад  

фронтални рад 

дијалошка метода 

илустративно-

демонстративна метода 

Усвајање и разумевање 

основних појмова везаних 

за механички рад и 

енергију, снагу и 

коефицијент корисног 

дејства. 

Оспособљавње ученика да 

самостално решава 

једноставне рачунске 

задатке. 

Оспособљавање ученика да 

повезује знања која је 

стекао са свакодневним 

животом кроз навођење 

примера  

Усмеравање ученика према 
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НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 
АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ 

ОСВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ 

корисног дејства.  адекватне математичке и 

мотивационе помоћи.  

Рад на повећању 

самопоуздања ученика. 

 

примени физичких закона 

у свакодневном животу и 

раду 

5. 

Топлотне појаве 

Усвајају основна знања   

по стандарду основног 

нивоа о тополоти и 

температури, 

механизмима преношења 

топлоте са једног тела на 

друго, унутрашњој 

енергији, толотном 

кретању и количини 

топлоте.Остварује 

процес учења на часу 

кроз примере из живота 

и повезивање закона 

физике са примерима из 

свакодневног живота. 

Врше једноставна 

израчунавања везана 

количину топлоте и 

температуру. 

Пружање додатне 

помоћи  у разумевању и 

усвајању основних знања 

о количини топлоте, 

топлотном кретању, 

унутрашњој енергији и 

температури. 

Усмеравање пажње 

ученика на размишљања 

о повезивању знања о 

топлоти и температури , 

са свакодневним 

животом. Посматрање 

тока решавања 

рачунских задатака  уз 

пружање адекватне 

математичке и 

мотивационе помоћи.  

Рад на повећању 

самопоуздања ученика 

индивидуални рад  

фронтални рад 

дијалошка метода 

илустративно-

демонстративна метода 

Усвајање и разумевање 

основних појмова везаних 

за топлоту, топлотне појаве 

и температуру. 

Оспособљавње ученика да 

самостално решава 

једноставне рачунске 

задатке. 

Оспособљавање ученика да 

повезује знања која је 

стекао са свакодневним 

животом кроз навођење 

примера  

Усмеравање ученика према 

примени физичких закона 

у свакодневном животу и 

раду 
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МАТЕМАТИКА 

ДОДАТНА НАСТАВА 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 
АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ 

ОСВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ 

Конструктивни задаци- 

троугла и паралелограма 

-упоређује  

-открива релације 

-изражава их 

-презентује 

-усмерава ученика 

-подстиче на 

размишљање 

-развија код ученика 

аналитичко,синтетичко, 

индуктивно,дедуктивно 

мишљење 

-фронтални 

-индивидуални 

-конструкција помоћу 

висине, тежишне дужи, 

збира и разлике страница 

Ирационални бројеви 

(oдабрани задаци) 

-упоређује  

-открива релације 

-изражава их 

-презентује 

-утиче на развој свести 

ученика о значају и 

примени математике при  

решавању проблема из 

свакодневног живота 

-фронтални 

-индивидуални 

-рачунске операције у 

скупу ирационалних 

бројева свођењем на исти 

корен 

Примена Питагорине теореме 

на геометријске фигуре 

-упоређује  

-открива релације 

-изражава их 

-презентује 

-усмерава ученика 

-подстиче ученика на 

увиђање, закључивање, 

упоређивање 

-фронтални 

-индивидуални 

-практични задаци који се 

могу решавати 

Питагорином теоремом 

Комбинаторни задаци 

-упоређује  

-открива релације 

-изражава их 

-презентује 

-усмерава ученика 

-развија код ученика 

аналитичко,синтетичко, 

индуктивно,дедуктивно 

мишљење 

-фронтални 

-индивидуални 

-објашњење основних 

појмова из комбинаторике 

Решавање такмичарских 

задатака 

-упоређује  

-открива релације 

-изражава их 

-презентује 

-подстиче ученика на 

увиђање, закључивање, 

-фронтални 

-индивидуални 

-одабрани ѕадаци са разних 

такмичења 



АНЕКС 2 Школског програма ОШ „Драган Ковачевић шк- 2018/19-2021/22. 

 

231 Београд 2020.  
 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 
АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ 

ОСВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ 

упоређивање 

-утиче на развој 

тачности,прецизности, 

одговорности,уредности 

код ученика 

Правилни многоуглови 

-упоређује  

-открива релације 

-изражава их 

-презентује 

-усмерава ученика 

-утиче на развој свести 

ученика о значају и 

примени математике у 

свакодневном животу 

-фронтални 

-индивидуални 

-конструкција О и P када 

нам је позната страница, 

полупречник уписане, 

полупречник описане 

кружнице 

Полиноми- растављање на 

чиниоце 

-упоређује  

-открива релације 

-изражава их 

-презентује 

-усмерава ученика 

-подстиче на 

размишљање 

-развија код ученика 

аналитичко,синтетичко, 

индуктивно,дедуктивно 

мишљење 

-фронтални 

-индивидуални 

-писање збира у облику 

производа 

Квадрат бинома и тринома 

-упоређује  

-открива релације 

-изражава их 

-презентује 

-усмерава ученика 

-подстиче на 

размишљање 

-развија код ученика 

аналитичко,синтетичко, 

индуктивно,дедуктивно 

мишљење 

-фронтални 

-индивидуалн 

-примена квадрата бинома 

у геометрији 

Такмичарски задаци 

-упоређује  

-открива релације 

-изражава их 

-презентује 

-утиче на развој свести 

ученика о значају и 

примени математике при  

решавању проблема из 

-фронтални 

-индивидуални 

-одабрани задаци са разних 

такмичења 
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НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 
АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ 

ОСВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ 

свакодневног живота 

Круг- проблемски задаци 

-упоређује  

-открива релације 

-изражава их 

-презентује 

-усмерава ученика 

-подстиче ученика на 

увиђање, закључивање, 

упоређивање 

-фронтални 

-индивидуални 

-решавање сложених 

задатака 

Дељивост и примена 

дељивости 

-упоређује  

-открива релације 

-изражава их 

-презентује 

-усмерава ученика 

-развија код ученика 

аналитичко, синтетичко, 

индуктивно, дедуктивно 

мишљење 

-фронтални 

-индивидуални 

-решавање сложених 

задатака помоћу НЗС и 

НЗД 

Обрада података 

-упоређује  

-открива релације 

-изражава их 

-презентује, усмерава 

ученика 

развија код ученика 

анал., синт., индукт., 

дедукт. мишљење  

-фронтални 

-индивидуални 

-правоугли  координатни 

систем у равни 

- читање података из табеле 

и са графикона 

- цртање графикона на 

основу датих података 

- Средња вредност, 

медијана и мод. 

ДОПУНСКА НАСТАВА 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 
АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ 

ОСВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ 

Операције у скупу реалних 

бројева 

-уочава 

-разликује  

-рачуна 

-презентује 

-усмерава ученика 

-подстиче на 

размишљање 

-развија код ученика 

аналитичко,синтетичко, 

-фронтални 

-индивидуални 

-формирање појмова 

квадратног корена 

-упознавање и поимање 

ирационалног броја 

-извођење рацунских 

операција са реалним 
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НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 
АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ 

ОСВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ 

индуктивно,дедуктивно 

мишљење 

бројевима 

Питагорина теорема и 

примена 

-уочава 

-именује 

-разликује 

-рачуна 

-презентује 

-утиче на развој свести 

ученика о значају и 

примени математике при  

решавању проблема из 

свакодневног живота 

-фронтални 

-индивидуални 

-знају Питагорину теорему 

и умеју да је примене  

Степени и операције са 

степенима 

-уочава 

-именује 

-разликује 

-рачуна 

-презентује 

-усмерава ученика 

-подстиче ученика на 

увиђање, закључивање, 

упоређивање 

-фронтални 

-индивидуални 

-упознавање степена чији 

је изложилац природан 

број  

-упознавање појмова 

алгебарског израза и 

његово израчунавање 

Многоугао 

-уочава 

-именује 

-разликује 

-презентује 

-усмерава ученика 

-развија код ученика 

аналитичко,синтетичко, 

индуктивно,дедуктивно 

мишљење 

-фронтални 

-индивидуални 

-формирање појма 

многоугла и врсте 

-збир углова многоугла и 

број дијагонала у 

многоуглу  

-обим и површина 

многоугла 

Тежишна дуж троугла. 

Ортоцентар и тежиште 

троугла. 

ставови подударности. 

Полиноми и операције са 

њима, квадрат бинома и 

разлика квадрата 

-уочава 

-именује 

-разликује 

-рачуна 

-презентује 

-подстиче ученика на 

увиђање, закључивање, 

упоређивање 

-утиче на развој 

-фронтални 

-индивидуални 

-рачунске операције са 

мономима и полиномима  

-растављање полинома на 

чиниоце  
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НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 
АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ 

ОСВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ 

тачности,прецизности, 

одговорности,уредности 

код ученика 

Круг и делови круга 

уочава 

именује 

разликује 

упоређује 

 

-презентује 

-усмерава ученика 

-утиче на развој свести 

ученика о значају и 

примени математике у 

свакодневном животу 

-фронтални 

-индивидуални 

 

-упознавање нових 

геометријских појмова 

(централни,периферијски 

круг, исечак) 

-одређивање обима и 

површине круга  

-површина кружног исечка 

и дужина кружног лука 

Ротација. 

Обрада података 

уочава 

закључује  

разликује 

-презентује 

-усмерава ученика 

-подстиче на 

размишљање 

-развија код ученика 

аналитичко,синтетичко, 

индуктивно,дедуктивно 

мишљење 

-фронтални 

-индивидуални 

-правоугли  координатни 

систем у равни 

- читање података из 

табеле и са графикона 

- цртање графикона на 

основу датих података 

- Средња вредност, 

медијана и мод. 
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БИОЛОГИЈА 

ДОДАТНА НАСТАВА 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 
АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ 

ОСВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ 

Наслеђивање и еволуција 

Слушају, 

питају, 

упоређују,  

закључују 

-подстиче на 

истраживачки рад  

-методе рада прилагођава 

ученицима који показују 

интересовање за 

усвајање знања у већем 

обиму  

- мотивише ученике за 

учешће на такмичењима 

Вербално-текстуални 

(монолошко-дијалошке,рад 

на тексту) 

Демонстративно-

илустративни(демонстрација 

рада помоћу лупе и 

микроскопа) 

Усвајање знања у већем 

обиму 

Оспособљавање за 

решавање задатака 

напредног нивоа 

Јединство грађе и функције 

као основа живота 

Слушају, 

питају, 

упоређују,  

истражују,  

закључују, 

праве презентације 

-подстиче на 

истраживачки рад  

-методе рада прилагођава 

ученицима који показују 

интересовање за 

усвајање знања у већем 

обиму  

- мотивише ученике за 

учешће на такмичењима 

Вербално-текстуални 

(монолошко-дијалошке,рад 

на тексту) 

Демонстративно-

илустративни(демонстрација 

рада помоћу лупе и 

микроскопа,демонстрација 

сликом,моделом) 

Усвајање знања у већем 

обиму 

Оспособљавање за 

решавање задатака 

напредног нивоа 

Порекло и разноврсност 

живота 

Слушају, 

питају, 

упоређују,  

истражују,  

закључују, 

праве презентације 

-подстиче на 

истраживачки рад  

-методе рада прилагођава 

ученицима који показују 

интересовање за 

усвајање знања у већем 

обиму  

- мотивише ученике за 

учешће на такмичењима 

Вербално-текстуални 

(монолошко-дијалошке,рад 

на тексту) 

Демонстративно-

илустративни(демонстрација 

сликом,моделом и 

компјутером,учење по 

моделу) 

Усвајање знања у већем 

обиму 

Оспособљавање за 

решавање задатака 

напредног нивоа 

Живот у екосистему Слушају, -подстиче на Вербално-текстуални Усвајање знања у већем 
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НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 
АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ 

ОСВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ 

питају, 

упоређују,  

истражују,  

закључују, 

праве презентације 

истраживачки рад  

-методе рада прилагођава 

ученицима који показују 

интересовање за 

усвајање знања у већем 

обиму  

- мотивише ученике за 

учешће на такмичењима 

(монолошко-дијалошке,рад 

на тексту) 

Демонстративно-

илустративни(демонстрација 

сликом,моделом и 

компјутером,учење по 

моделу) 

обиму 

Оспособљавање за 

решавање задатака 

напредног нивоа 

Човек и здравље 

Слушају, 

питају, 

упоређују,  

истражују,  

закључују, 

праве презентације 

-подстиче на 

истраживачки рад  

-методе рада прилагођава 

ученицима који показују 

интересовање за 

усвајање знања у већем 

обиму  

- мотивише ученике за 

учешће на такмичењима 

Вербално-текстуални 

(монолошко-дијалошке,рад 

на тексту) 

Демонстративно-

илустративни(демонстрација 

сликом,моделом и 

компјутером,учење по 

моделу) 

Усвајање знања у већем 

обиму 

Оспособљавање за 

решавање задатака 

напредног нивоа 

ДОПУНСКА НАСТАВА 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 
АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ 

ОСВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ 

Наслеђивање и еволуција 

Слушају, 

Питају, 

упоређују 

-методе рада прилагођава 

карактеристикама и 

способностима ученика 

-креира наставне листиће 

са питањима основног 

нивоа 

Вербално-текстуални 

(монолошко-дијалошке,рад 

на тексту) 

Демонстративно-

илустративни(демонстрација 

рада помоћу лупе и 

микроскопа) 

боље разумевање градива 

стицање основних знања 

Јединство грађе и функције 

као основа живота 

Слушају,  

питају, 

-подстиче на усвајање 

знања 

Вербално-текстуални 

(монолошко-дијалошке,рад 

боље разумевање градива 

стицање основних знања 
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НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 
АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ 

ОСВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ 

 упоређују -мотивише за рад 

-методе рада прилагођава 

карактеристикама и 

способностима ученика 

-креира наставне листиће 

са питањима основног 

нивоа 

на тексту) 

Демонстративно-

илустративни(демонстрација 

рада помоћу лупе и 

микроскопа,демонстрација 

сликом,моделом) 

Порекло и разноврсност 

живота 

Слушају, 

питају, 

упоређују 

-подстиче на усвајање 

знања 

-мотивише за рад 

-методе рада прилагођава 

карактеристикама и 

способностима ученика 

-креира наставне листиће 

са питањима основног 

нивоа 

Вербално-текстуални 

(монолошко-дијалошке,рад 

на тексту) 

Демонстративно-

илустративни(демонстрација 

сликом,моделом и 

компјутером,учење по 

моделу) 

боље разумевање градива 

стицање основних знања 

Живот у екосистему 

Слушају, 

Питају, 

упоређују 

-подстиче на усвајање 

знања 

-мотивише за рад 

-методе рада прилагођава 

карактеристикама и 

способностима ученика 

-креира наставне листиће 

са питањима основног 

нивоа 

Вербално-текстуални 

(монолошко-дијалошке,рад 

на тексту) 

Демонстративно-

илустративни(демонстрација 

сликом,моделом и 

компјутером,учење по 

моделу) 

боље разумевање градива 

стицање основних знања 

Човек и здравље 

Слушају, 

Питају, 

упоређују 

-методе рада прилагођава 

карактеристикама и 

способностима ученика 

-креира наставне листиће 

са питањима основног 

нивоа 

Вербално-текстуални 

(монолошко-дијалошке,рад 

на тексту) 

Демонстративно-

илустративни(демонстрација 

сликом,моделом и 

компјутером,учење по 

боље разумевање градива 

стицање основних знања 
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НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 
АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ 

ОСВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ 

моделу) 

ХЕМИЈА 

ДОПУНСКА НАСТАВА 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 
АКТИВНОСТИ  

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ 

ОСВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ 

1. 

Хемија као експериментална 

наука и хемија у свету око нас 

 

- посматра супстанце и 

класификује их према 

сложености на хемијске 

елементе и једињења 

- сазнаје да се елементи и 

једињења могу наћи као чисте 

супстанце и као састојци 

смеша 

- изводи закључке  

-показује супстанце 

-указује на хемијске 

елементе и нека 

хемијска једињења из 

окружења 

- даје потребне 

информације о начинима 

прављења смеше 

- наводи ученике на 

закључке 

- индивидуални      

рад 

- групни рад 

 

 - разликује појмове: 

елеменат, једињење, смеша 

- препознаје примере 

хемијских елемената и 

једињења из свакодневног 

живота 

- зна да треба да помеша 

различите супстанце да би 

направио смешу 

- разуме појам супстанца 

 

2. 

Хемијска лабораторија 

- правилно користи потребно 

посуђе и прибор 

- ради огледе: прави смеше, 

раздваја састојке смеше 

магнетом, загрева супстанцу 

-испитује физичка и хемијска 

својства супстанце 

- показује и објашњава 

основне принципе рада у 

хемијској лабораторији 

- пружа помоћ у раду 

- подстиче ученике на 

самосталан рад 

- подстиче ученике на 

- индивидуални 

рад 

- групни рад 

- разликује физичка и 

хемијска својства супстанце 

и физичке и хемијске 

промене супстанце 

- уме да правилно користи 

хемијско посуђе прибор као 

и да рукује супстанцама 
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НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 
АКТИВНОСТИ  

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ 

ОСВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ 

- испитује физичке и хемијске 

промене супстанце 

- радно место држи уредно 

 

размишљање 

- координише рад у 

лабораторији 

- сугерише начин 

записивања 

експерименталних 

података 

-уме да правилно и уредно 

запише експерименталне 

податке 

- зна да радно место као и 

хемијско посуђе и прибор 

држи уредно 

 

3. 

Атоми и хемијски елементи 

- правилно пише симболе 

елемената из ПСЕ 

-црта модел атома као и 

субатомске честице 

 - користи таблицу ПСЕ 

- врши једноставна 

израчунавања везана за број 

неутрона, електрона и протона 

- црта енергетске нивое у 

атому и распоређује електроне 

у њима. 

 

- усмерава ученике ка 

правилном писању 

симбола елемената из 

ПСЕ 

-Помаже у раду 

приликом цртања 

модела атома и 

субатомских честица 

- објашњава и помаже 

приликом израчунавања 

броја честица 

-упућује на правилно 

коришћење таблице 

ПСЕ 

-индивидуални рад 

- групни рад 

-  разуме квалитативно и 

квантитативно значење 

симбола 

-зна које честице изграђују 

атом и њихов положај у атому 

- зна ознаке субатомских 

честица и њихове основне 

карактеристике 

-врши једноставна 

израчунавања 

- зна основне податке о 

елементу из ПСЕ 

 

4. 

Молекули елемената и 

једињења, јони и јонска 

једињења 

- разликује елемент и 

једињење, атом и молекул 

- препознаје по формули тип 

хемијске везе  

- одређује број електрона који 

учествују у грађењу везе. 

- Указује на разлику 

између супстанце и 

честице 

-помаже у одређивању 

типа хемијске везе из 

формуле  

-индивидуални рад 

- групни рад 

-Разуме појмове, атом и 

молекул и елемент и једињење 

 - зна разлику јонске и 

ковалентне везе 

- препознаје тип хемијске 

везе 
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НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 
АКТИВНОСТИ  

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ 

ОСВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ 

 - представља елемент 

Луисовеим симболима 

- одређује валенцу елемента 

-пише хемијске формуле на 

основу валенце 

- даје називе једињењима  

 

 

- помаже у писању 

распореда елентрона по 

енергетским нивоима и 

представљању елемента 

преко Луисових симбола 

- даје сва потребна 

додатна објашњења 

- представља елемент 

Луисовим симболима и може 

да одреди валенцу 

- пише хемијске формуле на 

основу валенце 

- даје називе једињењима 

 

5. 

Хомогене и хетерогене смеше 

- разликује хомогене од 

хетерогених смеша на 

примерима 

- прави хомогене и хетрогене 

смеше 

- раздваја састојке смеша 

поступцима за раздвајање 

- наводи примере смеша из 

свакодневног живота 

- разуме и усваја појмове, 

растварач, растворена 

супстанца, раствор  

- прави растворе 

 

- даје потребна 

појашњења везана за 

хомогене и хетерогене 

смеше. 

- помаже у раду и даје 

потребне инструкције 

везано за прављење 

смеша и раздвајање 

састојака смеша као и 

приликом прављења 

раствора 

-подстиче ученике на 

размишљање и логичко 

закључивање 

индивидуални рад 

- групни рад 

- разуме и дефинише појмове 

хомогена и хетерогена 

смеша 

-зна методе за раздвајање 

састојака смеше и користи 

их 

-разликује смешу од 

једињења 

- разуме и дефинише 

појмове: растворена 

супстанца, растварач, 

раствор 

- зна принципе прављења 

раствора 

6. 

Хемијске реакције и хемијске 

једначине 

 

- пише једноставније 

једначине хемијских реакција 

и изједначава коефицијенте 

- уочава разлике у реакцијама 

подстиче ученике да 

повезују знања 

-помаже при писање 

једноставнијих 

једначина хемијских 

индивидуални рад 

- групни рад 

- разликује реакције анализе 

и синтезе на примерима 

- самостално или уз помоћ 

наставника пише једначине 

хемијских реакција и 
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НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 
АКТИВНОСТИ  

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ 

ОСВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ 

анализе и синтезе на 

примерима 

- примењује закон одржања 

масе у задацима 

реакција и 

изједначавања 

коефицијената 

 

изједначава коефицијенте 

- разуме и примењује  закон 

одржања масе  

7. 

Израчунавања у хемији 

- кроз примере и рад усваја 

појмове релативне атомске и 

молекулске масе,количине 

супстанце, мола и моларне 

масе 

-врши једноставнија 

израчунавања 

-објашњава појам 

количине супстанце и 

повезује га са јединицом  

мол и даје друга 

потребна објашњења 

- објашњава принципе  

израчунавања у хемији и 

помаже у раду 

индивидуални рад 

- групни рад 

-разуме појам количине 

супстанце и мола 

- уме да израчуна моларну 

масу. 

- уме да израчуна реалтивну 

молекулску масу 

-врши једноставна 

израчунавања  

8. 

Водоник и кисеоник и њихова 

једињења. Соли 

- вежба писање формула и 

назива оксида 

-учи о својствима и 

формулама киселина 

- учи о својствима и 

формулама хидроксида (база) 

- учи о својствима и 

формулама соли 

- учи о разликама у својствима 

и формулама оксида, 

киселина, хидроксида и соли. 

- даје потребна 

објашњења и помаже у 

раду везано за писање 

формула оксида, 

хидроксида (база), 

киселина и соли 

- подстиче ученике на 

логичко размишљање и 

повезивање знања, као и 

на примену већ 

постојећег знања. 

индивидуални рад 

- групни рад 

- разликује киселине, 

хидроксиде (базе), соли и 

оксиде на основу формула 

-зна хемијске формуле неких 

киселина 

-може да на основу валенце 

напише формуле хидроксида 

(база) и оксида 

- препознаје реакцију 

неутрализације и може да је 

именује. 
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РУСКИ ЈЕЗИК 

ДОПУНСКА НАСТАВА 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 
АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ 

ОСВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ 

Номинатив множине именица 

мушког рода са наставком -á/ -я́ 

(дом –домá, город – городá, 

учитель – учителя́) 

Упитне реченице с упитним 

заменицама и прилозима (кто, где, 

как...). 

Изражавање посесивности 

(потврдне и одричне 

конструкције): у+ ген. личних 

заменица и именица (у меня есть, у 

меня нет). 

Личне заменице за 3. лице са и без 

предлога (к ней, ей) 

Присвојне заменице (мой, твой, 

его, её, их...) 

Глаголи заниматься, 

интересоваться, стать + 

инструментал. 

Кратак облик придева рад/рада; 

рады. 

Одричне заменице (никто, ничто) 

Слушање и 

разумевање текстова 

и дијалога 

Давање одговора на 

питања 

Конверзација 

Презентује 

усмерава ученика 

подстиче на 

размишљање 

развија код 

ученика 

аналитичко, 

синтетичко,  

индуктивно, 

дедуктивно 

мишљење 

фронтални 

индивидуални 

групни 

рад у пару 

- Може да се представи и одговори на 

питања о себи и својој породици 

- Правилно користи именице мушког 

рода са наставком –а у можини 

- Може да постави и одговори на 

питање користећи упитне заменице 

кто, где и прилог как 

- Користи конструкцију за изражавање 

посесивности у + генитив 

- Употрељава личне заменице за треће 

лице, са и без предлога 

- Користи присвојне заменице 

- Познаје рекцију глагола 

- Користи кратак облик придева 

рад/рада ;рады 

Користи одричне заменице никто и ничто 
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НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 
АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ 

ОСВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ 

Описивање изгледа и 

карактеристика бића, предмета и 

појава 

Именице треће деклинације. 

Придеви. Слагање с именицама у 

роду, броју и падежу. 

Кратки придеви у предикативној 

функцији Башня видна издали. Я 

рад, что вы приехали. 

Прилози за начин, место, време. 

Фреквентне временске 

конструкције (прошлым летом, в 

прошлую среду, на следующей 

неделе, в прошлом году) 

Садашње време.. 

Прошло време. 

Будуће време (просто и сложено). 

Прости облици компаратива 

придева/прилога. 

Повратна заменица себя. 

Неодређеноличне реченице без 

субјекта са предикатом у 

неодређеноличном глаголском 

облику (треће лице множине). 

Здесь продают билеты. Говорят, 

что это было давно. 

Безличне реченице Меня тошнит 

Читање 

Слушање и 

разумевање текстова 

и дијалога 

Препирчавање 

 Израда Вежби ради 

продуктивног 

усвајања основног 

речника 

Играње 

лингводидактичких 

игара 

Презентује 

усмерава ученика 

подстиче на 

размишљање 

развија код 

ученика 

аналитичко, 

синтетичко,  

индуктивно, 

дедуктивно 

мишљење 

фронтални 

индивидуални 

групни 

рад у пару 

- Може да да краћи опис неке особе 

или предмета 

- Користи правилно именице треће 

деклинације 

- Зна да усклади придеве у роду, броју 

и падежу са именицом 

- Исправно употребљава сва три 

времена 

- Употребљава безличне реченице 
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НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 
АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ 

ОСВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ 

Промена именица женског рода 

треће деклинације чија се основа 

завршава на –чь, -щь ; -жь, -шь. 

Заповедни начин (позив на 

заједничку активност) . 

Безличне модалне конструкције с 

предикативима (мне нужно, мне 

надо, мне необходимо). 

Упитни искази без упитне речи. 

Интонација. 

Садашње време у значењу будућег. 

Будуће време. 

Прилози за време утром, вчера, 

завтра, сейчас, опять ... 

Прилози за количину (меру) очень, 

совсем, слишком ... 

Слушање и 

разумевање текстова 

и дијалога 

Давање одговора на 

питања 

Конверзација 

Презентује 

усмерава ученика 

подстиче на 

размишљање 

развија код 

ученика 

аналитичко, 

синтетичко,  

индуктивно, 

дедуктивно 

мишљење 

фронтални 

индивидуални 

групни 

рад у пару 

- Изражава предлоге или позива на 

заједничку активност користећи 

заповедни начин 

- Познаје промену именица женског 

рода чија се основа завршава на –чь, -

щь ; -жь, -шь 

- Користи безличне модалне 

конструкције са предикативима 

можно, нужно, надо 

- Поставља питања без упитне речи 

користећи интонацију 

- Познаје употребу садашњег времена у 

функцији будућег 

- Користи прилоге за време и прилоге 

за количину 

 

Заповедни начин (позив на 

заједничку активност) Давай/те 

петь; Давай/те споём. 

Конјугација глагола есть, дать; 

хотеть, бежать; 

Предикативи можно, нужно, надо. 

Упитни искази без упитне речи. 

Интонација. 

Безличне реченице Мне кажется... 

Прошло време глагола са суфиксом 

Читање 

Слушање и 

разумевање текстова 

и дијалога 

Препирчавање 

 Израда Вежби ради 

продуктивног 

усвајања основног 

речника 

Играње 

лингводидактичких 

игара 

Презентује 

усмерава ученика 

подстиче на 

размишљање 

развија код 

ученика 

аналитичко, 

синтетичко,  

индуктивно, 

дедуктивно 

мишљење 

фронтални 

индивидуални 

групни 

рад у пару 

- Користи заповедни начин на 

изражавање молби, захтева и позива 

на заједничку активност 

- Изражава обавешгења, извињења, 

честитања и захвалност 

- Правилно мења глаголе есть, дать; 

хотеть, бежать; 

- Користи глаголе са суфиксом –чь у 

прошлом времену 

- Изражава жеље користећи 

кондиционал 
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НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 
АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ 

ОСВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ 

-чь (мочь, лечь, печь) 

Кондиционал за изражавање 

предлога, жеља (у простој 

реченици): Я хотел/хотела бы. 

Заповедни начин фреквентних 

глагола на нулти суфикс: 

встань/те, составь/те, не 

забудь/те, проверь/те.... 

Слушање и 

разумевање текстова 

и дијалога 

Давање одговора на 

питања 

Конверзација 

Презентује 

усмерава ученика 

подстиче на 

размишљање 

развија код 

ученика 

аналитичко, 

синтетичко,  

индуктивно, 

дедуктивно 

мишљење 

фронтални 

индивидуални 

групни 

рад у пару 

- Тражи и даје упутства 

- Познаје и користи заповедни начин 

фреквентних глагола на нулти суфикс 

 

Глаголски вид, разлике у употреби 

глаголског вида у руском и 

српском језику (обещать, 

завтракать...) 

Садашње време. 

Повратни глаголи, разлике у 

употреби повратних глагола у 

руском и српском језику (играть, 

отдыхать, загорать, учиться....) 

Глаголи кретања: идти/ ходить, 

ехать/ ездить, лететь/ летать, 

плыть/ плавать, бежать/ бегать, 

нести/ носить. 

Читање 

Слушање и 

разумевање текстова 

и дијалога 

Препирчавање 

 Израда Вежби ради 

продуктивног 

усвајања основног 

речника 

Играње 

лингводидактичких 

игара 

Презентује 

усмерава ученика 

подстиче на 

размишљање 

развија код 

ученика 

аналитичко, 

синтетичко,  

индуктивно, 

дедуктивно 

мишљење 

фронтални 

индивидуални 

групни 

рад у пару 

- Описује радње у садашњости и своју 

свакодневицу 

- Познаје глаголски вид и уочава 

разлике у српском и у руском језику 

- Користи повратне глаголе и уочава 

разлике у српском и у руском језику 

- Познаје категорију глагола кретања и 

исправно их употребљава 

- Употребљава глагол играть са 

прдлозима в и на 

- Употребљава глагол есть 

- Користи прилоге за врене и начин 

- Користи упитне заменице какой, 

который 
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НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 
АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ 

ОСВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ 

Употреба глагола играть (во что, 

на чём). 

Употреба глагола есть. 

Прилози за време, начин. 

Упитне заменице: какой, который 

Прошло време повратних глагола. 

Глаголи кретања с префиксима. 

Употреба глагола кретања у 

прошлом времену. 

Прошло време глагола с 

суфиксима -чь (мочь), -ти (идти). 

Употреба речи тысяча 

Временске конструкције с 

именицом год: в 1978 году; в 

сентябре 1978-го года). 

Редни бројеви преко 10. 

Фреквентне временске 

конструкције (прошлым летом, в 

прошлую среду, в прошлом году) 

Садашње време. 

Прилози и прилошке одредбе за 

време. 

Читање 

Слушање и 

разумевање текстова 

и дијалога 

Препирчавање 

 Израда Вежби ради 

продуктивног 

усвајања основног 

речника 

Играње 

лингводидактичких 

игара 

Презентује 

усмерава ученика 

подстиче на 

размишљање 

развија код 

ученика 

аналитичко, 

синтетичко,  

индуктивно, 

дедуктивно 

мишљење 

фронтални 

индивидуални 

групни 

рад у пару 

- Користи прошло време глагола 

- Користи повратне глаголе да 

префиксима 

- Правилно употребљава реч тысяча 

- Правилно користи временске 

конструкције са именицом год 

- Познаје и користи редне бројеве 

преко 10 

- Користи фреквентне временске 

конструкције и прилоге и прилошке 

одредбе за време 

- Правилно гради и користи садашње 

време 

 

Просто и сложено будуће време 

Прилози и прилошке одредбе за 

време. 

Фреквентне временске 

конструкције (на следующей 

Читање 

Слушање и 

разумевање текстова 

и дијалога 

Препирчавање 

Презентује 

усмерава ученика 

подстиче на 

размишљање 

развија код 

фронтални 

индивидуални 

групни 

рад у пару 

- Разговара о будћим радњама и 

плановима 

- Користи просто и сложено будуће 

време 

- Користи фреквентне временске 
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НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 
АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ 

ОСВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ 

неделе, в следующую среду)  Израда Вежби ради 

продуктивног 

усвајања основног 

речника 

Играње 

лингводидактичких 

игара 

ученика 

аналитичко, 

синтетичко,  

индуктивно, 

дедуктивно 

мишљење 

конструкције 

Безличне реченице. 

Глагол хотеть. 

Глагол хотеться (безлична 

употреба: мне хочется). 

Глагол чувствовать себя. 

Модалне конструкције (личне и 

безличне) с нужно и должен 

Заповедни начин. 

Упитни искази без упитне речи. 

Интонација. 

Глаголи интересоваться, 

увлекаться чем. 

Читање 

Слушање и 

разумевање текстова 

и дијалога 

Препирчавање 

 Израда Вежби ради 

продуктивног 

усвајања основног 

речника 

Играње 

лингводидактичких 

игара 

Презентује 

усмерава ученика 

подстиче на 

размишљање 

развија код 

ученика 

аналитичко, 

синтетичко,  

индуктивно, 

дедуктивно 

мишљење 

фронтални 

индивидуални 

групни 

рад у пару 

- Разговара о осећањима и 

интересовањима 

- Користи безличне реченице 

- Користи глагол хотеть за изражавање 

жеља и интересовања 

- Користи глагол чувствовать себя 

- Користи модалне конструкције са 

предикативима нужно и должен 

- Користи упитне исказе без упитне 

речи 

- Користи глаголе интересоваться, 

увлекаться 

Предлошко-падежне конструкције 

за изражавање места и правца (за 

дверью, в космосе, на юге, в 

центре...). 

Прилози за место и правац. 

Глаголи кретања. 

Префиксални глаголи кретања. 

Читање 

Слушање и 

разумевање текстова 

и дијалога 

Препирчавање 

 Израда Вежби ради 

продуктивног 

усвајања основног 

речника 

Презентује 

усмерава ученика 

подстиче на 

размишљање 

развија код 

ученика 

аналитичко, 

синтетичко,  

индуктивно, 

фронтални 

индивидуални 

групни 

рад у пару 

- Пита за правац и место где се нешто 

налази, одговара на питања о истом 

- Користи предлошко-падежне 

конструкције за изражавање места и 

правца као и прилога за место и 

правац 

- Користи глаголе кретања и 

префиксалне глаголе кретања 
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НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 
АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ 

ОСВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ 

Играње 

лингводидактичких 

игара 

дедуктивно 

мишљење 

Заповедни начин. 

Безличне модалне реченице с 

предикативима можно, нельзя, 

надо, нужно. 

Модална конструкција с речима 

должен/должна/должны. 

Управни и неуправни говор. 

Читање 

Слушање и 

разумевање текстова 

и дијалога 

Препирчавање 

 Израда Вежби ради 

продуктивног 

усвајања основног 

речника 

Играње 

лингводидактичких 

игара 

Презентује 

усмерава ученика 

подстиче на 

размишљање 

развија код 

ученика 

аналитичко, 

синтетичко,  

индуктивно, 

дедуктивно 

мишљење 

фронтални 

индивидуални 

групни 

рад у пару 

- Користи заповедни начин за 

изрицање молби и забрана 

- Користи безличне модалне реченице 

са предикатицима  можно, нельзя, 

надо и нужно 

- Користи управни и неуправни говор 

Питања с присвојном упитном 

заменицом Чей. 

Конструкције за изражавање 

посесивности. 

Општа и посебна негација. 

Присвојне заменице. 

Упитни искази без упитне речи. 

Интонација. 

Читање 

Слушање и 

разумевање текстова 

и дијалога 

Препирчавање 

 Израда Вежби ради 

продуктивног 

усвајања основног 

речника 

Играње 

лингводидактичких 

игара 

Презентује 

усмерава ученика 

подстиче на 

размишљање 

развија код 

ученика 

аналитичко, 

синтетичко,  

индуктивно, 

дедуктивно 

мишљење 

фронтални 

индивидуални 

групни 

рад у пару 

- Поставља питања са присвојно 

упитном заменицом чей 

- Користи конструкције за изражавање 

посесивности 

- Изражава негацију 

- Користи упитне исказе без упитне 

заменице 

Глаголи заниматься, 

интересоваться (чем). 

Безлична употреба глагола 

Читање 

Слушање и 

разумевање текстова 

Презентује 

усмерава ученика 

подстиче на 

фронтални 

индивидуални 

групни 

- Изражава допадање и недопадање 

- Користи глаголе заниматься, 

интересоваться, нравиться 



АНЕКС 2 Школског програма ОШ „Драган Ковачевић шк- 2018/19-2021/22. 

 

249 Београд 2020.  
 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 
АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ 

ОСВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ 

нравиться. и дијалога 

Препирчавање 

 Израда Вежби ради 

продуктивног 

усвајања основног 

речника 

Играње 

лингводидактичких 

игара 

размишљање 

развија код 

ученика 

аналитичко, 

синтетичко,  

индуктивно, 

дедуктивно 

мишљење 

рад у пару 

Кратки облици придева согласен. 

Безлична употреба глагола 

казаться. Мне кажется. 

Читање 

Слушање и 

разумевање текстова 

и дијалога 

Препирчавање 

 Израда Вежби ради 

продуктивног 

усвајања основног 

речника 

Играње 

лингводидактичких 

игара 

Презентује 

усмерава ученика 

подстиче на 

размишљање 

развија код 

ученика 

аналитичко, 

синтетичко,  

индуктивно, 

дедуктивно 

мишљење 

фронтални 

индивидуални 

групни 

рад у пару 

- Користи кратке облике придева 

согласен 

- Користи глагол казаться у безличним 

конструкцијама 

Основни бројеви преко 1.000. 

Употреба бројних именица 

тысяча, миллион, половина. 

Употреба прилога за количину 

много, мало, несколько уз генитив 

множине именица. 

Редни бројеви преко 10. 

Питања са Сколько 

Читање 

Слушање и 

разумевање текстова 

и дијалога 

Препирчавање 

 Израда Вежби ради 

продуктивног 

усвајања основног 

речника 

Презентује 

усмерава ученика 

подстиче на 

размишљање 

развија код 

ученика 

аналитичко, 

синтетичко,  

индуктивно, 

фронтални 

индивидуални 

групни 

рад у пару 

- Користи основне бројеве преко 1000 

- Уотребљава бројне именице тысяча, 

миллион и половина 

- Употребљава прилоге за количину 

много, мало, несколько уз генитив 

множине 

- Користи редне бројеве преко 10 

- Поставља питања са сколько 
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НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 
АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ 

ОСВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ 

Играње 

лингводидактичких 

игара 

дедуктивно 

мишљење 

ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ 

Време реализације Активности/теме 
Начин 

реализације: 
Носиоци реализације 

*  У односу на услове и договор са ученицима, ЧОС ће се одржавати у природи, уз посету неком догађају или институцији од културног, 

историјског или научног значаја, као двочас, када за то буде услова, жеље и потребе. Такође, у зависности од тога да ли ће се настава одржавати у 

школи или ће то бити настава на даљину, програм рада одељенског старешине прилагођаваће се датим условима, а ЧОС ће се одржавати преко 

неке од онлајн платформи (зум, скајп, гугл учионица и сл.) 

-септембар 

-Избор руководства одељењске заједнице 

-Поштовање правила понашања у школи (упознавање ученика 

са свим правилима понашања у школи, као и са препорукама 

како се понашати током трајања пандемије вируса, држања 

социјалне дистанце, ношењем маски, редовном хигијеном) 

-Узајамна очекивања, потребе и захтеви – када бринем о себи, 

бринем и о другима, социјално сам и друштвено одговоран) 

- Подстицање личног развоја ученика (подизање 

самопоуздања, мотивисање) 

- Организовање родитељског састанка (у школи или преко неке 

од интернет платформи) 

- Сређивање педагошке документације 

- разговор  

- дискусија 

- упознавање са 

Правилником о 

понашању у школи 

и Кућним редом 

- одељењски старешина 

- ученици 

- медицински радник 

-октобар 

- Препознавање својих потреба и поштовање потреба других 

-Подстицање социјалних односа у групи и јачање личног 

идентитета 

- Хигијеном до здравља (на тај начин водим рачуна о свом, али 

и о туђем здрављу) 

-Развијање толеранције (поштујем да бих био поштован) 

- разговор  

- дискусија 

- одељењски старешина 

- ученици 

- стручни сарадник 

- медицински радник 
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Време реализације Активности/теме 
Начин 

реализације: 
Носиоци реализације 

*  У односу на услове и договор са ученицима, ЧОС ће се одржавати у природи, уз посету неком догађају или институцији од културног, 

историјског или научног значаја, као двочас, када за то буде услова, жеље и потребе. Такође, у зависности од тога да ли ће се настава одржавати у 

школи или ће то бити настава на даљину, програм рада одељенског старешине прилагођаваће се датим условима, а ЧОС ће се одржавати преко 

неке од онлајн платформи (зум, скајп, гугл учионица и сл.) 

- Сређивање педагошке документације 

-новембар 

-Анализа успеха и владања  

- Организовање родитељског састанка (у школи или преко неке 

од интернет платформи) 

-Грађење емпатијског односа и сарадње у одељењу  

- Сређивање педагошке документације 

- разговор 

- евиденција у 

Дневику рада 

- одељењски старешина 

- ученици 

-децембар 

-Разрешавање сукоба (која је улога ученика, а која наставника 

у разрешавању сукоба – докле смемо да идемо) 

-Стресогене животне ситуације и како се носити са њима 

- Предности интернета, али опасности на које можемо наићи 

(заштита приватности, друштвене мреже)  

- Организација прославе Нове године (журка, поклон или лепа 

порука пријатељу, кутија жеља, анонимна честитка...) 

- Сређивање педагошке документације 

- разговор  

- дискусија 

- евиденција у 

Дневику рада 

- одељењски старешина 

- ученици 

- стручни сарадник 

- представник МУП-а (по позиву) 

-јануар 

-Обележавање дана Светог Саве 

- Анализа похађања допунске и додатне наставе и секција 

- Анализа успеха и владања на крају првог полугодишта 

- Организовање родитељског састанка (у школи или преко неке 

од интернет платформи) 

- Сређивање педагошке документације 

- разговор 

- учествовање у 

организацији 

приредбе 

-одељењски старешина 

-ученици 

-фебруар 

-Вршњачка едукација - Кућни ред и поштовање старијих 

-Пубертет и полно преносиве болести 

-Суочавање са неуспехом и грађење модела за његово 

превазилажење 

- Сређивање педагошке документације 

- едукативне 

радионице 

- разговор 

-изабрани ученици-чланови 

ученичког парламента 

-стручни сарадник 

- сарадници Завода за јавно здравље 

-одељенски старшина 

-март 

- Превазилажење страхова и разговор о њима  

-Помоћ другим ученицима (помози другом да би помогао себи; 

учини добро дело) 

-Организовање индивидуалних разговора 

- едукативна 

радионица 

- разговор 

- евиденција у 

-одељењски старешина 

-стручни сарадник 
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Време реализације Активности/теме 
Начин 

реализације: 
Носиоци реализације 

*  У односу на услове и договор са ученицима, ЧОС ће се одржавати у природи, уз посету неком догађају или институцији од културног, 

историјског или научног значаја, као двочас, када за то буде услова, жеље и потребе. Такође, у зависности од тога да ли ће се настава одржавати у 

школи или ће то бити настава на даљину, програм рада одељенског старешине прилагођаваће се датим условима, а ЧОС ће се одржавати преко 

неке од онлајн платформи (зум, скајп, гугл учионица и сл.) 

-Сређивање педагошке документације Дневику рада 

-април 

-Анализа успеха и владања 

-Одељење као слика јединства, пријатељства, толеранције и 

разумевања 

-Едукација из области права детета и малолетничке 

деликвенције 

- Здрава исхрана и спортски дан (поводом 10. априла, светског 

дана здравља). Дан планете Земље ... (поводом 22. априла) 

- Сређивање педагошке документације 

- разговор 

- дискусија- 

- презентација 

-ученици 

-одељенски старешина 

-стручни сарадник 

-мај 

-Уређење школског простора 

- Лична осећања, афинитети, планови, жеље и очекивања 

- Организовање и извођење екскурзије 

- Сређивање педагошке документације 

- учествовање у 

украшавању 

учиноице 

- разговор 

- ученици 

-одељенски старешина 

-јун 

-Анализа успеха и владања на крају школске године 

-Анализа рада одељенског старшине 

- Весели час, крај школске године 

- Сређивање педагошке документације 

- разговор 

- учествовање у 

организацији 

веселог часа 

-ученици 

-одељенски старешина 
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5. ОСМИ РАЗРЕД 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ОБАВЕЗНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА СА 
НАЧИНИМА И ПОСТУПЦИМА ЗА ЊИХОВО ОСТВАРИВАЊЕ 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА  

РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ  

САДРЖАЈИ 

1. 

ЖИВОТНО И РАДНО 

ОКРУЖЕЊЕ 

Ученик ће бити у стању да: 

- процени значај електротехнике, 

рачунарства и мехатронике у животном и 

радном окружењу; 

- анализира опасности од неправилног 

коришћења електричних апарата и уређаја 

и познаје поступке пружања прве помоћи; 

- образложи важност енергетске 

ефикасности електричних уређаја у 

домаћинству; 

- повеже професије (занимања) у области 

електротехнике и мехатронике са 

сопственим интересовањима; 

-  

- Одговоран однос према 

здрављу 

- Компентенција за учење 

- Увод у електротехнику, рачунарство 

и мехатронику. 

- Електрична инсталација-опасност и 

мере заштите.  

- Примена електричних апарата и 

уређаја у домаћинству, штедња 

енергије и енергетска ефикасност. 

- Професије (занимања) у области 

електротехнике и мехатронике. 

2. 

САОБРАЋАЈ 

Ученик ће бити у стању да: 

- упореди карактеристике електричних и 

хибридних саобраћајних средстава са 

конвенционалним; 

- разуме значај електричних и електронских 

- Одговоран однос према 

здрављу 

- Одговорно учешће у 

демократском друштву 

- Одговоран однос према 

- Саобраћајна средства на 

електропогон  − врсте и 

карактеристике. Хибридна возила. 

- Електрични и електронски уређаји у 

саобраћајним средствима. 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ  

САДРЖАЈИ 

уређаја у саобраћајним средствима; 

- користи доступне телекомуникационе 

уређаје и сервисе;  

-  

околини 

- Компентенција за учење 

- Дигитална компентенција 

- Основи телекомуникација. 

3. 

ТЕХНИЧКА И 

ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ 

Ученик ће бити у стању да: 

- класификује компоненте ИКТ уређаја 

према намени; 

- процени значај управљања процесима и 

уређајима помоћу ИКТ; 

- црта електричне шеме правилно користећи 

симболе;  

- користи софтвере за симулацију рада 

електричних кола; 

- састави електромеханички модел и 

управља њиме помоћу интерфејса; 

-  

- Рад са подацима и 

информацијама 

- Дигитална компентенција 

- Естетичка компентенција 

- Компентенција за учење 

- Основне компоненте ИКТ уређаја. 

- Управљање процесима и стварима на 

даљину помоћу ИКТ.  

- Основни симболи у електротехници. 

- Рачунарски софтвери за симулацију 

рада електричних кола.  

- Израда и управљање 

електромеханичким моделом. 

4. 

РЕСУРСИ И 

ПРОИЗВОДЊА 

Ученик ће бити у стању да: 

- објасни систем производње, 

трансформације и преноса електричне 

енергије; 

- анализира значај коришћења обновљивих 

извора електричне енергије; 

- разликује елементе кућне електричне 

инсталације;  

- повеже електрично и/или електронско 

коло према задатој шеми;  

- користи мултиметар; 

- анализира карактеристике електричних 

машина и повезује их са њиховом 

- Компентенција за учење 

- Естетичка компентенција 

- Комуникација 

- Одговоран однос према 

околини 

- Електроенергетски систем.  

- Производња, трансформација и 

пренос електричне енергије.  

- Обновљиви извори електричне 

енергије.  

- Електроинсталациони материјал и 

прибор.  

- Кућне електричне инсталације.  

- Састављање електричних кола  

- Коришћење фазног испитивача и 

мерење електричних величина 

мултиметром.  

- Електричне машине. 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ  

САДРЖАЈИ 

употребом; 

- класификује електронске компоненте на 

основу намене; 

- аргументује значај рециклаже 

електронских компоненти;  

 

- Електротехнички апарати и уређаји у 

домаћинству. 

- Основни електронике.  

- Рециклажа електронских компоненти. 

 

5. 

КОНСТРУКТОРСКО 

МОДЕЛОВАЊЕ 

Ученик ће бити у стању да: 

- самостално/тимски истражује и 

осмишљава пројекат; 

- креира документацију, развије и представи 

бизнис план производа; 

- састави производ према осмишљеном 

решењу; 

- састави и управља једноставним школским 

роботом или мехатроничким моделом;  

- представи решење готовог 

производа/модела; 

- процењује свој рад и рад других и 

предлаже унапређење реализованог 

пројекта. 

- Решавање проблема 

- Сарадња 

- Дигитална компентенција 

- Одговоран однос према 

здрављу 

- Естетичка компентенција 

- Комуникација 

- Моделовање електричних машина и 

уређаја.  

- Огледи са електропанелима. 

- Коришћење интерфејса за управљање 

помоћу рачунара. 

- Израда једноставног школског робота 

сопствене конструкције или из 

конструкторског комплета. 

- Рад на пројекту: 

- израда производа/модела; 

- управљање моделом; 

- представљање 

производа/модела. 

*
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ВРСТА ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА 
АКТИВНОСТИ,  

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

(ИЗМЕНЕ) НАСТАВНИХ 

САДРЖАЈА 

ИОП2 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

УСЛОВА РАДА 

ИОП1 

1. 

ЖИВОТНО И РАДНО 

ОКРУЖЕЊЕ 

Наставне садржаје урадити уз 

помоћ илустрација (обој, препиши, 

допуни, препознај, заокружи, 

повежи, залепи...). 

На почетку часа са учеником 

вежбати организацију радног места 

(редовно доношење потребног 

прибора, припрема за час, уредан 

радни сто), правилан положај 

испред рачунара.  

При крају часа ученик склапа 

делове из конструкторских 

комплета (лего коцкице и сл.) 

- Увећан текст преписује са великог 

монитора или интерактивне табле, 

или наставник диктира, по потреби 

добија листић који лепи у свеску. 

- Пре теоријске провере знања, на 

предходном часу упознати ученика 

са могућим питањима. Дати да бира 

начин провере знања: питања и 

понуђени одговори на рачунару, 

усмено одговарање, писмено 

одговарање, комбинација свега 

наведеног . Када одсуствује са 

часова, дати одштампане лекције и 

по могућности презентацију са тог 

часа. 

- Када ученик није задовољан 

оценом,  не уписивати у дневник већ 

му дати могућност да научи и 

одговара поново 

- Увођење игре у наставу преко 

квизова 

- Преко презентација и видео садржаја, 

користећи интернет, рачунаре и 

интерактивну таблу, наставник 

објашњава, показује, одговара 

ученицима на питања, поставља им 

питања. 

На крају часа наставник вреднује рад 

ученика. 

- Ученици слушају, посматрају, 

записују, коментаришу, постављају 

питања, претражују интернет, 

закључују, одговарају на постављена 

питања, попуњавају радни лист у 

уџбенику. 

- Облик рада: фронтални,  групни, у 

пару,  

индивидуални. 

- Методе рада: монолошка, дијалошка,  

демонстративна, истраживачки рад 

- Наставна средства: рачунари, 

интерактивна табла, презентације, 

уџбеник, р. свеска 

2. 

САОБРАЋАЈ 

Наставне садржаје урадити уз 

помоћ илустрација (обој, препиши, 

допуни, препознај, заокружи, 

повежи, залепи...). 

Разговарати: на ком месту треба да 

седиш у аутомобилу,  да ли си 

- Увећан текст преписује са великог 

монитора или интерактивне табле, 

или наставник диктира, по потреби 

добија листић који лепи у свеску. 

- Пре теоријске провере знања, на 

предходном часу упознати ученика 

- Преко презентација и видео садржаја, 

користећи интернет, рачунаре и 

интерактивну таблу, наставник 

објашњава, показује, одговара 

ученицима на питања, поставља им 

питања. 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ВРСТА ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА 
АКТИВНОСТИ,  

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

(ИЗМЕНЕ) НАСТАВНИХ 

САДРЖАЈА 

ИОП2 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

УСЛОВА РАДА 

ИОП1 

користио сигурносни појас, кад 

возиш бицикл или ролере коју 

заштитну опрему треба да 

користиш, како безбедно прелазиш 

улицу... 

При крају часа ученик склапа 

делове из конструкторских 

комплета (лего коцкице и сл.) 

 

са могућим питањима. Дати да бира 

начин провере знања: питања и 

понуђени одговори на рачунару, 

усмено одговарање, писмено 

одговарање, комбинација свега 

наведеног . Када одсуствује са 

часова, дати одштампане лекције и 

по могућности презентацију са тог 

часа. 

- Када ученик није задовољан 

оценом,  не уписивати у дневник већ 

му дати могућност да научи и 

одговара поново 

- Увођење игре у наставу преко 

квизова 

- Не инсистирати на прецизном 

цртању код свих ученика 

На крају часа наставник вреднује рад 

ученика. 

- Ученици слушају, посматрају, 

записују, коментаришу, постављају 

питања, претражују интернет, 

закључују, одговарају на постављена 

питања, попуњавају радни лист у 

уџбенику. 

- Облик рада: фронтални,  групни, у 

пару,  

индивидуални. 

- Методе рада: монолошка, дијалошка,  

демонстративна, истраживачки рад 

- Наставна средства: рачунари, 

интерактивна табла, презентације, 

уџбеник, р. свеска 

3. 

ТЕХНИЧКА И 

ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ 

Наставне садржаје урадити уз 

помоћ илустрација (обој, препиши, 

допуни, препознај, заокружи, 

повежи, залепи...). 

На почетку часа припремити 

потребан прибор (лењир, троугао, 

графитна оловка, гумица, лепак за 

папир). 

- вежбати укључивање и 

искључивање рачунара. 

- вежбати стартовање једноставног  

програм за цртање (Paint) и помоћу 

- Увећан текст преписује са великог 

монитора или интерактивне табле, 

или наставник диктира, по потреби 

добија листић који лепи у свеску. 

- Пре теоријске провере знања, на 

предходном часу упознати ученика 

са могућим питањима. Дати да бира 

начин провере знања: питања и 

понуђени одговори на рачунару, 

усмено одговарање, писмено 

одговарање, комбинација свега 

наведеног . Када одсуствује са 

- Преко презентација и видео садржаја, 

користећи интернет, рачунаре и 

интерактивну таблу, наставник 

објашњава, показује, упућује, коригује 

рад, одговара ученицима на питања, 

поставља им питања. 

На крају часа наставник вреднује рад 

ученика. 

- Ученици слушају, посматрају, 

записују, коментаришу, постављају 

питања, претражују интернет, 

закључују, цртају, раде на рачунару, 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ВРСТА ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА 
АКТИВНОСТИ,  

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

(ИЗМЕНЕ) НАСТАВНИХ 

САДРЖАЈА 

ИОП2 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

УСЛОВА РАДА 

ИОП1 

геометријских облика цртање 

једноставнијег цртежа, 

- вежбати у програм за обраду 

текста  правилно своје име и 

презиме, 

- вежбати опцију Save, како 

сачувати свој рад на рачунару 

- вежбати претраживање интернета 

При крају часа ученик склапа 

делове из конструкторских 

комплета (лего коцкице и сл.) 

часова, дати одштампане лекције и 

по могућности презентацију са тог 

часа. 

- Када ученик није задовољан 

оценом,  не уписивати у дневник већ 

му дати могућност да научи и 

одговара поново 

- Увођење игре у наставу преко 

квизова 

-Не инсистирати на прецизном 

цртању код свих ученика 

- слабовидим ученицима укључити 

лупу када раде на рачунару 

- високослабовиди ученици раде на 

рачунару у звучном програму  

одговарају на постављена питања, 

попуњавају радни лист у уџбенику. 

- Облик рада: фронтални,  групни, у 

пару,  

индивидуални. 

- Методе рада: монолошка, дијалошка,  

демонстративна, истраживачки рад, 

графички рад, практичан рад на 

рачунару 

- Наставна средства: рачунари, 

интерактивна табла, презентације, 

уџбеник, р. свеска, прибор за техничко 

цртање, модели и макете 

4. 

РЕСУРСИ И 

ПРОИЗВОДЊА 

Наставне садржаје урадити уз 

помоћ илустрација (обој, препиши, 

допуни, препознај, заокружи, 

повежи, залепи...). 

При крају часа ученик склапа 

делове из конструкторских 

комплета (лего коцкице и сл.) 

- ученике укључити у рад групе 

 

- Увећан текст преписује са великог 

монитора или интерактивне табле, 

или наставник диктира, по потреби 

добија листић који лепи у свеску. 

- Пре теоријске провере знања, на 

предходном часу упознати ученика 

са могућим питањима. Дати да бира 

начин провере знања: питања и 

понуђени одговори на рачунару, 

усмено одговарање, писмено 

одговарање, комбинација свега 

наведеног . Када одсуствује са 

часова, дати одштампане лекције и 

по могућности презентацију са тог 

- Преко презентација и видео садржаја, 

користећи интернет, рачунаре и 

интерактивну таблу наставник 

објашњава, показује, упућује, коригује 

рад, одговара ученицима на питања, 

поставља им питања, надгледа рад. 

На крају часа наставник вреднује рад 

ученика. 

- Ученици слушају, посматрају, 

коментаришу, постављају питања, 

закључују, претражују интернет, 

одговарају на постављена питања, 

бирају материјал, показују,  

иницијативу, активно учествује у раду 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ВРСТА ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА 
АКТИВНОСТИ,  

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

(ИЗМЕНЕ) НАСТАВНИХ 

САДРЖАЈА 

ИОП2 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

УСЛОВА РАДА 

ИОП1 

часа. 

- када ученик није задовољан 

оценом,  не уписивати у дневник већ 

му дати могућност да научи и 

одговара поново 

- увођење игре у наставу преко 

квизова 

- поједини ученици склапају делове 

из конструкторских комплета (лего 

коцкице и сл.) 

- појединим ученицима дати маказе 

са заобљеним врхом 

- високослабовиди ученици раде на 

рачунару у звучном програму 

- све ученике укључити у рад групе 

пара или мале групе, мере, обележавају,  

цртају, договарају се, секу, боје, лепе... 

- Облик рада: индивидуални, групни, у 

пару,  

- Методе рада:  

дијалошка,  демонстративна, 

истраживачки рад, графички рад, 

практичан рад 

- Наставна средства: рачунари, 

интерактивна табла, презентације, 

уџбеник, р. свеска, прибор за техничко 

цртање, модели и макете, технички 

материјали, алат и прибор, 

конструкторски комплети 

5. 

КОНСТРУКТОРСКО 

МОДЕЛОВАЊЕ 

Наставне садржаје урадити уз 

помоћ илустрација (обој, препиши, 

допуни , залепи...). 

- ученике укључити у рад групе 

- ученик склапа делове из 

конструкторских комплета (лего 

коцкице и сл.) 

- ученик  сече маказама и лепи  

делове од папира и картона 

самостално или уз помоћ чланова 

групе. 

При крају часа ученик црта на 

рачунару или претражује интернет. 

- не инсистирати на прецизном 

цртању код свих ученика 

- не инсистирати на прецизном 

сечењу маказама код свих ученика 

- појединим ученицима дати маказе 

са заобљеним врхом 

- високослабовиди ученици склапају 

делове из конструкторских комплета 

(лего коцкице и сл.) или раде на 

рачунару у звучном програму 

- све ученике укључити у рад групе 

Наставник објашњава, показује, 

надгледа рад, упућује, коригује рад, 

одговара ученицима на питања, 

поставља им питања. 

На крају часа наставник вреднује рад 

ученика. 

- Ученици слушају, посматрају, 

коментаришу, постављају питања, 

закључују, претражују интернет, 

одговарају на постављена питања, 

бирају материјал, показују 

иницијативу, активно учествује у раду 

пара или мале групе, мере, обележавају,  

цртају, договарају се, секу, боје, лепе... 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ВРСТА ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА 
АКТИВНОСТИ,  

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

(ИЗМЕНЕ) НАСТАВНИХ 

САДРЖАЈА 

ИОП2 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

УСЛОВА РАДА 

ИОП1 

- Облик рада: индивидуални, групни, у 

пару,  

- Методе рада:  

дијалошка,  демонстративна, 

истраживачки рад, графички рад, 

практичан рад 

- Наставна средства: рачунари, 

интерактивна табла, презентације, 

уџбеник, р. свеска, прибор за техничко 

цртање, модели и макете, технички 

материјали, алат и прибор, 

конструкторски комплети 
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ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

А.ОБАВЕЗНИ ОБЛИЦИ РАДА – ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ (102 ЧАСA ГОДИШЊЕ) 

НАСТАВНА 

ОБЛАСТ 
НАСТАВНИ САДРЖАЈИ ИСХОДИ 

ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА И 

УЧЕНИКА 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ВЕЖБЕ 

ОБЛИКОВАЊА 

Избор вежби на тлу 

Избор вежби са лоптом 

Избор вежби са палицом 

Избор вежби уз рипстол  

Избор вежби са обручем 

Избор вежби у пару 

Полигон општих и 

специфичних моторичких 

способности 

Изводи правилно уз бројање вежбе. 

Зна правилно да дише и  

 примени комплексе простих и 

општеприпремних вежби 

одговарајућег обима и 

интензитета у самосталном 

вежбању; 

 сврсисходно користи научене 

вежбе у спорту, рекреацији и 

различитим ситуацијама; 

 упоређује и анализира 

сопствене резултате са 

тестирања уз помоћ наставника 

са вредностима за свој узраст; 

 процени последице недовољне 

физичке активности; 

 примени мере безбедности у 

вежбању  у школи и ван ње; 

 одговорно се односи према 

објектима, справама и 

реквизитима; 

Ученик: 

Физичко вежбање-

активно учешће целе 

мускулатуре 

Усвајање моторичких 
знања, умења и 

Навика. 

Теоријско образовање 

Наставник: 

Израда плана, практичан 

рад, саветодавни рад, 

извођење вежби, 

консултације, 

организација такмичења,  

тимски рад,  

анализа. 

Јасноћа садржаја. 

Оптимално коришћење 

простора, справа и 

реквизита. Рационални 

облици и методе рада.  

Правилан избор вежби и 

функционало повезивање 

наставних тема.  

Визуелизација помоћу 

савремених техничких 

средстава. 

Комбиновани рад, 

вербални метод, 

демонстрација, 

метод разговора, 

практично вежбање, 

анализа. 

Континуирана процена 

рада и напредовања. 
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НАСТАВНА 

ОБЛАСТ 
НАСТАВНИ САДРЖАЈИ ИСХОДИ 

ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА И 

УЧЕНИКА 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

МОТОРИЧКЕ 

ВЕШТИНЕ, 

СПОРТ И 

СПОРТСКЕ 

ДИСЦИПЛИНЕ:  

 

 

 

 

 

АТЛЕТИКА 

 

 

 

 

 

 

Основни ставови и облици 

кретања 

Техника спринтерског 

трчања 

Ниски и високи старт 

Трчање деоница до 60m 

Техника штафетног трчања 

 високи старт 

Скок у даљ – техника скока у 

даљ из места  

Скок у вис – прекорачна 

техника (маказице) 

Техника бацања кугле 

Техника бацања „вортекса“ 

Зна да комбинује и користи 

достигнути ниво усвојене технике 

кретања у спорту и свакодневном 

животу. 

Зна да доводи у везу развој физичких 

способности са атлетским 

дисциплинама. 

 примени достигнути ниво 

усвојене технике кретања у 

игри, спорту и свакодневном 

животу; 

 примени атлетске дисциплине у 

складу са правилима; 

 развија своје моторичке 

способности применом 

вежбања из атлетике 

Ученици:  

Физичко вежбање – 

развијање физичких 

способности. 

Усвајање моторичких 

знања, умења и навика. 

Теоријско образовање. 

Моторичка и мисаона 

активност ученика. 

Наставник: 

Израда плана, практичан 

рад, саветодавни рад, 

извођење вежби, 
консултације, 

организација такмичења,  

тимски рад,  

анализа. 

Јасноћа садржаја. 

Оптимално коришћење 

простора, справа и 

реквизита. 

Рационални облици и 

методе рада.  

Правилан избор вежби и 

функционало повезивање 

наставних тема.  

Визуелизација помоћу 

савремених техничких 

средстава. 

Комбиновани рад, 

вербални метод, 

демонстрација, 

метод разговора, 

практично вежбање, 

анализа. 

Континуирана процена 

рада и напредовања. 

ОСНОВЕ 

ТИМСКИХ И 

СПОРТСКИХ 

ИГАРА: 

 

КОШАРКА 

Техника хватања и додаваља 

лопте 

Техника вођења лопте  

Техника кретања у основном 

ставу у одбрани 

Техника основног корака 

Контрола лопте у месту и 

кретању 

Зна да користи елементе технике у 

игри, примењује основна правила 

игре, примењује основне тактичке 

елементе спротских игара и 

учествује на унутар одељењским 

такмичењима. Има развијен осећај за 

колектив, развијено позитивно 

емоцијално расположење и поверење 

Ученици:  

Физичко вежбање – 

развијање физичких 

способности. 

Усвајање моторичких 

знања, умења и навика. 

Теоријско образовање. 

Моторичка и мисаона 

Јасноћа садржаја. 

Оптимално коришћење 

простора, справа и 

реквизита. 

Рационални облици и 

методе рада.  

Правилан избор вежби и 

функционало повезивање 
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НАСТАВНА 

ОБЛАСТ 
НАСТАВНИ САДРЖАЈИ ИСХОДИ 

ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА И 

УЧЕНИКА 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

Техника шута на кош 

Основна правила игре  

Игра 3:3 уз примену правила 

Спортски полигон 

у самога себе, зна да прихвати 

победу и пораз, уважи различите 

спортове без обзира на лично 

интересовање. 
 

активност ученика. 

Наставник: 

Израда плана, практичан 

рад, саветодавни рад, 

извођење вежби, 

консултације, 

организација такмичења,  

тимски рад,  

анализа. 

наставних тема.  

Визуелизација помоћу 

савремених техничких 

средстава. 

Комбиновани рад, 

вербални метод, 

демонстрација, 

метод разговора, 

практично вежбање, 

анализа. 

Континуирана процена 

рада и напредовања. 

СТОНИ ТЕНИС 

 

 

Положај тела, став у игри и 

техника кретања. 

Техника форхенд ударца. 

Техника бекхенд ударца. 

Техника сервиса. 

Познавање и примена 

правила у појединачној игри 

и игри парова (дубл). 

Организација мечева и 

такмичења. 

  

 

Зна да користи елементе технике у 

игри, примењује основна правила 

игре, примењује основне тактичке 

елементе спротских игара и 

учествује на унутар одељењским 

такмичењима. Има развијен осећај за 

колектив, развијено позитивно 

емоцијално расположење и поверење 

у самога себе, зна да прихвати 

победу и пораз, уважи различите 

спортове без обзира на лично 

интересовање. 
Ученицк је  задовољио своја 

интересовања, потребе за стицањем 

Ученици:  

Физичко вежбање – 

развијање физичких 

способности. 

Усвајање моторичких 

знања, умења и навика. 

Теоријско образовање. 

Моторичка и мисаона 

активност ученика. 

Наставник: 

Израда плана, практичан 

рад, саветодавни рад, 

извођење вежби, 

консултације, 

организација такмичења,  

тимски рад,  

Јасноћа садржаја. 

Оптимално коришћење 

простора, справа и 

реквизита. 

Рационални облици и 

методе рада.  

Правилан избор вежби и 

функционало повезивање 

наставних тема.  

Визуелизација помоћу 

савремених техничких 

средстава. 

Комбиновани рад, 

вербални метод, 

демонстрација, 

метод разговора, 
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НАСТАВНА 

ОБЛАСТ 
НАСТАВНИ САДРЖАЈИ ИСХОДИ 

ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА И 

УЧЕНИКА 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

знања, способности за бављење 

спортом као интегралним делом 

физичке културе и настоји да стечена 

знања примењује у животу (стварање 

трајне навике за бављење спортом и 

учешћем на такмичењима). 

Прихватио је правила развијања 

дисциплине, тимског рада и 

такмичарског духа. 

анализа. практично вежбање, 

анализа. 

Континуирана процена 

рада и напредовања. 

БАДМИНТОН 

Положај тела, став у игри и 

технике кретања. 

Хват и техника форхенд 

ударца. 

Хват и техника бекхенд 

ударца. 

Техника сервиса и пријем 

сервиса. 

Познавање и примена 

правила у појединачној 

конкуренцији и игри парова. 

Организација меча и 

такмичења. 

 

Зна да користи елементе технике у 

игри, примењује основна правила 

игре, примењује основне тактичке 

елементе спротских игара и 

учествује на унутар одељењским 

такмичењима. Има развијен осећај за 

колектив, развијено позитивно 

емоцијално расположење и поверење 

у самога себе, зна да прихвати 

победу и пораз, уважи различите 

спортове без обзира на лично 

интересовање. 

Ученици:  

Физичко вежбање – 

развијање физичких 

способности. 

Усвајање моторичких 

знања, умења и навика. 

Теоријско образовање. 

Моторичка и мисаона 

активност ученика. 

Наставник: 

Израда плана, практичан 

рад, саветодавни рад, 

извођење вежби, 

консултације, 

организација такмичења,  

тимски рад,  

анализа. 

Јасноћа садржаја. 

Оптимално коришћење 

простора, справа и 

реквизита. 

Рационални облици и 

методе рада.  

Правилан избор вежби и 

функционало повезивање 

наставних тема.  

Визуелизација помоћу 

савремених техничких 

средстава. 

Комбиновани рад, 

вербални метод, 

демонстрација, 

метод разговора, 

практично вежбање, 

анализа. 

Континуирана процена 
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НАСТАВНА 

ОБЛАСТ 
НАСТАВНИ САДРЖАЈИ ИСХОДИ 

ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА И 

УЧЕНИКА 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

рада и напредовања. 

ОДБОЈКА 

Техника одигравања лопте     

прстима 

Техника одигравања лопте    

„чекићем“ 

Техника одигравања преко 

мреже у три контакта – 

прстима и “ чекићем“ 

Техника школског сервиса и 

пријем сервиса 

Техника тенис сервиса  

Правила игре и игра преко 

мреже 

Техника извођења смеча 

Техника извођења блока 

Тактика игре 

Приказ и проигравање 

позиција 6:0 

Правила игре и игра 

дворанске одбојке и одбојке 

на песку 

Спортски полигон 

 Зна да изведе елементе 

одбојкашке технике;  

 примени основна правила 

одбојке; 

 користи елементе технике у 

игри; 

 примени основне тактичке 

елементе спротских игара; 

 учествује на такмичењима 

између одељења; 
Има развијен осећај за колектив, 

развијено позитивно емоцијално 

расположење и поверење у самога 

себе, зна да прихвати победу и 

пораз, уважи различите спортове 

без обзира на лично 

интересовање. 

Ученици:  

Физичко вежбање – 

развијање физичких 

способности. 

Усвајање моторичких 

знања, умења и навика. 

Теоријско образовање. 

Моторичка и мисаона 

активност ученика. 

Наставник: 

Израда плана, практичан 

рад, саветодавни рад, 

извођење вежби, 

консултације, 

организација такмичења,  

тимски рад,  

анализа. 

Јасноћа садржаја. 

Оптимално коришћење 

простора, справа и 

реквизита. 

Рационални облици и 

методе рада.  

Правилан избор вежби и 

функционало повезивање 

наставних тема.  

Визуелизација помоћу 

савремених техничких 

средстава. 

Комбиновани рад, 

вербални метод, 

демонстрација, 

метод разговора, 

практично вежбање, 

анализа. 

Континуирана процена 

рада и напредовања. 

ПЛЕС И 

РИТМИЧКА 

ГИМНАСТИКА 

Валцер корак, валцер плес 

Народно коло  –  

„Моравац“ ( варијанте) 

Ритмички кораци, окрети и 

скокови 

Вежба без реквизита  

Зна да изведе кретања, вежбе и 

кратке саставе уз музичку пратњу; 

- изведе основне кораке валцер плеса  

– игра народно коло (основне 

варијанте) 

– изведе кретања у различитом 

Ученици:  

Физичко вежбање – 

развијање физичких 

способности. 

Усвајање моторичких 

знања, умења и навика. 

Демонстрација Извођење 

вежби уз бројање и ритам 

Коришћење простора 

Вербална метода 

- Комбиновани рад,  

- Метода разговора  
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НАСТАВНА 

ОБЛАСТ 
НАСТАВНИ САДРЖАЈИ ИСХОДИ 

ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА И 

УЧЕНИКА 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ритму 

– изведе основне кораке плеса 

из народне традиције других 

култура (у складу са могућностима) 
Зна да изведе кретања у 

различитом ритму. 

Теоријско образовање. 

Моторичка и мисаона 

активност ученика. 

Наставник: 

Израда плана, практичан 

рад, саветодавни рад, 

извођење вежби, 

консултације, 

организација такмичења,  

тимски рад, анализа. 

Анализа рада 

- Прави избор вежби 

СПОРТСКА 

ГИМНАСТИКА 

Основни облици кретања на 

тлу: 

 

Поскоци, скокови, окрети 

Вежбе равнотеже (ваге и 

окрети) 

Колутови 

Вежба на тлу: обавезна  

 

Греда:  

 Поскоци, скокови и окрети 

Равнореже и издржаји 

 

Зна да држава стабилну и динамичку 

равнотежу у различитим кретањима; 

– користи елементе гимнастике 

у свакодневним животним 

ситуацијама и игри 

– процени сопствене могућности за 

вежбање у гимнастици; 

 одржава равнотежу у 

различитим кретањима, изводи 

ротације тела; 

 примени вежбања из 

гимнастике за развој 

моторичких способности 

Ученици:  

Физичко вежбање – 

развијање физичких 

способности. 

Усвајање моторичких 

знања, умења и навика. 

Теоријско образовање. 

Моторичка и мисаона 

активност ученика. 

Наставник: 

Израда плана, практичан 

рад, саветодавни рад, 

извођење вежби, 

консултације, 

организација такмичења,  

тимски рад,  

анализа. 

Јасноћа садржаја. 

Оптимално коришћење 

простора, справа и 

реквизита. 

Рационални облици и 

методе рада.  

Правилан избор вежби и 

функционало повезивање 

наставних тема.  

Визуелизација помоћу 

савремених техничких 

средстава. 

Комбиновани рад, 

вербални метод, 

демонстрација, 

метод разговора, 

практично вежбање, 

анализа. 
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НАСТАВНА 

ОБЛАСТ 
НАСТАВНИ САДРЖАЈИ ИСХОДИ 

ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА И 

УЧЕНИКА 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

Континуирана процена 

рада и напредовања. 

ФИЗИЧКЕ 

СПОСОБНОСТИ 

Вежбе за развој 

покретљивости 

Вежбе за развој брзине 

Вежбе за развој снаге 

Вежбе за развој 

координације 

Вежбе за развој аеробне 

издржљивости 

Примена националне 

батерије тестоваза праћење 

физичког развоја моторичких 

способности 

–Зна да примени једноставнe 

комплексе простих и опште 

припремних вежби; 

– изведевежбе (разноврсна природна 

и изведенакретања) и користи 

их у спорту, рекреацији и 

различитим животним ситуацијама 

– упореди резултате тестирања са 

вредностима за свој узраст и сагледа 

сопствени моторички напредак. 

Ученици:  

Физичко вежбање – 

развијање физичких 

способности. 

Усвајање моторичких 

знања, умења и навика. 

Теоријско образовање. 

Моторичка и мисаона 

активност ученика. 

Наставник: 

Израда плана, практичан 

рад, саветодавни рад, 

извођење вежби, 

консултације, 

организација такмичења,  

тимски рад,  

анализа. 

Јасноћа садржаја. 

Оптимално коришћење 

простора, справа и 

реквизита. 

Рационални облици и 

методе рада.  

Правилан избор вежби и 

функционало повезивање 

наставних тема.  

Визуелизација помоћу 

савремених техничких 

средстава. 

Комбиновани рад, 

вербални метод, 

демонстрација, 

метод разговора, 

практично вежбање, 

анализа. 

Континуирана процена 

рада и напредовања. 
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НАСТАВНА 

ОБЛАСТ 
НАСТАВНИ САДРЖАЈИ ИСХОДИ 

ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА И 

УЧЕНИКА 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ФИЗИЧКА И 

ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА 

(реализује се кроз 

све наставне 

области и теме уз 

практичан рад) 

 

 

ФИЗИЧКО 

ВЕЖБАЊЕ И 

СПОРТ 

 

ЗДРАВСТВЕНО 

ВАСПИТАЊЕ 

 

 

 

 

 

 

 

Значај и сврха физичког 

вежбања; 

 Основна терминологија; 

Правила тимске и спортске 

игре и спотра; 

Препознавање лепоте 

покрета; 

Функција скелетно-

мишићног система; 

Примери утицаја физичког 

вежбања на здравље и 

свесност подстицања 

правилног раста и развоја и 

утицања на правилно држање 

тела и усавршавања 

моторичких способности; 

Правилна исхрана; 

Значај здравствено-

хигијенских мера; 

Врсте повреда у спорту; 

Кроз позитивну сарадњу 

испољавање сопствене 

личности и поштовање 

других; 

 Развијање дисциплине, 

тимског рада и такмичарског 

духа; 

Вежбање у различитим 

 Зна да објасни својим речима сврху 

и значај вежбања; 

– поштује правила понашања у и на 

просторима за вежбање у школи 

и ван ње, као и на спортским 

манифестацијама 

– одговорно се односи према 

објектима, справама и реквизитима 

у просторима за вежбање 

– примени и поштује правила 

тимске и спортске игре у складу 

са етичким нормама 

– навија и бодри учеснике на 

такмичењима  

– користи различите изворе 

информација за упознавање 

са разноврсним облицима физичких 

и спортско- рекреативних активности 

– прихвати сопствену победу и пораз 

у складу са „ферплејом” 

– примењује научено у физичком 

и здравственом васпитању у 

ванредним ситуацијама 

-зна да  повеже значај вежбања за 

одређене професије; 

- подстиче породицу на редовно 

вежбање; 

- повезује врсте вежби, игара и 

Ученици:  

Физичко вежбање – 

развијање физичких 

способности. 

Усвајање моторичких 

знања, умења и навика. 

Теоријско образовање. 

Моторичка и мисаона 

активност ученика. 

Наставник: 

Израда плана, практичан 

рад, саветодавни рад, 

извођење вежби, 

консултације, 

организација такмичења,  

тимски рад,  

анализа. 

Јасноћа садржаја. 

Оптимално коришћење 

простора, справа и 

реквизита. 

Рационални облици и 

методе рада.  

Правилан избор вежби и 

функционало повезивање 

наставних тема.  

Визуелизација помоћу 

савремених техничких 

средстава. 

Комбиновани рад, 

вербални метод, 

демонстрација, 

метод разговора, 

практично вежбање, 

анализа. 

Континуирана процена 

рада и напредовања, као и 

остваривања биолошких, 

педагошких и васпитних 

задатака. 
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НАСТАВНА 

ОБЛАСТ 
НАСТАВНИ САДРЖАЈИ ИСХОДИ 

ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА И 

УЧЕНИКА 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

временским условима; 

Вежбање и спортске 

активности у односу на 

менструациони циклус, као и 

значај заштите 

репродуктивних органа 

приликом вежбања; 

Последице утицаја штетних 

и забрањених супстанци; 

Спотрске активности и 

очување и заштита човекове 

околине, природе и 

еколошки утицај. 

спорта са њиховим  утицајем  на 

здравље; 
– препозна лепоту покрета и 

кретањау физичком вежбању и 

спорту 

– направи план дневних активности 

наведе примере утицаја физичког 

вежбања на здравље 

– разликује здравe и нездравe начине 

исхране 

– примењује здравствено-хигијенске 

мере пре, у току и након вежбања 

– правилно реагује у случају повреде 

-  препозна последице конзумирања 

дувана, алкохола и штетних 

енергетских напитака 

-  води рачуна о репродуктивним 

огранима приликом вежбања. 

– чува животну средину током 

вежбања. 
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* Обавезни и остали облици рада могу се прилагодити структури одељења, могућностима и способностима ученика. 

В. Недеља школског спорта 

Ради развоја и практиковања здравог начина живота, развоја свести о важности здравља и безбедности, о потреби неговања и развоја 

физичких способности, као и превенције насиља, наркоманије, малолетничке делинквенције ,школа у оквиру  Школског програма 

реализује недељу школског спорта. 

Недеља школског спорта обухвата: 

– такмичења у спортским дисциплинама прилагођеним узрасту и могућностима ученика; 

– културне манифестације са циљем промоције физичкогвежбања ,спорта и здравља(ликовне и друге изложбе ,фолклор ,плес, музичко-

спортске радионице ,слет...); 

– ђачке трибине и радионице(о здрављу ,историји физичке културе, спорту ,рекреацији,„ферплеју”,последицама насиља у спорту 

,технолошка достигнућа у вежбању и спортуи). 

План и програм Недеље школског спорта сачињава Стручно веће физичког и здравственог васпитања у сарадњи са другим стручним 

већима ликовне културе, музичке културе,и стручним сарадницима у школи, водећи рачуна да и ученици који су ослобођени од 

практичног дела наставе физичког и здравственог васпитања, буду укључени у организацију ових активности. 

Г. Активностиу природи (кросеви, зимовање летовање) 

Из фонда радних дана предвиђених заједничким планом,школаорганизује активности у природи: 

- излет са пешачењем у складу са могућностима ученика 

– зимовање  организује се у току зимског периода(обука скијања,клизања,краћи излети са пешачењем или на санкама и др.); 

– летовање– организује се за време летње граспустау трајањуод најмање седам дана и обухвата боравак у природи са организованим 

образовним и физичким активностима (логоровање, камповање). 

Д. Школска и ваншколска такмичења 

Школа организује и спроводи обавезна унутар школска такмичења: 

– спортска игра и атлетика 

Школа може планирати такмичења из других спортских гранаи области. 

Ученици могу да учествују и на такмичењимау систему школских спортских такмичења Републике Србије, која су у складу са 

наставним планом и програмом. 

Ђ. Корективно-педагошки рад и допунска настава  

Ове активности организују се са ученицима који имају 

– потешкоће у савладавању градива 

–смањене физиче способности; 

– лоше држање тела; 

– здравствене потешкоће које онемогућавају редовно похађање наставе. 

За ученике који имају потешкоће у савладавању градива и ученикеса смањеним физичким способностима организује се допунска 

настава која подразумева савладавање оних обавезних програмски садржаја,које ученици нису успелида  савладају на редовној настави, 

као и развијање њихових физичких способности; 
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Рад са ученицима који имају лоше држање тела подразумева: 

– уочавање постуралних поремећаја код ученика; 

– саветовање ученика и родитеља; 

– организовање додатног превентивног вежбања у трајању од једног школског часа недељно; 

– организовање корективног вежбања у сарадњи са одговарајућом здравственом установом. 

Рад са ученицима са здравственим потешкоћама организује се искључиво у сарадњи са лекаром специјалистом, који одређује врсту 

вежби и степен оптерећења. 

Програм рада Корективно педагошки рад (КПР) физичког васпитања за ученике 5, 6, 7 и 8 разреда обухвата предвиђене програмске 

садржаје по разредима у складу са прописаним програмом, као и развој физичких способности, а изводи се најмање једном недељно, 36 

часова у школској години 

ПРОГРАМ РАДА КОРЕКТИВНО - ПЕДАГОШКОГ РАДА ФИЗИЧКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ  ВАСПИТАЊА 

Тема/област 

Садржаји програма 

Активности 

ученика 

Активности 

наставника 

Начини и поступци 

остваривања 

садржаја 

ИСХОДИ 

Развој физичких способности:  

- Вежбе за развој аеробне 

издржњив. 

- Вежбе за развој мишићне снаге 

- Полигон спретности и 

окретности 

- Вежбе по станицама 

- Вежбе за развој гипкости 

- Везбе за развој брзине  

Атлетика: 

    -Техника спринтерског трчања 

   - Техника штафетног трчања 

   - Техника ниског и високог 

старта 

   - Техника скока у даљ из места и 

скока у вис техником „маказице“ 

   - Техника бацања кугле  

   - Бацање „вортекс-a" 

Спортска гимнастика: 

Физичко вежбање – 

развијање физичких 

способности. 

Усвајање 

моторичких знања, 

умења и навика. 

Теоријско 

образовање. 

Моторичка и 

мисаона активност 

ученика. 

Израда плана, 

практичан рад, 

саветодавни рад, 

извођење вежби, 

консултације, 

организација 

такмичења,  

тимски рад,  

анализа. 

Јасноћа садржаја. 

Оптимално 

коришћење 

простора, справа и 

реквизита. 

Рационални облици 

и методе рада.  

Правилан избор 

вежби и 

функционало 

повезивање 

наставних тема.  

Визуелизација 

помоћу савремених 

техничких 

средстава. 

Комбиновани рад, 

вербални метод, 

демонстрација, 

метод разговора, 

практично вежбање, 

У односу на личне способности и 

мочућности, а пре свега у односу на 

актуелни здравствени статус, ученик 

остварује исходе за све садржаје по 

темама, предвиђене планом и програмом 

рада физичког и здравственог васпитања. 

 

Циљ корективно-педагошког рада је 

стварање могућности да ученици у односу 

на способности и могућности знају да 

задовоље своја интересовања, потребе за 

стицањем знања, за бављење спортом као 

интегралним делом физичке и 

здравствене културе и настојања да се 

стечена знања примењују у животу 

(стварање трајне навике за бављење 

спортом и учешћем на такмичењима). 

Биолошки задаци: подстицање раста и 

развоја и утицање на правилно држање 

тела; развој и усавршавање моторичких 

способности. 
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Тема/област 

Садржаји програма 

Активности 

ученика 

Активности 

наставника 

Начини и поступци 

остваривања 

садржаја 

ИСХОДИ 

- Вежба на тлу 

- Елементи на ниској греди 

Ритмичка гимнастика: 

     - Вежба без реквизита 

Вежбе обликоваља: 

- Избор вежби на тлу 

- Избор вежби са палицом 

- Избор вежби са лоптом 

- Избор вежби обручем 

- Избор вежби уз рипстол 

 Кошарка: 

Техника хватања и додаваља лопте 

Техника вођења лопте  

Техника кретања у основном ставу 

у одбрани 

Техника основног корака 

Контрола лопте у месту и кретању 

Техника шута на кош 

Основна правила игре и игра  

Спортски полигон 

Одбојка: 

Техника одигравања лопте 

“прстима“ 

Техника одигравања лопте 

“чекићем“ 

Техника одигравања преко мреже 

у три контакта – „прстима“ и “ 

чекићем“ 

Техника школског сервиса и 

пријем сервиса 

Техника тенис сервиса  

анализа. 

Континуирана 

процена рада и 

напредовања. 

 

Педагошки задаци: бављење спортом уз 

примену технике, познавање правила и 

тактике, суђење и организација мечева и 

такмичења. 

Васпитни задаци: уз позитивну сарадњу 

испољавање сопствене личности и 

поштовање других. Развијање 

дисциплине, тимског рада и такмичарског 

духа. 
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Тема/област 

Садржаји програма 

Активности 

ученика 

Активности 

наставника 

Начини и поступци 

остваривања 

садржаја 

ИСХОДИ 

Правила игре и игра преко мреже 

Техника извођења смеча 

Техника извођења блока 

Приказ и проигравање позиција 

6:0 

 Правила игре и игра дворанске 

одбојке и одбојке на песку 

Спортски полигон 

Бадминтон: 

Положај тела, став у игри и 

технике кретања. 

Хват и техника форхенд ударца. 

Хват и техника бекхенд ударца. 

Техника сервиса и пријем сервиса. 

Познавање и примена правила у 

појединачној конкуренцији и игри 

парова. 

Стони тенис: 

Положај тела, став у игри и 

техника кретања. 

Техника форхенд ударца. 

Техника бекхенд ударца. 

Техника сервиса. 

Познавање и примена правила у 

појединачној игри и игри парова 

(дубл). 

Корективна гимнастика:  

 Корективне вежбе за отклањање 

деформитета (кифоза, сколиоза, 

лордоза, деформитети грудног 

коша, „X“ и „О“ ноге, равна 

стопала). 
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ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ 

САДРЖАЈИ 

ИКТ 

Ученик ће знати: 

o шта је радна свеска и радни лист; 

o да зада наредбе у Microsoft Excel-у; 

o да подеси радно окружење и радни лист; 

o да уноси податке у табелу и да 

манипулише истим; 

o за описан задатак из одговарајућег домена 

примене опише планирано решење и да 

тако описано решење имплементира; 

o снимање документа у датотеку и 

учитавање документа из датотеке; 

o да обликује приказ садржаја ћелије и 

аутоматски уноси податке; 

o да одреди поравнање,форматизовање 

знакова и блока,исцртавање ивица око 

ћелија,одређивање боје и шрафуре ћелија; 

o да користи 

вредности,константе,операторе; 

o да уноси и едитује формуле; 

o да примени поделу и уношење функција; 

o да креира графиконе,да направи измене у 

графикону; 

o да ради са графичким објектима; 

o да штампа документ; 

o оспособљавање за тумачење и 

разликовање података и информација кроз 

табеларно, графичко, текстуално прикази 

вање, проналажење примене, повезивање 

са претходним знањем из других 

 компетенција за 

учење; 

 комуникација; 

 рад са подацима и 

информацијама;реша

вање проблема; 

 сарадња; 

  дигитална 

компетенција. 

 Радна свеска и радни лист 

 Унос података у ћелију 

 Форматирање ћелија  

 Рад са формулама 

 Коришћење уграђених функција 

 Израда графикона 

 Рад са графичким објектима 

 Штампање документа 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ 

САДРЖАЈИ 

предмета. 

ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ 

Ученик ће да: 

o разуме на које све начине делимо личне 

податке приликом коришћења интернета; 

o разуме потенцијалне ризике дељења 

личних података путем интернета, 

поготову личних података деце; 

o разуме везу између ризика на интернету и 

кршења права; 

o објасни појам „отворени подаци”;  

o успостави везу између отварања података 

и стварања услова за развој иновација и 

привредних грана за које су доступни 

отворени подаци. 

 компетенција за 

учење; 

 комуникација; 

 рад са подацима и 

информацијама; 

 решавање проблема; 

 сарадња; 

  дигитална 

компетенција. 

 Заштита личних података 

 Права детета у дигиталном добу 

 Отворени подаци 

РАЧУНАРСТВО 

Ученик ће знати: 

o да објасни поступак прикупљања података 

путем онлине прикупљања; 

o да креира једноставан програм у 

текстуалном програмском језику; 

o да користи математичке изразе за 

израчунавање у једноставним програмима; 

o да објасни и примени одговарајућу 

програмску структуру (наредбе доделе, 

гранања, петље); 

o да користи у оквиру програма нумеричке, 

текстуалне и једнодимензионалне 

низовске вредности; 

o да разложи сложен проблем на 

једноставније функционалне целине 

(потпрограме); 

 компетенција за 

учење; 

 комуникација; 

  предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву; 

 рад са подацима и 

информацијама; 

  решавање проблема; 

 сарадња; 

 дигитална 

компетенција. 

 Основе изабраног програмског 

језика 

 Основне аритметичке операције 

 Уграђене функције 

 Ниске (стрингови) 

 Структуре података 

 Гранање 

 Понављање 

 Основни алгоритми 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ 

САДРЖАЈИ 

o да проналази и отклања грешке у 

програму. 

ПРОЈЕКТНА НАСТАВА 

Ученик ће: 

o сарађивати са осталим члановима групе у 

одабиру теме, прикупљању и обради 

материјала у вези са темом, формулацији и 

представљању резултата и закључака; 

o одабрати и примењивати технике и алате у 

складу са фазама реализације пројекта; 

o користити могућности које пружају 

рачунарске мреже у сфери комуникације и 

сарадње; 

o креирати, објављивати и представљати 

дигиталне садржаје користећи 

расположиве алате; 

o вредновати процес и резултате пројектних 

активности; 

o бити оспособљен за рад у пару или тиму, 

како да са другима истражује, открива и 

повезује нова знања; користи могућности 

ваншколског учења; негује и развија лична 

интересовања, и преговара у тиму о њеној 

реализацији; учествује у активно стима са 

другима у оквиру своје тимске улоге; 

o развијати интересовања за стицање 

потребних знања и развој вештина које би 

употребио за даље образовање; 

o прикупљати, уносити и приказивати 

податке;  

o откривати однос између података 

 компетенција за 

учење; 

 комуникација; 

  предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву; 

 рад са подацима и 

информацијама; 

  решавање проблема; 

 сарадња; 

 дигитална 

компетенција. 
 

 Фазе пројектног задатка од израде 

плана до представљања решења 

 Израда пројектног задатка у групи 

у корелацији са другим 

предметима 

 Представљање резултата 

пројектног задатка 

 Вредновање резултата пројектног 

задатка 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНИ 

САДРЖАЈИ 

користећи се визуелизацијом. 

* 

РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ВРСТА ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА 

АКТИВНОСТИ, 

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

(ИЗМЕНЕ) НАСТАВНИХ 

САДРЖАЈА 

ИОП2 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

УСЛОВА РАДА 

ИОП1 

ИКТ 

 Ученицима који прате наставу 

по ИОП 2, одређену област 

прилагођавамо њиховим 

могућностима и капацитетима, 

издвајањем и увежбавањем 

једноставних задатака који ће 

им бити од користи како у 

њиховом даљем школовању 

тако и у животу уопште. 

 Наставне садржаје урадити уз 

помоћ илустрација (обој, 

препиши, допуни, препознај, 

заокружи, повежи, залепи...) 

 На почетку сваког часа са 

учеником вежбати организацију 

радног места (редовно 

доношење потребног прибора, 

припрема за час, уредан радни 

сто), правилан положај испред 

рачунара.  

 Прилагођени радни материјал: 

увеличавање, подебљавање; 

 Коришћење додатних наставних 

средстава прилагођених ученику; 

 Пружање више времена за 

израду задатака; 

 Асистенција наставника или 

личних пратилаца при изради 

задатака у читању и 

појашњавању задатака, код јако 

слабовиде деце и у писању. 

 Преко презентација и видео 

садржаја, користећи интернет, 

рачунаре и интерактивну таблу, 

наставник објашњава, показује, 

одговара ученицима на питања, 

поставља им питања. 

 На крају часа наставник вреднује 

рад ученика. 

 Ученици слушају, посматрају, 

записују, коментаришу, постављају 

питања, претражују интернет, 

закључују, одговарају на 

постављена питања, попуњавају 

радни лист. 

 Облик рада: фронтални,  групни, у 

пару, индивидуални. 

 Методе рада: монолошка, 

дијалошка,  демонстративна, 

истраживачки рад 

 Наставна средства: рачунари, 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ВРСТА ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА 

АКТИВНОСТИ, 

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

(ИЗМЕНЕ) НАСТАВНИХ 

САДРЖАЈА 

ИОП2 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

УСЛОВА РАДА 

ИОП1 

интерактивна табла, презентације, 

уџбеник, р.свеска 

ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ 

 Ученицима који прате наставу 

по ИОП 2, одређену област 

прилагођавамо њиховим 

могућностима, издвајањем и 

увежбавањем једноставних 

задатака који ће им бити од 

користи како у њиховом даљем 

школовању тако и у животу 

уопште. 

 Наставне садржаје урадити уз 

помоћ илустрација (обој, 

препиши, допуни, препознај, 

заокружи, повежи, залепи...) 

 На почетку сваког часа са 

учеником вежбати организацију 

радног места (редовно 

доношење потребног прибора, 

припрема за час, уредан радни 

сто), правилан положај испред 

рачунара. 

 Прилагођени радни материјал: 

увеличавање, подебљавање; 

 Коришћење додатних наставних 

средстава прилагођених ученику; 

 Пружање више времена за 

израду задатака; 

 Асистенција наставника или 

личних пратилаца при изради 

задатака у читању и 

појашњавању задатака, код јако 

слабовиде деце и у писању. 

 Преко презентација и видео 

садржаја, користећи интернет, 

рачунаре и интерактивну таблу, 

наставник објашњава, показује, 

одговара ученицима на питања, 

поставља им питања. 

 На крају часа наставник вреднује 

рад ученика. 

 Ученици слушају, посматрају, 

записују, коментаришу, постављају 

питања, претражују интернет, 

закључују, одговарају на 

постављена питања, попуњавају 

радни лист. 

 Облик рада: фронтални,  групни, у 

пару, индивидуални. 

 Методе рада: монолошка, 

дијалошка,  демонстративна, 

истраживачки рад 

 Наставна средства: рачунари, 

интерактивна табла, презентације, 

уџбеник, р.свеска 

РАЧУНАРСТВО 
 Ученицима који прате наставу 

по ИОП 2, одређену област 

прилагођавамо њиховим 

 Прилагођени радни материјал: 

увеличавање, подебљавање; 

 Коришћење додатних наставних 

 Преко презентација и видео 

садржаја, користећи интернет, 

рачунаре и интерактивну таблу, 
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РЕДНИ БРОЈ И НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ 

ОБЛАСТИ 

ВРСТА ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА 

АКТИВНОСТИ, 

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

(ИЗМЕНЕ) НАСТАВНИХ 

САДРЖАЈА 

ИОП2 

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА 

УСЛОВА РАДА 

ИОП1 

могућностима, издвајањем и 

увежбавањем једноставних 

задатака који ће им бити од 

користи како у њиховом даљем 

школовању тако и у животу 

уопште. 

 Наставне садржаје урадити уз 

помоћ илустрација (обој, 

препиши, допуни, препознај, 

заокружи, повежи, залепи...) 

 На почетку сваког часа са 

учеником вежбати организацију 

радног места (редовно 

доношење потребног прибора, 

припрема за час, уредан радни 

сто), правилан положај испред 

рачунара. 

средстава прилагођених ученику; 

 Пружање више времена за 

израду задатака; 

 Асистенција наставника или 

личних пратилаца при изради 

задатака у читању и 

појашњавању задатака, код јако 

слабовиде деце и у писању. 

наставник објашњава, показује, 

одговара ученицима на питања, 

поставља им питања. 

 На крају часа наставник вреднује 

рад ученика. 

 Ученици слушају, посматрају, 

записују, коментаришу, постављају 

питања, претражују интернет, 

закључују, одговарају на 

постављена питања, попуњавају 

радни лист. 

 Облик рада: фронтални,  групни, у 

пару, индивидуални. 

 Методе рада: монолошка, 

дијалошка,  демонстративна, 

истраживачки рад 

 Наставна средства: рачунари, 

интерактивна табла, презентације, 

уџбеник, р.свеска 
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СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

ХОР И ОРКЕСТАР 

САДРЖАЈИ 

ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА И 

НАСТАВНИКА 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАЧИН И ПОСТУПАК 

ОСТВАРИВАЊА  
ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ  

-одабир и разврставање 

гласова 

-вежбе дисања, дикције и 

интонације 

-хорско распевавање и 

техничке вежбе 

-интонативне вежбе и 

решавање појединих 

проблема из хорске 

партитуре (интервалски, 

хармонски, стилски) 

-музичка и психолошка 

обрада композиције 

-увежбавање хорских 

деоница појединачно и 

заједно 

-остваривање програма и 

наступа према  

Школском и Годишњем 

програму рада школе 

Ученик: 

- пева/ свира – самостално и 

у групи; 

- пева/ свира – по слуху и из 

нотног текста; 

- усваја и користи елементе 

музичке писмености; 

- користи различите 

елементе( дикцију, 

динамику, темпо) да би 

постигао изражајност и 

изражајно са разумевањем и 

уз доживљавање изводи 

дела; 

- се кроз пријатан рад 

опушта и осећа се задовољно 

и преноси и на друге та 

осећања 

Наставник: 

- подстиче, мотивише 

- објашњава, усмерава, 

наводи 

- анализира, дискутује 

- труди се да оспособи 

- компетенција за учење 

- естетичка компетенција 

- комуникација 

- решавање проблема 

- сарадња 

- дигитална компетенција 

Наставник формира хор на 

основу провере слуха и 

певачких способности 

ученика, дикције и осећаја 

за ритам. Избор песама се 

врши у односу на узраст, 

гласовне могућности 

ученика, могућности 

ансамбла. Наставник 

подстиче правилно 

формирање тона и 

певачког апарата, добру 

дикцију, приближава дело 

анализом текста, епохе или 

околности под којима је 

настало и сл. у циљу бољег 

разумевања, доживљавања 

и изражајног извођења 

дела. Обрађене 

композиције се изводе у 

пригодним приликама  у 

школи и ван ње. 

Образовни циљ: развијање 

слуха и ритма, ширење 

гласовних могућности и 

учвршћивање интонације, 

способност за фино 

нијансирање и изражајно 

певање применом елемената 

музичкеизражајности (темпо, 

динамика...), упознавање 

страних језика, литерарних 

текстова, што све води ка 

развијању естетских 

критеријума. 

Васпитни циљ: развјање 

осећања припадности 

колективу- тимски рад, 

развијање толеранције, 

дисциплине, поштовања 

различитости и правила 

понашања, развијање 

одговорности, стицање 

самопоуздања, савладавање 

треме и пружање помоћи у 

смислу вршњачког учења и 
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САДРЖАЈИ 

ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА И 

НАСТАВНИКА 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАЧИН И ПОСТУПАК 

ОСТВАРИВАЊА  
ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ  

ученика за самосталан рад и 

функционисање у групи, 

подстиче дружење кроз 

заједнички рад, поштовање, 

толеранцију. 

 

сарадње. 

 Исходи: 

-ученик ће значајно 

проширити знања и искуства 

из области музике кроз 

активности  и области које су 

ређе застпљене у редовној 

настави. 

- ученик ће бити у стању да 

пева и свира у групи; 

- ученик ће бити у стању да 

користи различита средства 

изражајног певања и свирања 

у зависности од врсте, намене 

и карактера композиције; 

- ученик ће бити у стању да 

искаже своја осећања у току 

извођења музике; 

- ученик ће бити у стању да 

примењује принципе сарадње 

и међусобног подстицања у 

зајрдничком музицирању; 

- ученик ће бити у стању да 

учествује у школским 

приредбама и 

манифестацијама и 

такмичењима; 

- ученик ће бити у стању да 
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САДРЖАЈИ 

ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА И 

НАСТАВНИКА 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАЧИН И ПОСТУПАК 

ОСТВАРИВАЊА  
ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ  

користи могућности ИКТ – а у 

извођењу музике ( коришћење 

матрица, караоке програма, 

аудио снимака...); 

-ученик ће усвојити културу 

понашања на концертима, 

ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ 
РЕДНИ БРОЈ И 

НАЗИВ НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

НАСТАВНИ 

САДРЖАЈИ 
ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА И УЧЕНИКА 

И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

1. 

ЦРТАЊЕ 

- шрафирање и сенчење 

1-2  

- ритам линије у 

ликовној конпозицији  

3-4-5-6 

- контраст и доминанта 

7-8   

- компоновање више 

ритмичких целина 

 9-10-11 

- естетско процењивање  

     12       

Циљ је развијање способности 

ученика за опажање квалитета свих  

ликовних елемената: линија, 

облика, боја; 

стварање услова да ученици на 

часовима у процесу реализације 

садржаја користе различите технике 

и средства и да упознају њихова 

визуелна и ликовна својства 

-развијање моторичких 

способности ученика и навике за 

лепо писање 

Исход је реализован ликовни рад- 

цртеж. 

- естетичка 

компетенција 

- комуникација 

- решавање проблема; 

- сарадња 

- дигитална 

компетенција 

НАСТАВНИКА 

- представљање садржаја рада 

- разговори са ученицима 

(питања, дијалози, дискусије )- 

вежбање основних цртачких 

техника 

-усмеравање на самосталан рад 

са наглашеном 

индивидуалношћу 

- рад у групама са поделом 

задатака 

- естетска анализа, 

самовредновање и оцењивање од 

самих ученика 

УЧЕНИКА 

- усвајање и систематизација 

изложеног градива као и његова 

практична примена 

-- разговори са наставником 

(питања, дијалози, дискусије )- 
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РЕДНИ БРОЈ И 

НАЗИВ НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

НАСТАВНИ 

САДРЖАЈИ 
ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА И УЧЕНИКА 

И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

вежбање основних цртачких 

техника 

- покажу интересе и способности 

за самостално откривање 

визуелних појава и законитости 

света облика: светло- тамно, 

облик- боја, простор, 

композиција 

2. 

СЛИКАЊЕ 

-апстракција и 

фигурација 13-14 

- интензивне-јарке, чисте  

боје и боје ослабљеног 

интензитета 15-16 

- конплементарне боје 

17-18 

- визуелно 

споразумевање 19 

- пантомима,говор тела 

20 

- амбијент- сценски 

простор 21 

- костим, сценски костим 

и савремено одевање 

22-23   

- ест. анализа 24 

Цињ је развој способности ученика 

за визуелно памћење и повезивање 

опажених информација као основе 

за увођење у визуелно мишљење; 

развијање осетљивости за ликовне 

и визуелне вредности, које се стичу 

у настави, апримењују у раду и 

животу 

Исход је самостално реализован  

учеников ликовни рад. 

- естетичка 

компетенција 

- комуникација 

- решавање проблема; 

- сарадња 

- дигитална 

компетенција 

 

НАСТАВНИК 

- објашњавање, разговор 

- демонстрирање осн.сликарских 

техника 

- показивање репродукција 

познатих сликара (чисте и 

замућене боје ) 

- креирање вежби и њихова 

примена 

- коректуре и ест. анализе 

- рад по природи и рад из маште 

- посета позоришту 

УЧЕНИК 

- вежбање основних сликарских 

техника 

- сакупљање репродукција, 

формирање збирки 

-посматрају и естетски 

доживљавају дела ликовне 

уметности; 

развијају љубав према ликовном 

наслеђу 

3 

ВАЈАЊЕ 

- вајање текстуре 25-26 

- моделовање 

геометријских и 

Циљ је подстицање интересовања и 

стварање потребе код ученика за 

посећивањем музеја, изложби, као и 

- естетичка 

компетенција 

- комуникација 

НАСТАВНИК 

- кроз разговор и објашњавање 

упознавање ученика са основним 
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РЕДНИ БРОЈ И 

НАЗИВ НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

НАСТАВНИ 

САДРЖАЈИ 
ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА И УЧЕНИКА 

И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

неправилних форми  

27-28-29 

-конвексна и конкавна 

форма 30-31-32 

-односи маса и волумена 

33 

-естетска анализа 34 

за чување културних добара и 

естетског изгледа средине у којој 

ученици живе и раде 

Сход је самостално реализована 

ученикова скулптура. 

- решавање проблема; 

- сарадња 

- дигитална 

компетенција 

вајарским материјалима и 

техникама 

- демонстрација рада у 

појединим материјалима- глина, 

глинамо 

- индивидуални, рад у пару и 

групи са ученицима 

- коректура и естетска анализа 

УЧЕНИК 

-практична примена усвојеног 

градива кроз израду плитког 

рељефа и слободне скулптуре 

- развијају способност за 

креативно и апстрактно 

мишљење; 

- развијају способност сарадње и 

самопоуздања у тимском раду. 
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ПРОГРАМ ДОДАТНЕ И ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

ДОДАТНА НАСТАВА 

НАСТАВНИ 

САДРЖАЈИ 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА 

АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ 

ОСВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ 

- Електрична инсталација-

опасност и мере 

заштите.  

- шедња енергије и 

енергетска ефикасност. 

- Професије (занимања) у 

области електротехнике 

и мехатронике. 

објашњава, показује, 

одговара ученицима на 

питања, поставља им 

питања 

слушају, посматрају, 

коментаришу, 

постављају питања, 

претражују интернет, 

закључују, одговарају на 

постављена питања 

Облик рада: фронтални,  

групни, у пару,  

индивидуални. 

Методе рада: монолошка, 

дијалошка,  демонстративна, 

истраживачки рад 

Наставна средства: 

рачунари, интерактивна 

табла, презентације, уџбеник 

- Увод у електротехнику, 

рачунарство и мехатронику. 

- Електрична инсталација-

опасност и мере заштите.  

- Примена електричних апарата 

и уређаја у домаћинству, 

штедња енергије и енергетска 

ефикасност. 

- Професије (занимања) у 

области електротехнике и 

мехатронике. 

- Саобраћајна средства на 

електропогон  − врсте и 

карактеристике. 

Хибридна возила. 

- Електрични и 

електронски уређаји у 

саобраћајним 

средствима. 

- Основи 

телекомуникација. 

објашњава, показује, 

одговара ученицима на 

питања, поставља им 

питања 

слушају, посматрају, 

коментаришу, 

постављају питања, 

претражују интернет, 

закључују, одговарају на 

постављена питања 

Облик рада: фронтални,  

групни, у пару,  

индивидуални. 

Методе рада: монолошка, 

дијалошка,  демонстративна, 

истраживачки рад 

Наставна средства: 

рачунари, интерактивна 

табла, презентације, 

уџбеник, р. свеска 

- Саобраћајна средства на 

електропогон  − врсте и 

карактеристике. Хибридна 

возила. 

- Електрични и електронски 

уређаји у саобраћајним 

средствима. 

- Основи телекомуникација. 

- Основне компоненте 

ИКТ уређаја. 

- Управљање процесима и 

стварима на даљину 

помоћу ИКТ.  

Објашњава, показује, 

упућује, коригује рад, 

одговара ученицима на 

питања, поставља им 

питања, на крају часа 

Слушају, посматрају, 

записују, коментаришу, 

постављају питања, 

закључују, цртају, 

одговарају на 

Облик рада: фронтални,  

групни, у пару,  

индивидуални. 

Методе рада: монолошка, 

дијалошка,  демонстративна, 

- Основне компоненте ИКТ 

уређаја. 

- Управљање процесима и 

стварима на даљину помоћу 

ИКТ.  
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НАСТАВНИ 

САДРЖАЈИ 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА 

АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ 

ОСВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ 

- Основни симболи у 

електротехници. 

- Рачунарски софтвери за 

симулацију рада 

електричних кола.  

- Израда и управљање 

електромеханичким 

моделом. 

вреднује рад ученика.  постављена питања, 

попуњавају радни лист у 

уџбенику претражују 

интернет, закључују, 

раде на рачунару 

истраживачки рад, графички 

рад 

Наставна средства: 

рачунари, интерактивна 

табла, презентације, 

уџбеник, р. свеска, прибор 

за техничко цртање, модели 

и макете 

- Основни симболи у 

електротехници. 

- Рачунарски софтвери за 

симулацију рада електричних 

кола.  

- Израда и управљање 

електромеханичким моделом. 

- Електроенергетски 

систем.  

- Производња, 

трансформација и 

пренос електричне 

енергије.  

- Обновљиви извори 

електричне енергије.  

- Електроинсталациони 

материјал и прибор.  

- Кућне електричне 

инсталације.  

- Састављање 

електричних кола  

- Коришћење фазног 

испитивача и мерење 

електричних величина 

мултиметром.  

- Електричне машине. 

- Електротехнички 

апарати и уређаји у 

домаћинству. 

- Основни електронике.  

- Рециклажа 

објашњава, показује, 

упућује, коригује рад, 

одговара ученицима на 

питања, поставља им 

питања, на крају часа 

вреднује рад ученика. 

Слушају, посматрају, 

коментаришу, 

постављају питања, 

закључују, претражују 

интернет, одговарају на 

постављена питања 

 

Облик рада: индивидуални, 

групни, у пару 

Методе рада:  

дијалошка,  демонстративна, 

истраживачки рад,  

Наставна средства: 

рачунари, интерактивна 

табла, презентације, 

уџбеник, р. свеска, прибор 

за техничко цртање, 

конструкторски комплети 

- Електроенергетски систем.  

- Производња, трансформација 

и пренос електричне енергије.  

- Обновљиви извори електричне 

енергије.  

- Електроинсталациони 

материјал и прибор.  

- Кућне електричне инсталације.  

- Састављање електричних кола  

- Коришћење фазног испитивача 

и мерење електричних 

величина мултиметром.  

- Електричне машине. 

- Електротехнички апарати и 

уређаји у домаћинству. 

- Основни електронике.  

- Рециклажа електронских 

компоненти. 
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НАСТАВНИ 

САДРЖАЈИ 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА 

АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ 

ОСВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ 

електронских 

компоненти. 

- Моделовање 

електричних машина и 

уређаја.  

- Огледи са 

електропанелима. 

- Коришћење интерфејса 

за управљање помоћу 

рачунара. 

- Израда једноставног 

школског робота 

сопствене конструкције 

или из конструкторског 

комплета. 

- Рад на пројекту: 

- израда 

производа/модела; 

- управљање моделом; 

- представљање 

производа/модела. 

Објашњава, показује, 

надгледа рад, упућује, 

коригује рад, одговара 

ученицима на питања, 

поставља им питања, на 

крају часа наставник 

вреднује рад ученика. 

Слушају, посматрају, 

коментаришу, 

постављају питања, 

закључују, претражују 

интернет, одговарају на 

постављена питања, 

бирају материјал, 

показују иницијативу, 

активно учествује у раду 

пара или мале групе, 

мере, обележавају,  

цртају, договарају се, 

секу, боје, лепе... 

Облик рада: индивидуални, 

групни, у пару 

Методе рада:  

дијалошка,  демонстративна, 

истраживачки рад, графички 

рад, практичан рад 

Наставна средства: 

рачунари, интерактивна 

табла, презентације, 

уџбеник, р. свеска, прибор 

за техничко цртање, модели 

и макете, технички 

материјали, алат и прибор, 

конструкторски комплети 

- Моделовање електричних 

машина и уређаја.  

- Огледи са електропанелима. 

- Коришћење интерфејса за 

управљање помоћу рачунара. 

- Израда једноставног школског 

робота сопствене конструкције 

или из конструкторског 

комплета. 

- Рад на пројекту: 

- израда 

производа/модела; 

- управљање моделом; 

- представљање 

производа/модела. 
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ДОПУНСКА НАСТАВА 

НАСТАВНИ 

САДРЖАЈИ 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА 

АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ 

ОСВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ 

- Електрична инсталација-

опасност и мере 

заштите.  

- шедња енергије и 

енергетска ефикасност. 

- Професије (занимања) у 

области електротехнике 

и мехатронике. 

објашњава, показује, 

одговара ученицима на 

питања, поставља им 

питања 

слушају, посматрају, 

коментаришу, 

постављају питања, 

претражују интернет, 

закључују, одговарају на 

постављена питања 

Облик рада: фронтални,  

групни, у пару,  

индивидуални. 

Методе рада: монолошка, 

дијалошка,  демонстративна, 

истраживачки рад 

Наставна средства: 

рачунари, интерактивна 

табла, презентације, уџбеник 

- Увод у електротехнику, 

рачунарство и мехатронику. 

- Електрична инсталација-

опасност и мере заштите.  

- Примена електричних апарата 

и уређаја у домаћинству, 

штедња енергије и енергетска 

ефикасност. 

- Професије (занимања) у 

области електротехнике и 

мехатронике. 

- Саобраћајна средства на 

електропогон  − врсте и 

карактеристике. 

Хибридна возила. 

- Електрични и 

електронски уређаји у 

саобраћајним 

средствима. 

- Основи 

телекомуникација. 

објашњава, показује, 

одговара ученицима на 

питања, поставља им 

питања 

слушају, посматрају, 

коментаришу, 

постављају питања, 

претражују интернет, 

закључују, одговарају на 

постављена питања 

Облик рада: фронтални,  

групни, у пару,  

индивидуални. 

Методе рада: монолошка, 

дијалошка,  демонстративна, 

истраживачки рад 

Наставна средства: 

рачунари, интерактивна 

табла, презентације, 

уџбеник, р. свеска 

- Саобраћајна средства на 

електропогон  − врсте и 

карактеристике. Хибридна 

возила. 

- Електрични и електронски 

уређаји у саобраћајним 

средствима. 

- Основи телекомуникација. 

- Основне компоненте 

ИКТ уређаја. 

- Управљање процесима и 

стварима на даљину 

помоћу ИКТ.  

- Основни симболи у 

електротехници. 

- Рачунарски софтвери за 

симулацију рада 

електричних кола.  

Објашњава, показује, 

упућује, коригује рад, 

одговара ученицима на 

питања, поставља им 

питања, на крају часа 

вреднује рад ученика.  

Слушају, посматрају, 

записују, коментаришу, 

постављају питања, 

закључују, цртају, 

одговарају на 

постављена питања, 

попуњавају радни лист у 

уџбенику претражују 

интернет, закључују, 

раде на рачунару 

Облик рада: фронтални,  

групни, у пару,  

индивидуални. 

Методе рада: монолошка, 

дијалошка,  демонстративна, 

истраживачки рад, графички 

рад 

Наставна средства: 

рачунари, интерактивна 

табла, презентације, 

- Основне компоненте ИКТ 

уређаја. 

- Управљање процесима и 

стварима на даљину помоћу 

ИКТ.  

- Основни симболи у 

електротехници. 

- Рачунарски софтвери за 

симулацију рада електричних 

кола.  
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НАСТАВНИ 

САДРЖАЈИ 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА 

АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ 

ОСВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ 

- Израда и управљање 

електромеханичким 

моделом. 

уџбеник, р. свеска, прибор 

за техничко цртање, модели 

и макете 

- Израда и управљање 

електромеханичким моделом. 

- Електроенергетски 

систем.  

- Производња, 

трансформација и 

пренос електричне 

енергије.  

- Обновљиви извори 

електричне енергије.  

- Електроинсталациони 

материјал и прибор.  

- Кућне електричне 

инсталације.  

- Коришћење фазног 

испитивача и мерење 

електричних величина 

мултиметром.  

- Електричне машине. 

- Електротехнички 

апарати и уређаји у 

домаћинству. 

- Основни електронике.  

- Рециклажа 

електронских 

компоненти. 

објашњава, показује, 

упућује, коригује рад, 

одговара ученицима на 

питања, поставља им 

питања, на крају часа 

вреднује рад ученика. 

Слушају, посматрају, 

коментаришу, 

постављају питања, 

закључују, претражују 

интернет, одговарају на 

постављена питања 

 

Облик рада: индивидуални, 

групни, у пару 

Методе рада:  

дијалошка,  демонстративна, 

истраживачки рад,  

Наставна средства: 

рачунари, интерактивна 

табла, презентације, 

уџбеник, р. свеска, прибор 

за техничко цртање, 

конструкторски комплети 

- Електроенергетски систем.  

- Производња, трансформација 

и пренос електричне енергије.  

- Обновљиви извори електричне 

енергије.  

- Електроинсталациони 

материјал и прибор.  

- Кућне електричне инсталације.  

- Састављање електричних кола  

- Коришћење фазног испитивача 

и мерење електричних 

величина мултиметром.  

- Електричне машине. 

- Електротехнички апарати и 

уређаји у домаћинству. 

- Основни електронике.  

- Рециклажа електронских 

компоненти. 

- Моделовање 

електричних машина и 

уређаја.  

- Огледи са 

електропанелима. 

Објашњава, показује, 

надгледа рад, упућује, 

коригује рад, одговара 

ученицима на питања, 

поставља им питања, на 

Слушају, посматрају, 

коментаришу, 

постављају питања, 

закључују, претражују 

интернет, одговарају на 

Облик рада: индивидуални, 

групни, у пару 

Методе рада:  

дијалошка,  демонстративна, 

истраживачки рад, графички 

- Моделовање електричних 

машина и уређаја.  

- Огледи са електропанелима. 

- Коришћење интерфејса за 

управљање помоћу рачунара. 
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НАСТАВНИ 

САДРЖАЈИ 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА 

АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ 

ОСВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ 

- Коришћење интерфејса 

за управљање помоћу 

рачунара. 

- Израда једноставног 

школског робота 

сопствене конструкције 

или из конструкторског 

комплета. 

- Рад на пројекту: 

- израда 

производа/модела; 

- управљање моделом; 

- представљање 

производа/модела. 

крају часа наставник 

вреднује рад ученика. 

постављена питања, 

бирају материјал, 

показују иницијативу, 

активно учествује у раду 

пара или мале групе, 

мере, обележавају,  

цртају, договарају се, 

секу, боје, лепе... 

рад, практичан рад 

Наставна средства: 

рачунари, интерактивна 

табла, презентације, 

уџбеник, р. свеска, прибор 

за техничко цртање, модели 

и макете, технички 

материјали, алат и прибор, 

конструкторски комплети 

- Израда једноставног школског 

робота сопствене конструкције 

или из конструкторског 

комплета. 

- Рад на пројекту: 

- израда 

производа/модела; 

- управљање моделом; 

- представљање 

производа/модела. 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

ДОДАТНА НАСТАВА 

НАСТАВНИ 

САДРЖАЈИ 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА 

АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ 

ОСВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ 

Појам 

податка,информације и 

информатике. 

Увођење концепта радне 

табеле (радни 

лист,ћелија,ред,колона и 

опсег ћелија). 

Креирање табеле и унос 

објашњава, показује, 

одговара ученицима на 

питања, поставља им 

питања 

слушају, посматрају, 

коментаришу, 

постављају питања, 

претражују интернет, 

закључују, одговарају на 

постављена питања 

Облик рада: фронтални,  

групни, у пару,  

индивидуални. 

Методе рада: монолошка, 

дијалошка,  демонстративна, 

истраживачки рад 

Наставна средства: 

рачунари, интерактивна 

 оспособљавање ученика да бира 

и примени најприкладнију 

технологију зависно од задатка, 

области у којој примењује или 

проблему који решава 

развијање критичког мишљења, 

креативности и оспособљавање 

за различите примене 
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НАСТАВНИ 

САДРЖАЈИ 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА 

АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ 

ОСВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ 

података. табла, презентације, уџбеник рачунарске, информационе и 

комуникационе технологије 

развијање интересовања за 

стицање потребних знања и 

развој вештина које би 

употребио за даље образовање и 

професионалну оријентацију. 

 Злоупотребљавање 

личних података у 

дигиталном окружењу. 

Конвенција о правима 

детета 

Појам отворени подаци 

објашњава, показује, 

одговара ученицима на 

питања, поставља им 

питања 

слушају, посматрају, 

коментаришу, 

постављају питања, 

претражују интернет, 

закључују, одговарају на 

постављена питања 

Облик рада: фронтални,  

групни, у пару,  

индивидуални. 

Методе рада: монолошка, 

дијалошка,  демонстративна, 

истраживачки рад 

Наставна средства: 

рачунари, интерактивна 

табла, презентације, 

уџбеник, р. свеска 

развијање ставова одговорне 

комуникације и сарадње у 

дигиталном окружењу 

оспособљавање за одговорну 

примену препорука заштите 

здравља, безбедности, личне и 

приватности других у 

свакодневном раду у 

дигиталном окружењу 

Анализа података у 

изабраном програмском 

језику. 

Објашњава, показује, 

упућује, коригује рад, 

одговара ученицима на 

питања, поставља им 

питања, на крају часа 

вреднује рад ученика.  

Слушају, посматрају, 

записују, коментаришу, 

постављају питања, 

закључују, цртају, 

одговарају на 

постављена питања, 

попуњавају радни лист у 

уџбенику претражују 

интернет, закључују, 

раде на рачунару 

Облик рада: фронтални,  

групни, у пару,  

индивидуални. 

Методе рада: монолошка, 

дијалошка,  демонстративна, 

истраживачки рад, графички 

рад 

Наставна средства: 

рачунари, интерактивна 

табла, презентације, 

уџбеник, р. свеска, прибор 

оспособљавање да самостално 

развије идеју за решење 

проблема, да је представи 

(текстуално, дијаграмом или 

програмом) и образложи 

развијање техника учења кроз 

решавање проблема и 

савладавање техника 

програмирања 

оспособљавање да самостално 

или консултујући друге особе 
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НАСТАВНИ 

САДРЖАЈИ 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА 

АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ 

ОСВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ 

за техничко цртање, модели 

и макете 

(вршњаке, наставнике, 

родитеље) преиспитује начин 

решавања проблема како би 

постигао тачност и прецизност 

решења. 

Реализација пројекта 

Креирање 

рекламе/презентовање 

производа 
Објашњава, показује, 

надгледа рад, упућује, 

коригује рад, одговара 

ученицима на питања, 

поставља им питања, на 

крају часа наставник 

вреднује рад ученика. 

Слушају, посматрају, 

коментаришу, 

постављају питања, 

закључују, претражују 

интернет, одговарају на 

постављена питања, 

бирају материјал, 

показују иницијативу, 

активно учествује у раду 

пара или мале групе, 

мере, обележавају,  

цртају, договарају се, 

секу, боје, лепе... 

Облик рада: индивидуални, 

групни, у пару 

Методе рада:  

дијалошка,  демонстративна, 

истраживачки рад, графички 

рад, практичан рад 

Наставна средства: 

рачунари, интерактивна 

табла, презентације, 

уџбеник, р. свеска, прибор 

за техничко цртање, модели 

и макете, технички 

материјали, алат и прибор, 

конструкторски комплети 

 изради производ  

креира рекламу/презентацију за 

израђен производ 
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ДОПУНСКА НАСТАВА 

НАСТАВНИ 

САДРЖАЈИ 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА 

АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ 

ОСВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ 

Појам 

податка,информације и 

информатике. 

Увођење концепта радне 

табеле (радни 

лист,ћелија,ред,колона и 

опсег ћелија). 

Креирање табеле и унос 

података. 

објашњава, показује, 

одговара ученицима на 

питања, поставља им 

питања 

слушају, посматрају, 

коментаришу, 

постављају питања, 

претражују интернет, 

закључују, одговарају на 

постављена питања 

Облик рада: фронтални,  

групни, у пару,  

индивидуални. 

Методе рада: монолошка, 

дијалошка,  демонстративна, 

истраживачки рад 

Наставна средства: 

рачунари, интерактивна 

табла, презентације, уџбеник 

повеже појам 

податка,информације и њихов 

допринос подизању квалитета 

живота,рада и савременом 

друштву; 

анализира навигацију кроз 

табелу; 

истражи могућности уноса 

података у табелу. 

Злоупотребљавање 

личних података у 

дигиталном окружењу. 

Конвенција о правима 

детета 

Појам отворени подаци  
објашњава, показује, 

одговара ученицима на 

питања, поставља им 

питања 

слушају, посматрају, 

коментаришу, 

постављају питања, 

претражују интернет, 

закључују, одговарају на 

постављена питања 

Облик рада: фронтални,  

групни, у пару,  

индивидуални. 

Методе рада: монолошка, 

дијалошка,  демонстративна, 

истраживачки рад 

Наставна средства: 

рачунари, интерактивна 

табла, презентације, 

уџбеник, р. свеска 

разумевање природе личних 

података и начина на које се они 

деле и злоупотребљавају у 

дигиталном окружењу; 

упозна ученике са правима 

детета прописаним  

појашњава начине Конвенцијом 

о правима дететапроналажења, 

приступања и преузимања са 

нагласком да треба наводити 

извор са кога су преузети, 

приликом коришћења ових 

података. 

Анализа података у 

изабраном програмском 

језику. 

објашњава, показује, 

упућује, коригује рад, 

одговара ученицима на 

питања, поставља им 

слушају, посматрају, 

записују, коментаришу, 

постављају питања, 

закључују, цртају, 

Облик рада: фронтални,  

групни, у пару,  

индивидуални. 

Методе рада: монолошка, 

управља програмом за табеларна 

израчунавања која су веома 

погодна за преглед тих података 

и могу се веома једноставно 

https://www.unicef.org/serbia/publikacije/konvencija-o-pravima-deteta
https://www.unicef.org/serbia/publikacije/konvencija-o-pravima-deteta
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НАСТАВНИ 

САДРЖАЈИ 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА 

АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ 

ОСВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ 

питања, на крају часа 

вреднује рад ученика.  

одговарају на 

постављена питања, 

попуњавају радни лист у 

уџбенику претражују 

интернет, закључују, 

раде на рачунару 

дијалошка,  демонстративна, 

истраживачки рад, графички 

рад 

Наставна средства: 

рачунари, интерактивна 

табла, презентације, 

уџбеник, р. свеска  

користити за унос, измену и 

једноставније обраде података. 

 

Реализација пројекта 

Креирање 

рекламе/презентовање 

производа 
објашњава, показује, 

надгледа рад, упућује, 

коригује рад, одговара 

ученицима на питања, 

поставља им питања, на 

крају часа наставник 

вреднује рад ученика. 

слушају, посматрају, 

коментаришу, 

постављају питања, 

закључују, претражују 

интернет, одговарају на 

постављена питања, 

бирају материјал, 

показују иницијативу, 

активно учествује у раду 

пара или мале групе, 

мере, обележавају,  

цртају, договарају се, 

секу, боје, лепе... 

Облик рада: индивидуални, 

групни, у пару 

Методе рада:  

дијалошка,  демонстративна, 

истраживачки рад, графички 

рад, практичан рад 

Наставна средства: 

рачунари, интерактивна 

табла, презентације, 

уџбеник, р. свеска, прибор 

за техничко цртање, модели 

и макете, технички 

материјали, алат и прибор, 

конструкторски комплети 

изради производ; 

креира рекламу за израђен 

производ. 

 


