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1. ЦИЉЕВИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 
 
Циљеви Школског програма су: 

 Пун и усклађен интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички 
развој сваког детета и ученика, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и 
интересовањима; 
 Стицање квалитетних знања и вештина и формирање вредносних ставова, 
језичке, математичке, научне, уметничке, културне, медијске, техничке, финансијске и  

информатичке писмености, неопходних за наставак школовања и активну укљученост  
у живот породице и заједнице; 
   Развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса, 

као  и изражавање на језицима различитих уметности; 
 Развој способности проналажења, анализирања, примене и саопштавања 

информација,уз вешто и ефикасно коришћење медија и информационо-комуникационих 
технологија; 
 Оспособљавање за решавање проблема, повезивање и примену знања и 

вештина у даљем образовању и свакодневном животу; 
 Развој мотивације за учење и оспособљавање за самостално учење и 

образовање током целог живота; 
 Развој свести о себи, самоиницијативе, способности самовредновања и 

изражавања свог мишљења; 
 Оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања  

и занимања, сопственог развоја и будућег живота; 
 Развој кључних компетенција потребних за живот у савременом  друштву; 
 Развој и практиковање здравог начина живота, свести о важности сопственог  

здравља и безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности; 
 Развој свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и  

животне средине, еколошке етике и заштите животиња; 
 Развој способности комуницирања, дијалога, осећања солидарности, квалитетне  

и ефикасне сарадње са другима и спoсобности за тимски рад и неговање другарства  
и пријатељства; 
 Развијање способности за улогу одговорног грађанина, за живот у демократски  

уређеном и хуманом друштву заснованом на поштовању људских и грађанских права, 
као и основних вредности правде, истине, слободе, поштења и личне одговорности; 
 Формирање ставова, уверења и система вредности, развој личног и националног  

идентитета, развијање свести и осећања припадности држави Србији, поштовање  
и неговање српског језика и свог матерњег језика, традиције и културе српског народа,  
националних мањина и етничких заједница, других народа, развијање 
мултикултурализма, поштовање и очување националног и светског културног наслеђа; 
 Развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне и 

узрасне равноправности и толеранције 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

 
2. НАСТАВНИ ПЛАН ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И 

ВАСПИТАЊА 
 

2. 1. НАСТАВНИ ПЛАН ЗА I  ЦИКЛУС 
 

Ред. 
број 

A. ОБАВЕЗНИ 
НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТИ 

I разред II разред III разред IV разред 
нед. год. нед. год. нед. год. нед год. 

1. Српски језик 
Словачки језик 5 180 5 180 5 180 5 180 

2. Српски језик  
као нематерњи 

2 72 2 72 3 108 3 108 

3. Енглески језик 2 72 2 72 2 72 2 72 
4. Математика 5 180 5 180 5 180 5 180 
5. Свет око нас 2 72 2 72     
6. Природа и друштво     2 72 2 72 
7. Ликовна култура 1 36 2 72 2 72 2 72 
8. Музичка култура 1 36 1 36 1 36 1 36 
9. Физичко васпитање 3 108 3 108 3 108 3 108 

УКУПНО: А 19  
- 

21* 

684 
– 

756* 

20 
- 

22* 

720 
- 

792* 

20  
-  

23* 

720 
- 

828* 

20  
-  

23* 

720 
- 

828* 
Ред. 
број 

Б. ИЗБОРНИ 
НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТИ 

        

1. 
 

Верска настава  
1 

 
36 

 
1 

 
36 

 
1 

 
36 

 
1 

 
36 Грађанско 

васпитање 
2. Рука у тесту – 

Откривање света 
- - - - 1 36 - - 

3. Чувари природе - - 1 36 - - 1 36 
5. Лепо писање 1 36 - - - - - - 
6. Од играчке до 

рачунара 
- - - - 1 36 1 36 

7. Словачки језик са 
елементима 
националне 
културе** 

- - 2 72 2 72 2 72 

УКУПНО:Б 2 72 2(3) 72(108) 2(3) 72(108) 2(3) 72(108) 
УКУПНО: А + Б 21  

– 
24* 

756 
- 

864* 

22 
- 

25* 

792 
- 

900* 

22 
- 

26* 

792 
- 

936* 

22 
- 

26* 

792 
-  

936* 
 
* Број часова за ученике за које се настава реализује на словачком матерњем језику. 
 
** Родитељи и ученици у одељењима на српском језику су показивали велико 
интересовање да се словачки језик са елементима националне културе  понуди у 
одељењима на српском наставном језику. Школа је изашла у сусрет ученицима да 
изучавају овај језик.  
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Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни  
и изборни наставни предмети 

 
 

Ред. 
број 

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНОГ РАДА 

I разред II разред III разред IV разред 
нед. год. нед. год. нед. год. нед год. 

1. Редовна настава 21 
- 

24* 

756 
- 

864* 

22 
- 

25* 

792 
- 

900* 

22 
- 

26* 

792 
- 

936* 

22 
- 

26* 

792 
- 

936* 
2. Допунска настава 1 36 1 36 1 36 1 36 
3. Настава у природи 7 - 10 дана 

годишње 
7 - 10 дана 
годишње 

7 - 10 дана 
годишње 

7 - 10 дана 
годишње 

4. Додатни рад - - - - - - 1 36 
 
Ред. 
број 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 
ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНОГ РАДА 

I разред II разред III разред IV разред 
нед. год. нед. год. нед. год. нед год. 

1. Час одељењског 
старешине 1 36 1 36 1 36 1 36 

2. Друштвене, техничке, 
хуманитарне, 
спортске и културне 
активности 

1  
- 
2 

36 
- 

72 

1  
- 
2 

36 
- 

72 

1  
- 
2 

36 
- 

72 

1  
- 
2 

36 
- 

72 

3. Екскурзија - 1 - 1 - 1 - 1 
 
 
 

2. 2. НАСТАВНИ ПЛАН ЗА  II ЦИКЛУС 
 

Ред. 
број 

A. ОБАВЕЗНИ 
НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТИ 

V разред VI разред VII разред VIII разред 
нед. год. нед. год. нед. год. нед год. 

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

2. Српски језик  
као нематерњи 

3 108 3 108 3 108 2 68 

3. Енглески језик 2 72 2 72 2 72 2 68 
4. Ликовна култура 2 72 1 36 1 36 1 34 
5. Музичка култура 2 72 1 36 1 36 1 34 
6.  Историја 1 36 2 72 2 72 2 68 
7.  Географија 1 36 2 72 2 72 2 68 
8. Физика - - 2 72 2 72 2 68 
9. Математика 4 144 4 144 4 144 4 136 

10. Биологија 2 72 2 72 2 72 2 68 
11. Хемија - - - - 2 72 2 68 
12. Техничко и 

информатичко 
образовање 

2 72 2 72 2 72 2 68 

13. Физичко васпитање 2 72 2 72 2 72 2 68 
УКУПНО: А 23 

- 
26* 

828 
- 

936* 

24 
- 

27* 

864 
- 

972* 

26 
- 

29* 

936 
- 

1044* 

26 
- 

28* 

884 
- 

952* 
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Ред 
број 

Б. ОБАВЕЗНИ 
ИЗБОРНИ 
НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТИ 

        

1. 
Верска настава  

1 
 

36 
 
1 

 
36 

 
1 

 
36 

 
1 

 
34 Грађанско 

васпитање 
2. Немачки језик 2 72 2 72 2 72 2 68 
3. Физичко 

васпитање –
изабрани спорт 

1 36 1 36 1 36 1 34 

УКУПНО: Б 4 144 4 144 4 144 4 136 
Ред 
број 

В. ИЗБОРНИ 
НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТИ 

        

1. Информатика и 
рачунарство 

1 36 1 36 1 36 1 34 

2. Словачки језик са 
елементима 
националне 
културе** 

2 72 - - 2 72 2 68 

УКУПНО:В 1(2) 36(72) 1 36 1(2) 36(72) 1(2) 34(68) 
УКУПНО: А + Б + В 28 

- 
31* 

1008 
- 

1116* 

29 
- 

32* 

1044 
- 

1152* 

31 
- 

34* 

1116 
- 

1224* 

31 
- 

33* 

1054 
- 

1122* 
* Број часова за ученике за које се настава реализује на словачком матерњем језику. 
 
** Родитељи и ученици у одељењима на српском језику су показивали велико 
интересовање да се словачки језик са елементима националне културе  понуди у 
одељењима на српском наставном језику. Школа је изашла у сусрет ученицима да 
изучавају овај језик.  
 

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

Ред. 
број 

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНОГ РАДА 

V разред VI разред VII разред VIII разред 
нед. год. нед. год. нед. год. нед год. 

1. Редовна настава 28 
- 

31* 

1008 
- 

1116* 

29 
- 

32* 

1044 
- 

1152 

31 
- 

34* 

1116 
- 

1224* 

31 
- 

33* 

1054 
- 

1122* 
2. Допунска настава 1 36 1 36 1 36 1 36 
3. Додатни рад - - - - - - 1 36 

 
Ред. 
број 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 
ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНОГ РАДА 

V разред VI разред VII разред VIII разред 
не
д. 

год. нед. год. нед. год. нед год. 

1. Обавезне 
ваннаставне 
активности 

        

 Час одељењског 
старешине 1 36 1 36 1 36 1 36 

2. Слободне активности         
 Друштвене, техничке, 

хуманитарне, спортске 
и културне активности 

1  
- 
2 

36 
- 

72 

1  
- 
2 

36 
- 

72 

1  
- 
2 

36 
- 

72 

1  
- 
2 

36 
- 

72 
 Екскурзија - 1 - 1 - 1 - 1 



 8 

3. ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ПО РАЗРЕДИМА 
 

3.1. ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ  ПРЕДМЕТА У ПРВОМ РАЗРЕДУ 
 

3.1.1. ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА У ПРВОМ РАЗРЕДУ 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК 
 ЦИЉ: :  да ученици овладају основним законитостима српског књижевног  језика на којем ће се усмено и писмено правилно 
изражавати , да упознају, доживе, и оспособе се да тумаче одабрана књижевна дела, позоришна, филмска и друга уметничка 
остварења из српске и светске баштине  

ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема) 

САДРЖАЈ РАДА 
 НАЧИН И ПОСТУПАК  

ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА        

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА 

ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ  
 

IX 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 

X – XI 
 
 
 
 
 

XII 

 
ШКОЛА 
 
 
 
 
 
ТЕМА 
ДЕЧИЈЕ 
НЕДЕЉЕ 
 
 
 
 
 
ЈЕСЕН 
 
 
 
 
 
ПРАЗНИЦИ 

 
Основе читања и писања 
-претходна испитивања 
-припрема за читање и 
писање 
-усавршавање читања и 
писања 
 
језик 
 
Граматика 
 
- реченица, реч, слово 
-  улога гласа 
- обавештење, питање, 
заповест 
- гласови: ћ, ч, ђ, џ,х и р 
 
 
  Правопис 
- велико почетно 
 

 
 
-избор из 

енциклопе- 

дија и 

часописа за 

децу 

-учешће на 

школским 

приредбама 

-филм, текст, 

песме као 

мотивација 

-позоришна 

представа 

 
- коришћење претходног искуства и 
предзнања( претходна испитивања 
предзнања ученика-искуства из 
вртића и породице) 
- на основу испитивања настава се 
изводи на више нивоа уз примену 
инивидуалаизације,сваки ученик 
напредује својим темпом према 
својим способностима 
-дијалог између детета и наставника 
одвија се уз узајамно уважавање и 
поверење 
-деца се охрабрују да слободно 
износе своје мишљење 
-користе се различите методе којима 
се подстиче радозналост, пажња и 
развој критичког мишљења( игра, 
разговор, илустрат.-демонст. метода, 
експеримент, примена образовних 
софтвера, рад у пару , рад у групи, 
такмичење, тимски рад, тематски 

 

-посматрање 

-слушање 

-моторичке 

активности 

-гласовне игре 

вајање,цртање, 

моделовање 

-рецитовање 

-драматизација 

-препричавање 

-читање 

-писање 

-преписивање 
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I – II 
 
 
 
 
 
 

III – IV 
 
 
 
 
 
 

 
V 
 
 

VI 
-учионица 
-шк. 
двориште 
-парк 

 
 
 
 
ЗИМА 
 
 
 
 
 
 
ПРОЛЕЋЕ 
 
 
 
 
 
 
 
ЕКСКУР- 
ЗИЈА 
 
 
ТЕМАТСКИ 
ДАН: ДАН 
ЕКОЛОГИЈЕ 
 

 
 
 
слово 
- правилно потписивање 
- употреба. ! ? 
 
Књижевност  
-Лектира 
а) лирика 
б) епика 
ц) драма 
д) популарни и 
информативни текстови 
-читање текста 
- тумачење текста 
- књижевни појмови 
 
Језичка култура 
 
- Основни облици усменог 
и писменог изражавања 
- Усмена и писмена 
вежбања 

-биоскопска 

представа 

-излет 

-посета баште 

 

рад) 
-оспособљавање ученика да стечена 
знања примењују у свакодневном 
животу (игра, активна настава,) 
-оспособњавање ученика да стечена 
знања примењују на друге наставне 
премете  
( корелација са математиком, свет 
око нас, грађанско васп., ликовном к., 
музичком к.,  енглески ј.,) 
-оцењивање се обавља сагласно 
прописаном правилнику о оцењивању 
ученика, критеријуми су усаглашени 
на нивоу  разреда  
-праћење рада , напредовања и 
развоја деце је систематско и 
прилагођено узрасту  а онда и 
конкретној групи деце (индивидуални 
приступ) 
-као подстицај користе се похвале 
 

-игра словарицом 

-аналитичко 

синтетичке вежбе 

-графичко 

представљање 

реченице 
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СРПСКИ ЈЕЗИК - образовни стандарди 
ОБЛАСТ ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

 
1.Говорна 
култура 

1СЈ.0.1.1. познаје основна начела вођења разговора: 
-уме да започне разговор 
-учествује у њему и оконча га 
- пажљиво слуша своје саговорнике 
1СЈ.0.1.4. уме да преприча изабрани наративни или краћи 
информативни текст 
1СЈ.0.1.5. уме самостално (својим речима) да описује и да прича на 
задату тему, држи се теме 

2.Вештина 
читања и 

разумевања 
прочитаног 

1СЈ.1.2.1. влада основном техником 
читања ћириличког текста 
1СЈ.1.2.2. одговара на једноставна 
питања у вези са текстом 
1СЈ.1.2.5. одређује основну тему 
текста 
1СЈ.1.2.8. процењује садржај текста 
на основу задатог критеријума: 
да ли му се допада, да ли му је 
занимљив; да ли постоји сличност 
између ликова и ситуација из текста 
и особа и ситуација које су му 
познате; издваја речи које су му 
непознате 

1СЈ.2.2.2. изводи једноставне 
закључке у вези са текстом 
1СЈ.2.2.3. раздваја битне од 
небитних информација; 
одређује след 
догађаја у тексту 
1СЈ.2.2.5. одређује основни 
смисао текста и његову намену 
1СЈ.2.2.7. изводи једноставне 
закључке на основу текста 
1СЈ.2.2.9. издваја делове 
текста који су му нејасни 

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) 

3. Писано 
изражавање 

1СЈ.1.3.1. пише писаним словима 
ћирилице 
1СЈ.1.3.2. уме да се потпише 
1СЈ.1.3.3. почиње реченицу 
великим словом, завршава је 
одговарајућим интерпункцијским 
знаком 
1СЈ.1.3.4. употребљава велико 
слово приликом писања личних 
имена, назива места(једночланих), 
назива школе 
1СЈ.1.3.5. пише кратким потпуним 

1СЈ.2.3.3. пише јасним и 
потпуним реченицама; 
1СЈ.2.3.4. држи се теме; 
излагање организује око 
основне идеје 
текста 
1СЈ.2.3.6. саставља кратак 
наративни текст 
1СЈ.2.3.7. саставља кратак 
дескриптивни текст 
1СЈ.2.3.8. користи фонд речи 
примерен узрасту; 
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реченицама једноставне 
структуре 
1СЈ.1.3.7. препричава кратак 
једноставан текст 
1СЈ.1.3.8. користи скроман фонд 
речи (у односу на узраст); 
правилно их употребљава 

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) 
 

 
 
4.Граматика и 
лексикологија 

1СЈ.1.4.3. препознаје врсте 
реченица по комуникативној 
функцији 
(обавештајне,упитне, узвичне, 
заповедне) и по 
потврдности/одричности (потврдне 
и одричне) 
( ПОДОБЛАСТ ЛЕКСИКОЛОГИЈА) 
1СЈ.1.4.4. препознаје антонимију 
1СЈ.1.4.5. познаје значења речи и 
фразеологизама који се 
употребљавају у сваконевној 
комуникацији (у кући, школи и сл.) 

  

 
 
5.Књижевност 

1СЈ.1.5.1. препознаје књижевне 
родове на основу формалних 
одлика поезије, прозе и драме 
1СЈ.1.5.2. препознаје књижевне 
врсте (бајку и басну) 
1СЈ.1.5.3. одређује главни догађај и 
ликове (који су носиоци радње) 
у књижевно-уметничком тексту 
1СЈ.1.5.4. одређује време и место 
дешавања радње у књижевно- 
уметничком тексту 
 

1СЈ.2.5.2. одређује фолклорне 
форме (кратке народне 
умотворине 
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SLOVENSKÝ JAZYK 
CIEĽ: Cieľ vyučby slovenského jazyka v prvom ročníku je, aby si žiak osvojil tehniku čítania a písania, teda jeho zaklady, ako aj ostatné jazikové 
kompetencie kôli úspešnejšej komunikácii, aby pri čítaní porozumel rôznorodím textom, s cieľom prehlbovania vlastných vedomostí a výmeni 
vlastných skúseností. 

ČAS A 
MIESTO 

OBLASŤ 
( téma) 

OBSAH PRÁCE SPÔSOB REALIZÁCIE 
PROGRAMU 

AKTIVITY 
ŽIAKOV ZÁVEZNÝ VOĽNÝ 

IX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 

X – XI 
 
 
 
 
 

Škola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Téma 
Detského 
týždňa 
 
 
 
Jeseň 
 
 
 
 
 

ZAČIATOČNÉ ČÍTANIE A PÍSANIE 

a) previerka predchádzajúcich vedomostí 
- uvádzanie žiakov do šk. života a prehlbovanie 
jazykových zručností zíkaných v predšk. období 
- zisťovanie predchádzajúcich vedomostí (slovná 
zásoba, čítanie, písanie) 
b) prípravné obdobie 

- príprava ruky na písanie 
- písanie prvkov písmen 
- spracovanie detských hier, vyčítaniek, 
hádaniek 
- uvadzanie do hlasovej štruktury slova 
- nacvičovanie hovorových  schopností 
 
c) šlabikárové obdobie 
- spracovanie slovenskej latiniky   
( tačené veľké a malé písmená naučiť poznať 
a čítať a písané 
 
 
písmená naučiť žiakov poznať, čítať a písať) 
- osvojenie si hygienických, pracovných 
a estetických návikov 
- rozvíjnie písacích zručností 
-osvojenie si zručnosti odpísať prebraté písaným 
písmom 
- ku koncu šk. roku nadobúdaju zručnosť písať 
podľa diktátu 

 
-básničky, 
vyčítanky, krátke 
texty viazané za 
tému mesiaca 
-hry na počítači 
viazané za 
šlabikárové 
obdobie 
-bábkové 
predstavenia 
-kreslené filmy 
-filmy  
-detska tlač 

 
-program sa realizuje tak, že 
sa prihliada na rozdielne 
predvedomosti, ktoré žiaci 
priniesli do I. ročníka, 
-program sa realizuje tak, že 
sa prihliada na individuálne 
schopnosti alebo sklony 
žiakov (diferencované úlohy, 
individuálny prístup) 
-navádzanie žiakov aby 
používali predchádzajúce 
vedomosti získané v škôlke 
a doma 
-funkčne sa využíva aj 
skupinová práca 
-pozornosť sa venuje ústnym 
prejavom s dôrazom na 
spisovnú slovenčinu 
a bohatenie slovnej zásoby 
-jazykové učenie je úsko 
späté s čítaním a literírnou 
výchovou 
-využívaju sa rozlišné 
métody, ktoré rozvýjaju 
zvedavosť, tvorivosť, 
pozornosť ( aktývne učenie, 
ilustr. – demonštr. metoda, 
rozhovor, hra, používanie 
hotových počítačových 

 
 
- pozorovanie 

- rozhovor 

- písanie 

- ilustrovanie 

- 

reprodukovanie 

- cvičby 

počúvania, 

artikulácie, 

motoriky 

- modelovanie 

- hra 

-dramatizácia 

-recitovanie 
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XII 
 
 
 
 
 
 
 
 

I – II 
 
 
 
 
 
 
 
 

III – IV 
 
 
 
 
 

V 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI 

 
 
Sviatky v 
zime 
 
 
 
 
 
 
 
Zima 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jar 
 
 
 
 
 
Exkurzia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ekológia 

- rovnobežne s písaním nacvik čítania (hlasné 
a tiché )  

JAZYK 
a) gramatika 

- veta, slovo, slabika, hláska (písmeno) 
-spisovné a nárečové slová, slová opačného 
významu, 
- mená osôb, zvierat a vecí  
- vlastné mená ( rodné mená a priezviská, v. 
mená zvierat, mená dedín a miest) 

b) pravopis 
- veľké písmeno na začiatku vety 
-bodka,čiarka, výkričník, otáznik, dvojbodka, 
čiarka 
- dlžeň,mäkčeň,vokáň.dve bodky 
- písanie a výslovnosť dlhých a krátkych 
samohlások 
- slová s dvojhláskami, 
- výslovnosť a pravopis slov s ä 
- výslovnosť a pravopis mäkkých slabík 
- písanie y v slovách, ktoré sa často vyskytujú 
- splívavá výslovnosť a pravopis predložiek 
- rozdeľovanie slov na konci riadku 

LITERATÚRA 
- školské čítanie 
- domáce čítanie 
- čítanie ( vývoj tehniky čítania, hlasné a tiché 
čítanie, pestovanie láske ku knihám) 
- literárno – teoretické pojmy 

- poezia: báseň, strofa 
- proza: dej, postavy,rozprávka 

KULTÚRA VYJADROVANIA 

a) ústne vyjadrovanie  
tvorenie a rozvíjanie viet 

programov) 
-časté použivanie pochvalov 
a odmenov a vytýkanie 
pozitívnych príkladov 
správania a dosahovania 
úspechu ( napr. najvzornejší 
zošit ) 
-používanie získaných 
vedomosťí aj na iných 
predmetoch  
-prítomná je 
medzipredmetová korelácia 
mesačne po témach ( 
krasopis, svet vôkol nás, 
výtvarná k., hudobná k., 
srbský j., matematika, ) 
-rozhovor medzi učiteľom 
a žiakom sa zakladá na 
vzájomnom rešpektovaní 
a dôvere 
-niektoré témy sa realizujú 
týmovou prácov na úrovni 
triedy 
-niektoré témy sa realizujú 
týmovou prácov na úrovni 
mladších tried ( detský 
táždeň. Tematický 
deň:ekologia) 
-známkovanie je v súlade so 
predpisámi o známkovaní 
žiakov a kriteriа sú 
zosúladené na úrovni prvých 
tried   
-sledovanie práce, 
postupovania a rozvoja 
žiakov je systematické , 
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05. 06  
 

- krátke hov. prejavy zo života detí 
- rozhovory na rôzne témy 
- reproducia 
- odpovede na otázky 
- prednes básne 
- prehlbovanie slovnej zásobe 
- bábkové divadlo, kreslený film 
b)písomné     vyjadrovanie 
odpisovanie slov a viet 
- nácvičné a kontrólne diktáty 
- písomné odpovede na otazky 
- samostatná tvorba viet 
c)formy spoločenského stiku 
- vývoj komunikatívnich schopností u žiakov 
( prozba, poďakovanie, pozdrav, oslovenie, 
blahoželanie ) 
- telefonický rozhovor 
- pravidlá slušnej konverzácie bonton 

prispôsobené vzrastu a aj 
konkrétnej skupine žiakov 
(individ. pístup) 
-domáce úlohy sú 
diferencované a dáva sa 
pozor aby nezaťažovali 
žiaka 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15 

SLOVENSKÝ JAZYK - образовни стандарди 
ОБЛАСТ ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

 
 

KOMUNIKÁCIA 
 

0.1.1. má vybudovanú základnú komunikačnú kultúru: vie začať rozhovor, účinkuje v ňom a ukončuje rozhovor; 
pozorne počúva hovoriaceho  

0.1.4. vie vyrozprávať zvolený naratívny alebo kratší informatívny text za pomoci osnovy, zvýraznených častí, alebo  
           zaujímavých       detailov 
0.1.5. vie samostatne (svojimi slovami) opísať a vyrozprávať príhodu na zadanú tému: dodržiava tému a sled            
udalostí (úvod,   hlavnú časť a záver), líši podstatu od vedľajšieho 

 
ČÍTANIE S 

POROZUMENÍM 
 

 
1.2.1. ovláda základnú techniku čítania 
1.2.2. odpovedá na jednoduché otázky  
súvisiace s textom, vyhľadáva 
informácie zvýraznené v jednej vete, 
odseku alebo v jednoduchej tabuľke 
(kto, čo, kde, kedy, koľko a pod.) 
1.2.8. oceňuje obsah textu na základe 
zadaných kritérií: čo sa mu v texte 
páči, čo mu je zaujímavé; či jestvujú 
súvislosti medzi postavami 
a udalosťami a jeho vlastnými 
zážitkami; vyhľadáva neznáme slová   
 

  

 
PÍSOMNÉ 

VYJADROVANIE 

1.3.1. používa písané písmená 
slovenskej abecedy; správne vyslovuje 
a píše slová so slabikami de, te, ne, 
le, di, ti, ni, li; správne napíše a 
rozozná slová so slabičnými hláskami 
r/ŕ a l/ĺ 
1.3.2. vie sa podpísať a uviesť 
základné údaje o sebe (adresu, dátum 
narodenia a pod.) 
1.3.3. začína písať vetu s veľkým 
začiatočným písmenom a zakončuje ju 
zodpovedajúcim interpunkčným 
znamienkom 
1.3.4. používa veľké začiatočné 
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písmeno pri písaní vlastných mien, 
názvov miest, názvu školy 
1.3.5. píše úplné krátke a jednoduché 
vety  
1.3.7. opisuje krátky a jednoduchý text 
1.3.8.  správne používa skromný fond 
slov (v súlade s vekom)  
 

LITERATÚRA 1.5.1.líši poéziu ,prózu a dramu    
GRAMATIKA   A 

LEXIKA 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 17 

СРПСКИ ЈЕЗИК КАО НЕМАТЕРЊИ 
ЦИЉ: Циљ наставе српског језика јесте да ученици продуктивно овладају српски језиком у оквиру прердвиђене језичке и лексичке 
грађе, да упознају елементе културе народа који говоре тим језиком и оспособе се за споразумевање, дружење изближавање са 
припадницима већинског народа 
ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема) 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

IX 
-учионица 
-шк. 
двориште 

X 
X - XI 

-учионица 
- парк 

XII 
-учионица 

I – II 
-учионица 

-шк. 
двориште 

III – IV 
-учионица 

-шк. 
двориште 

V 
-учионица 
       VI 
-учионица 

- парк 

 
ШКОЛА 
 
 
ТЕМА ДЕЧИЈЕ 
НЕДЕЉЕ 
ЈЕСЕН 
 
ЗИМСКИ 
ПРАЗНИЦИ 
ЗИМА 
 
 
ПРОЛЕЋЕ 
 
 
ЕКСКУРЗИЈА 
 
 
ЕКОЛОГИЈА 
-Тематски дан 

ЈЕЗИЧКА МАТЕРИЈА 
- именовање предмета и бића 
- исказивање радње 
- исказивање предмета и бића 
- исказивање објеката 
- исказивање просторних односа 
-исказивање молбе и заповести 
ГОВОРНЕ ВЕЖБЕ 
-језичке вевештине: случање са 
разумевањем и говор  
 -одговори на питања и 
постављање питања  -
дијалошке вежбе  
- краће самостално излагање 
- описивање предмета и бића 
- игре за децу 
- бројалице, брзалице 
-драматизација 

 
-текстови 
песме, 
рецитације 
везане за тему 
месеца 
-филмиви, 
цртани 
филмови, 
позоришне 
представе 
-посете 
позоришта, 
Биоскопа 
-дечији 
часописи 

-атмосфера на часу је пријатна и 
опуштена 
-захтеви се прилагођавају узрасту 
ученика  
-на часу се смењују различите 
активности, облици рада 
( индивид., фронт., у пару, у 
групи, тимски), методе ( разговор, 
објашњавање, демонстрација, 
активна настава,  
рад на рачунару ) 
-дијалог између детета и 
наставника одвија се уз узајамно 
уважавање и поверење 
- коришћење претходног искуства 
и предзнања (из вртића и 
породице) 
- исључује се учешће матерњег 
језик директном методом, 
комуникација се одвија на 
српском j. 
- у циљу мотивације користе се  
филмови, слике, приче, бајке... 
- настава се повезује са другим 
наставним предметима 
првенствено са матерњим ј. И 
енглеским  ј. и другим  
-присуна је тематско тимска 
настава (Дечија недеља, 
екологија) 

 
 
-игре словима, 
речима и 
сликама 
-причање 
-рецитовање 
-игра 
-илустровање 
-импровизација 
-драматизација 
-певање 
-вежбе слушања 
-одговори на 
питања 
-постављање 
питања 
-богаћење 
речника 
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
ЦИЉ: Циљ наставе страног језика у првом разреду јесте да оспособи ученика да на страном језику комуницира на основном нивоу у 
усменом облику о темама из свог непосредног окружења. 

ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема) 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

IX 
- учионица 

- кабинет за 
информат

ику 

Школа 

Поздрављање, 
представљање себе, 

kaзивање личних имена, 
одговори на једноставна 

питања, именовање 
предмета. 

 

- индивидуализовани рад 
- индивидуалан рад 
- рад у пару 
- рад у групи 
- Тимски часови 
- Активна настава 
- Вербална комуникација 
- Мултимедијално упознавање 

и доживљавање језика: 
репродукција, филм 

- Корелација са другим 
наставним предметима и 
садржајима: музичко, свет 
око нас, од играчке до 
рачунара, математика, 
српски језик 

- Подстицање, припремање и 
реализација часа- ученици и 
наставник заједно 

- Рад на рачунару 
 

Игра 
Учење-учења 
Посматрање 
Креативно 
мишљење и 
изражавање 
Практичан рад 
Анализе и 
дискусије  
Повезивање 
претходно 
стеченог знања 
и искуства са 
новим 
садржајима 

X 
- учионица 

- кабинет за 
информат

ику 

Ја и моји 
другови 

Разумевање 
једноставних питања и 

давање кратких 
одговора. Именовање 

играчака. Бројање до 10. 
XI 

- учионица 
- кабинет за 

информат
ику 

Породица и 
блиско 

окружење 

Именовање и описивање 
чланова породице. 

XII 
- учионица 

- кабинет за 
информат

ику 
 

Празници Честитање и изражавање 
лепих жеља. 

I / II 
- учионица 

- кабинет за 
информат

ику 

Мој дом 

Идентификовање и 
именовање делова 

намештаја и просторија. 
Описивање положаја и 

места предмета. 
III 

- учионица 
- кабинет за 

Исхрана 
Именовање намирница и 

активности у вези са 
темом 
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информат. 

IV 
- учионица 

- кабинет за 
информат

ику 

Одећа 
Описивање одеће 

помоћу боје и величине. 
Именовање делова тела. 

V 
- учионица 

- кабинет за 
информат

ику 

Окружење 

Бројање до 20. 
Изражавање поседовања 
помоћу глагола have got. 
Именовање и описивање 

кућних 
љубимаца/животиња. 

VI 
- учионица 

- кабинет за 
информат

ику 

Остало 

Примање и давање 
позива за учешће у игри. 
Изражавање допадања и 
недопадања.. Тражење и 

давање дозволе. 
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МАТЕМАТИКА 
ЦИЉ: Циљ наставе математике у основној школи јесте: 
- да ученици усвоје елементарна  мате- матичка знања која су потребна за схватање појава и зависности у животу и друштву 
- да оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака из животне праксе 
- за успешно наста-вљање математичког образовања и за самообразовање 
- као и да доприносе развијању менталних способности 
- формирању научног погледа на свет и свестраном развитку личности ученика 
ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема) 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

 
 

      IX 
-учионица 
-шк. парк 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      IX 
-учионица 
-шк. 
двориште  
 
 
 
 
 
      X 
-учионица 
 
 

Предмети у 
простору и односи 
међу њима 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Линија и област 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тема дечије 
недеље 
Класификација 
предмета према 
својствима 
 

- положај, величина 
предмета 
- релације: већи, мањи, 
лево, десно, испред, иза, 
испод, изнад, горе, доле 
- предмети облика 
круга,правоугаони-ка и 
квадрата 
 
 
 
 
 
- крива и права 
линија,затворена, 
отворена 
 
 
 
 
 
- унутрашњост, 
спољашност (у, на,ван) 
- тачка, права,дуж 
 
- Упоређивање предмета 
према дужини и боји 

 
- додатни 
задаци 
намењени 
надареним 
ученицима 
-друштвене игре 

-коришћење предходног 
искуства и предзнања за 
проналажење одговора и нових 
решења (искуства из вртића и 
породице) 
-дијалог између детета и 
наставника одвија се уз 
узајамно уважавање и 
поверење 
-користе се различите методе 
којима се подстиче радозналост, 
пажња и развој критичког 
мишљења( игра, разговор, 
илустрат.-демонст. метода, 
примена образовних 
софтвера,диференцирана 
настава, рад у пару , рад у 
групи, такмичење, тимски рад, 
тематски рад) 
-оспособљавање ученика да 
стечена знања примењују у 
свакодневном животу (игра, 
активна настава,) 
-оспособњавање ученика да 
стечена знања примењују на 
друге наставне премете  
( корелација са матерњим 

 
посматрање 
-уочавање 
-именовање 
-препознавање 
-цртање 
-резање 
-упоређивање 
-груписање 
-игра 
-разговор 
-бројање 
-сабирање и 
одузимање 
-решавање 
проблема 
-мерење 
-класификовање 
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X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 

-учионица 
-кабинет 

за 
информат

ику 
 

VI 
-учионица 
-шк. 
Двориште 

-парк 
 

  
 
 
Природни броје-ви 
до 100 
-десетица 
-бројеви 11-20 
- бројеви 21-100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тематски дан: 
Екологија 
Мерење и мере 
 
 

 
 
- опис скупа 
-члан скупа 
-приказивање скупа 
-бројање у напред и 
уназад са преско-ком 
-цифре, бројеви 
-упоређивање бројева 
- знаци <,>,= 
-редни број 
-сабирање и одузи-мање 
до 20и од 20 до 100(без 
преласка преко 
десетице) 
-својства сабирака 
-нула 
- непознати бројеви у 
једнакостима 
-простији задаци 
 
- Динар и пара 
- метар 

језиком, светом око нас, 
ликовном к., музичком к., 
физичко в., енглески ј., лепо 
писање) 
-оцењивање се обавља 
сагласно прописаном 
правилнику о оцењивању 
ученика, критеријуми су 
усаглашени на нивоу  разреда  
-праћење рада , напредовања и 
развоја деце је систематско и 
прилагођено узрасту  а онда и 
конкретној групи деце 
(индивидуални приступ) 
-приликом састављању 
задатака води се рачуна о 
индивидуалним способностима 
ученика 
-као подстицај користе се 
похвале и награде ( акција: 
математичар месеца) 
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МАТЕМАТИКА - образовни стандарди 
НАСТАВНА 

ОБЛАСТ ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

 
Природни 
бројеви и 

операције са 
њима  

 
1МА. 1 . 1 . 1 .  зна да прочита и 
запише дати број, уме да упореди 
бројеве по величини ида прикаже 
број на датој бројевној полуправој  
1МА. 1.1 .2 .  рачуна вредност 
бројевног израза са највише две 
операције сабирања и одузимања 
у ок виру прве хиљаде  
1МА. 1.1.4. уме да на основу 
текста правилно постави израз 
са једном рачунском операцијом  
 

 
1МА.2.1.1 .    уме  да   примени   
својства   природних   бројева   
(паран,   непаран.   највећи, 
најмањи, претходни, следећи 
број) и разуме декадни бројни 
систем  
1МА.2.1.3. сабира и одузима, 
рачуна вредност израза  
I МА.2.1.4. рачуна вредност 
израза с највише две 
операције  
 

 
1 МА.3.1.2. зна својства операција 
сабирања и одузимања и уме да их 
примени.  
 
 

 
Геометријa 

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) 
IМА. 1.2.2. зна јединице за мерење 
дужине и њихове односе  
 

I МА.2.2.1. уочава међусобне 
односе геометријских објеката 
у равни 
 

 
 

Разломци    
Мерење и мере  

1МА. 1.4.1. уме да изрази 
одређену суму новца преко 
различитих апоена и рачуна са 
новцем у једноставним 
ситуацијама  
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СВЕТ ОКО НАС 
 ЦИЉ: Општи циљ интегрисаног наставног предмета Свет око нас јесте да деца упознају себе, своје окружење  
- развију способности за одговоран живот у њему 

ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема) 

САДРЖАЈ РАДА 
 НАЧИН И ПОСТУПАК  

ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА        

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА 

ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ  
 

IX 
-учионица 
-школа 
-шк. 
двориште 

 
X 

-учионица 
-шк. 
двориште 
-стадион 
 
 
 

X – XI 
-учионица 
-парк 
 
 

XII 
-учионица 
 
 
 
 
 
 
 

I – II 

 
ШКОЛА 
 
 
 
 
 
ТЕМА 
ДЕЧИЈЕ 
НЕДЕЉЕ 
 
 
 
 
 
ЈЕСЕН 
 
 
 
 
 
ПРАЗНИЦИ 
 
 
 
 
 
 
 
ЗИМА 

 
Ја и други 
- препознавање жеља, 
потреба, осећања код себе  
и других 
-дом, школа, улица, 
насеље 
-породица ,вршња-ци, 
суграђани 
- празници,обичаји и дечија 
права 
 
 
 
Жива и нежива    природа 
- жива природа( би-љке и 
животиње) 
- нежива природа           
( вода, ваздух, земљиште) 
- веза живе и неживе 
природе 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ориентациа у простору и 

 
-филм, текст, 

песме као 

мотивација 

- израда паноа 

-позоришна 

представа 

-биоскопска 

представа 

-излет 

-посета баште 

- посета 

амбуланте 

 
- коришћење предходног искуства и 
предзнања за проналажење одговора 
и нових решења (искуства из вртића 
и породице) 
-већина садржаја се остварује кроз 
непосредну истраживачку активност 
деце и ненаметљив подстицај и 
подршку учитеља 
-дијалог између детета и наставника 
одвија се уз узајамно уважавање и 
поверење 
-деца се охрабрују да слободно 
износе своје мишљење 
-користе се различите методе којима 
се подстиче радозналост, пажња и 
развој критичког мишљења( игра, 
разговор, илустрат.-демонст. метода, 
експеримент, примена образовних 
софтвера, рад у пару , рад у групи, 
такмичење, тимски рад, тематски 
рад) 
-оспособљавање ученика да стечена 
знања примењују у свакодневном 
животу (игра, активна настава,) 
-оспособњавање ученика да стечена 
знања примењују на друге наставне 
премете  
( корелација са матерњим језиком, 
грађанско васп., ликовном к., 

 
-играње 

-посматрање 

-истраживање 

-описивање 

-праћење 

-експерименти-

сање 

-бележење 

-груписање 

-израда паноа и 

албума 

-описивање 

-симболичко 

представљање 

-шетња кроз 

насеље 

-цртање 

-процењиване 

-стварање 
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-учионица 
-шк. 
двориште 
 
 
 
 

III – IV 
 
-учионица 
-шк. 
двориште 
-парк 

 
V 

-учионица 
 

 
VI 

-учионица 
-шк. 
двориште 
-парк 

 
 
 
 
 
 
ПРОЛЕЋЕ 
 
 
 
 
 
 
 
ЕКСКУР-
ЗИЈА 
 
 
ТЕМАТСКИ 
ДАН: ДАН 
ЕКОЛОГИЈЕ 
 

времену 
-кретање (просторно и 
временско) 
-ориентациа у простору 
-сналажење у времену 
 
 
Култура живњљења 
-елементи културе 
живњења 
-различити извори 
информација 
-саобраћај и правила 
понашања 
 

музичком к., физичко в., енглески ј.,) 
-оцењивање се обавља сагласно 
прописаном правилнику о оцењивању 
ученика, критеријуми су усаглашени 
на нивоу  разреда  
-праћење рада , напредовања и 
развоја деце је систематско и 
прилагођено узрасту  а онда и 
конкретној групи деце (индивидуални 
приступ) 
-коришћењем интерактивних метода 
од рада у пару до тимског рада 
развија се сарадња међу ученицима 
-као подстицај користе се похвале 
 

-сакупљање 

-посете,излети  
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СВЕТ ОКО НАС  - образовни стандарди 
НАСТАВНА 

ОБЛАСТ ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

 
1.ЖИВА И 
НЕЖИВА 
ПРИРОДА 

 
1ПД. 1.1. прави разлику између 
природе и производа људског 
рада 
1ПД. 1.2. зна ко и шта чини живу 
и неживу природу 
1ПД. 1.4. уме да класификује жива 
бића према једном од следећих 
критеријума: изгледу, начину 
исхране, кретања и размножавања 
1ПД. 1.5. препознаје и именује 
делове тела живих бића 

 
1 ПД.2.1.2. зна основне 
разлике између биљака, 
животиња и људи 
 

 
 

2.EКОЛОГИЈА 
 

1ПД. 1.2.3. разликује повољно и 
неповољно деловање човека по 
очување природе 

  

3.  МАТЕРИЈАЛИ 
 

1ПД. 1.3.1. зна основна својства 
воде, ваздуха и земљишта 
1ПД. 1.3.4. зна основна својства 
материјала: тврдоћа, еластичност, 
густина, растворљивост, 
провидност, намагнетисаност  
1ПД. 1.3.5. зна да својства 
материјала одређују њихову 
употребу и препознаје примере у 
свом окружењу  
1ПД. 1.3.6. зна промене материјала 
које настају због промене 
температуре. Услед механичког 
утицаја и деловања воде и ваздуха 

  

 
4. КРЕТАЊЕ И 

ОРИЈЕНТАЦИЈА 
У ПРОСТОРУ 

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

 
1ПД.2.4.5. уме да пронађе и 
упише тражене информације 
на ленти времена 
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 1ПД. 1.4.2. зна помоћу чега се 
људи оријентишу у простору: лева 
и десна страна, стране света, 
адреса, карактеристични објекти  
1ПД. 1.4.4. зна јединице за 
мерење времена: дан, недеља, 
месец, година, (деценија и век ) 
 

 

 
5.ДРУШТВО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IПД. 1.5.1. зна које друштвене 
групе постоје и ко су њихови 
чланови 
IПД. 1.5.2. зна основна правила 
понашања у породици, школи и 
насељу 
1ПД. 1.5.3. зна које људске 
делатности постоје и њихову улогу 
1ПД. 1.5.4. зна који су главни 
извори опасности по здравље и 
живот људи и основне мере 
заштите  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 27 

ЛИКОВНА КУЛТУРА  
ЦИЉ: Циљ васпитно –об0азовног рада у настави ликовне културе јесте да се подстиче и развија учениково стваралачко мишљење и 
деловање у складу са демократским опредељењем друштва и карактером овог предмета 
ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема) 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

 
IX 

-учионица 
-шк. 
двориште 
 

 
X 

 
 
 

X - XI 
-учионица 
- парк 

 
 

XII 
-учионица 

 
 
 

I – II 
-учионица 

-шк. 
двориште 

 
 
 
 

III – IV 
-учионица 

 
ШКОЛА 
 
 
 
 
 
ТЕМА ДЕЧИЈЕ 
НЕДЕЉЕ 
 
 
ЈЕСЕН 
 
 
 
ЗИМСКИ 
ПРАЗНИЦИ 
 
 
 
ЗИМА 
 
 
 
 
 
 
 
ПРОЛЕЋЕ 
 
 

Oбици и њихови квалитети 
-цело-део, велико-мало, 
високо-ниско, уско-широко, 
светло-тамно, обојено-
безбојно, меко-тврдо, глатко-
храпаво, обло-рпгљасто, пуно-
празно, отворено-затворено 

Односи у видном пољу 
-лево-десно, горе-доле, 
испред-иза, више-ниже, 
између, усправно-положено, 
косо, испод, у на, дубоко-
плитко, пуно- празно, 
отворено- затворено 
Временски и просторни низови 

-асоцијације у низу, цртежи у 
низу, слике у низу, покретни 
цртежи, мрље, облици... 
 

Светло и сенка 
-углови осветљавања, даљина 
и близина светлосног извора, 
утврђивање променљивости 
облика и сенке зависности ос 
угла и даљине осветљавања 

Тактилност 
-развијање осетљивости за 
разне материје путем додора 
Изглед употребних предмета 
( дизајн) 

 
-текстови песме, 
рецитације 
везане за тему 
месеца 
-филмиви, 
цртани 
филмови, 
позоришне 
представе 
-изложбе Здрава 
храна,  
Дан просветних 
радника, 
Новогодишње 
честитке,  
-Дан екологије 
-честитке и 
поклони за 8. 
март 
- сарадња са 
организацијом 
Хармонија 
 

-атмосфера на часу је пријатна и 
опуштена 
-захтеви се прилагођавају узрасту 
ученика и индивидуалним ликовним 
способностима ученика 
-почетне активности су усмерене ка 
ослобађању ученика од стечених 
навика и усмеравање на коришћење 
нових медија 
-кроз наставне садржаје развијати 
особине ученика: уредност,  
доследност, креативност,  
прецизност, упорност, критичност, 
оргиналност 
-потстицати ученичку стваралачку 
активност и слободу у ликовном 
изражавању и то избором 
одговарајућих облика рада 
( фронталног, групног, у пару или 
индивидуалног) и одговарајуђих 
метода ( игра, илустр.-демнстр. , 
разговор, објашњавање,  активна 
настава) 
 
 
- праћење рада , напредовања и 
развоја деце је систематско и 
прилагођено узрасту  а уважавају се 
индивидуалне разлике детета  
- као подстицај користе се похвале и 
изложбе 

-цртање 

-сликање 

-вајање 

-моделирање 

-посматрање 

-поређење 

-истраживање 

-анализирање 

радова 

-излагање радова 

-резање 

-леплење 

-опажање 

-игра 

-драматизо-вање 
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-шк. 
двориште 

 
 
 
 

V 
-учионица 
        
 
       
       VI 
-учионица 
- парк 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ЕКСКУРЗИЈА 
 
 
 
 
ЕКОЛОГИЈА 
-Тематски дан 

-предмети који су 
прилагођђени ученичком 
узрасту и упоређивање 
предмета који нису 
прилагођени ученичком 
узрасту 
Одређени предмети као 
подстицај за рад – 
перформанс 
-акција, радња, дођивљај, реч, 
забелешка, музичка вињета.... 
Преобликовање материјала 
или предмета њиховим 
спајањем 

- преобликовање материјала 
или предмета њиховим 
спајањем 

- садржаји  су у корелацији са другим 
наставним предметима  ( матерњи ј., 
свет око нас, математика, енглески ј., 
ликовна култура., грађанско в., 
физичко в.) 
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МУЗИЧКА КУЛТУРА 
 ЦИЉ: - Развијање интересовања, музи-чке осетљивости и кративности 
- оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања 
- развијање осетљи-вости за музичке вредности упознавањем уметничке традиције и културе свога и других народа 
ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема) 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

 
IX 

-учионица 
-школа 
-шк. 
двориште 

 
 

X 
-учионица 
-шк. 
двориште 
-стадион 
 
 
 

X – XI 
-учионица 
-парк 
 
 
 

XII 
-учионица 
 
 
 
 

I – II 
-учионица 

 
 
ШКОЛА 
 
 
 
 
 
ТЕМА 
ДЕЧИЈЕ 
НЕДЕЉЕ 
 
 
 
 
 
ЈЕСЕН 
 
 
 
 
 
 
ПРАЗНИЦИ 
 
 
 

 
 
Извођење музике 
Певање 
- извођење музичких 
игара 
- песме по слуху 
-музичке игре 
- бројалице 
  Свирање 
-упознавање, прављење, 
разликовање дечјих 
инструмена-та 
- свирањетакта, свирање 
ритма 
 
 
Слушање музике 
слушање вокално-
инструменталних песама 
за децу 
-инструменталних 
композиција,музичких 
прича, народних песамаи 
и игара 
 
 

 
-приредбе 

-филм, 

песме, 

текстови као 

подстицај 

-биоскопска 

представа 

-позоришна 

представа 

 

 
-на сваком часу  се 
међусобно прожима 
певање, свирање, 
слушање музике  и 
активности у музичком 
стваралаштву 
-активно учешће ученика 
на часу 
-користе се разни облици 
рада( индивидуални, 
фронтални, у пару, 
групни), средства ( цд, цд-
плејер, Орфов 
инструмент., 
инструмент, слике...)и 
методе 
 (  разговор, игра, 
драматизација,  активна 
настава, илустр.-демонстр. 
м.,) 
-дијалог између детета и 
наставника одвија се уз 
узајамно уважавање и 
поверење што доприноси 
ведрој и радној атмосфери 
- праћење рада , 

 
-певање 

-свиранје 

-слушање 

музике 

- драматизација 

-израда 

инструмената 

- цртање-

илустровање 

-уочавање 

-запажање 

-пантомима 

-изражавање 

-комуникација 

-опажање 
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-шк. 
двориште 
 
 
 
 

III – IV 
 
-учионица 
-шк. 
двориште 
-парк 

 
V 

-учионица 
 

 
VI 

-учионица 
-шк. 
двориште 
-парк 
 
 

 
ЗИМА 
 
 
 
 
 
 
 
ПРОЛЕЋЕ 
 
 
 
 
 
 
 
ЕКСКУР-
ЗИЈА 
 
 
ТЕМАТСКИ 
ДАН: ДАН 
ЕКОЛОГИЈЕ 
 
 

 
 
Стварање музике 
Опонашање звукова 
-креирање једноставних 
пратњи за бројалице, 
песме 
-музичке игре 
 

напредовања и развоја 
деце је систематско и 
прилагођено узрасту  а 
уважавају се индивидуалне 
разлике детета  
- као подстицај користе се 
похвале  
- садржаји  су у корелацији 
са другим наставним 
предметима  ( матерњи ј., 
свет око нас, математика, 
енглески ј., ликовна 
култура., грађанско в., 
физичко в.) 
 

 
 
 
 
 
 
 



 31 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 
ЦИЉ : да разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно-образовним 
подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика ( когнитивним, афективном, моторичком ), развоју моторичких 
способности, стицању, усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневном и 
специфичним условима живота и рада. 
ВРЕМЕ И МЕСТО ОБЛАСТ 

 ( ТЕМА) 
САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ 
ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

 
 

IX 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 

X – XI 
 
 
 
 
 

XII 
 

 
 
ШКОЛА 
 
 
 
 
 
ТЕМА ДЕЧИЈЕ 
НЕДЕЉЕ 
 
 
 
 
 
ЈЕСЕН 
 
 
 
 
 
ПРАЗНИЦИ 
 
 

 
 
Ходање и трчање 
-ходање , трчање, 
игре 
 
Скакања и 
прескакања 
-поскоци у месту, 
поскоци у 
кретању, скок у 
даљ, скок  увис, 
прескакање дуге 
вијаче 
игре 
 
Бацања и 
хватања 
- бацање лоптице, 
бацање лопте 
увис, вођење 
лопте, додавање 
лопте, игра 
 
Вишења, упори и 
пењања 
- пењање, 

 
 

-излет 
 
 
 
 
 
 

-активности у 
оквиру дечје 
недеље 

 
 
-утврђивање стања, 
одређивање радних 
задатака за 
појединце и групе 
ученика  
- настава и саржаји 
су примерени 
узрасту и 
индивидуалним 
разликама  
-упутства су 
прецизно и јасно 
формулисана  
- расположиви 
простор се 
оптимално користи 
као и справе и 
реквизити 
- метода рада се 
комбинују 
(објашњење, 
разговор, 
демонстрација, 
игра ) 
- комбинују се и 

 
 
-вежбање 

-играње 

-сарађивање 

-посматрање 

-ношење 

-додавање 

-ходања 

-скакање 

-бацање 
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провлачење, 
спуштање, игра 
 
 

облици рада  
( фронтални, 
индивидуални, у 
пару , групни рад ) 

 
 
 
 

I – II 
 
 
 
 
 
 

III – IV 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
ЗИМА 
 
 
 
 
 
 
ПРОЛЕЋЕ 
 
 
 
 
 
 
 

Вежбе на тлу 
-клек, поваљка на 
леђима, колут 
напред, поваљка 
на стомаку, 
полигон игара  
Вежбе ( скакања и 
прескакања ) 
упором рукама 
-упор, суножни 
одскок и наскок у 
упор чучећи  
 
Вежбе равнотеже 
-ходање по 
линији , ходање по 
широком делу  
шведске клупе, 
лагано трчање 
 ( шведска клупа, 
ниска греда ) 
Вежбе 
реквизитима 
-вежбе 
обликовања, 
трчање, поскоци, 
дизање, ношење, 
игра 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-активности у 
оквиру тематског 
дана 

 
 
- сви делови часа се 
функционално 
повезују 
- преовладава игра 
али има и садржаја 
који захтевају 
прецизност 
извођења 
-пуна ведрина и 
активност ученика у 
току часа 
- похвале и 
истицање добрих 
примера извођења 
утичу на бољу 
мотивисаност 
( такмичења су 
честа ) 
- оцењивање је 
описно, врши се 
током целе године  а 
оцена је 
стимулативна 
- настава је у 
корелацији са свим 
другим предметима 

 
 
-вежбање 

-играње 

-сарађивање 

-посматрање 

-ношење 

-додавање 

-ходања 

-скакање 

-бацање 

 



 33 

 
 
 
 
 

 
V 
 
 

VI 
-учионица 
-шк. двориште 
-парк 

 

 
 
 
 
 
 
ЕКСКУРЗИЈА 
 
 
ТЕМАТСКИ ДАН: 
ДАН ЕКОЛОГИЈЕ 
 

Ритмичке вежбе и 
народни плесови 
-ритмичко ходање, 
галоп, дечји 
поскок, коло 
 
Минимални 
образовни 
захтеви 
- трчање на 20 м 
преко поређаних 
палица или вијача  
-меки суножни 
доскок у пеасак 
или на струњачу 
-вођење лопте у 
пару  у месту, 
левом и десном 
руком, додавање 
са две руке 
- комбинације на 
тлу  

   
 
-вежбање 

-играње 

-сарађивање 

-посматрање 

-ношење 

-додавање 

-ходања 

-скакање 

-бацање 
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3.1.2. ПРОГРАМИ ИЗБОРНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА У ПРВОМ РАЗРЕДУ  
 

Ред. 
број 

ИЗБОРНИ НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТИ 

Одељење 1 
(словачки језик) 

Одељење 2 
(српски језик) 

Број група 

1. Верска настава - + 1 
2. Грађанско васпитање + + 2 
3. Лепо писање + + 2 

 
 
ВЕРСКА НАСТАВА 
ЦИЉ: Циљ верске наставе у првом разреду је у томе да ученици изграде свест и уверење да свет и живот имају вечни смисао,као 
и способност за разумевање и преиспитивање сопственог односа према Богу,људима и природи. 

ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема) 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

IX 
 
 

X 
 
 
 

XI 
 
 
 
 
 
 

XII 
 
 
 
 
 
I 

Човек је икона 
Божија. 
 
Човек је биће 
заједнице. 
 
Бог је из љубави 
створио свет 
заједно са 
Сином и Духом.      
                                     
Бог је из љубави 
створио свет 
заједно са 
Сином и Духом. 
 
Бог је из љубави 
створио свет 
заједно са 
Сином и Духом. 
 

 
/да је човек икона 
Божија управо због 
тога што друга бића 
ноже да чини 
непоновљивима. 
 
/да љубав човека 
према другим људима 
и природи њима даје 
непоновљиву вредност 
и постојање. 
/да од онога кога 
заволимо зависи и 
наше постојање. 

 

 /Интерактивна 
/Дијалошка 
/Показивање 

/Цртање 

/Цртање  
~Разговором 
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II 
 
 
 
 
 

III 
 
 
 
 
 

IV,V 
 
 
 
 
 
 

VI 
 
 
 

 

Исус Христос је 
посредник  
између Бога и 
створене 
Природе. 
 
Исус Христос је 
посредник 
између Бога и 
створене 
Природе. 
 
Црква је 
заједница свих 
људи и целе 
природе кроз 
Христа са Богом. 
 
Православна 
иконографија 
показује свет и 
човека 

У заједници са 
Богом. 
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ГРАђАНСКО ВАСПИТАЊЕ – Свест о себи и другима 
ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема) 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

 
IX 

-учионица 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
-учионица 
 

 
 
 
 

 
  

XI 
-учионица 
 

 
 

 
I  ТЕМА 
Олакшавање 
процеса 
адаптације 
 
II ТЕМА 
 
Подстицање 
развоја сазнања  о 
себи... 
 
II ТЕМА 

Подстицање 
развоја сазнања о 

себи 
 
 
 
III ТЕМА 
Изражавање и 
комуникаија 
осећања 
 
    V I TEMA 
Развијање 
комуникативних 
способности 
    V TEMA 
Подстицање 
социјалног сазна-
ња... 
         

 
- Први сусрет роди-теља, 
ученика  и  водитеља 
 
-Упознавање уче-ника са 
садржајем предмета и 
начином рада 
-Свест о себи(1) 
-Свест о себи (2) 
 
- Времеплов (лични 
континуи-тет) 
- моје место за опуштање 
-моје бриге 
-изражавање осећања 
-комуникација  осећања 
 
 
-Комуникација и 
неспоразуми 
-Комуникација и 
неспоразуми 
-Неспоразуми са 
родитељима 
 
 
 
 
 
- Увредљиви надимци 
- Тужакање 
- Сарадња (1) 
-Сарадња 

 
 

 
- коришћење претходног 
искуства ( вртић и породица) 
- интерактивне  радионице, 
размена у кругу, рад у пару , у 
групи, тимски рад 
-дијалог између детета и 
наставника одвија се уз 
узајамно уважавање и 
поверење што доприноси 
ведрој и радној атмосфери 
-деца се охрабрују да 
слободно износе своје 
мишљење 
-нема пожељних , очекиваних 
и тачних одговора, нагласак је 
на откривању сазнања о себи 
и другима кроз размену 
-користе се различите методе 
којима се подстиче 
радозналост, пажња и развој 
критичког мишљења, 
толеранција, сарадња, 
међусобно уважавање, 
емпатија( игра, разговор, 
илустрат.-демонст. метода,) 
-оспособљавање ученика да 
стечена  искуства примењују у 
свакодневном животу (игра, 
активна настава,) 
-оспособњавање ученика да 
стечена искуства примењују 
на друге наставне премете  

 
 
- причање 

-разговор 

-игра 

-илустровање 

-импровизација 

-драматизација 

-вежбе слушања 

-одговори на 

питања 

-постављање 

питања 

-богаћење 

речника 

-процењивање 

-посматрање 

-мимика 

-пантомима 

-игра 

-описивање 

-цртање 
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XII 

-учионица 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I  

-учионица 
 

 
 
 

II 
-учионица 

 
 
 

 
 

III 
-учионица 
 
 

 
 IV 

-учионица 
 
 
 
 

     VI TEMA 
Развијање 
комуникативних 
способности... 
      
     IV TEMA 
Подстицање 
групног рада, 
договарања и 
сарадње 
 
 
II TEMA 
Подстицање 
развоја сазнања о 
себи... 
 
 
II TEMA 
Изражавање и 
комуникација 
осећања 
 
 
 
 VI TEMA 
Развијање кому-
никативних спо-
собности 
 
III TEMA 
Изражавање и 
комуникација 
осећања 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Снови (1) 
- Снови(2) 
 
 
 
 
 
-Бес(1) 
-Бес (2) 
-Конфликти 
-Страхови (1) 
 
 
 
 
 
 
-Страхови 
-Тугa 
- Љубав 
-Моје жеље 
 
 
 
-Ја кад порастем 
-Ја и како ме виде други 

( корелација са математиком, 
свет око нас, матерњи језик., 
ликовном к., музичком к.,  
енглески ј.,) 
-као подстицај користе се 
похвале, изложбе, игре 
- праћење развоја детета се 
врши континуирано али се не 
оцењује класичним школским 
оценама нити се пореде 

-сарађивање 
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V 
-учионица 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
       VI 
-учионица 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   II ТЕМА 
Подстицање 
развоја сазнања о 
себи... 
 
 V TEMA 
Подстицање 
социјалног 
сазнања 
 
 
     III TEMA 
 
Изражавање и 
комуникација 
осећања 
 
 
  VII TEMA 
Упознавање 
ученика са 
дечијим прави-ма 
 
   
VII TEMA 
Упознавање 
ученика са 
дечијим правима... 
 
 
VIII TEMA 
Евалуација 

 
 
 
 
 
-Пријатељство 
 
-Тајни пријатељ 
 
 
 
-Љубав 
-Права деце 
- Школа какву желим 
-Да кажем слободно 
- 
 
 
-Право на игру 
-Евалуација- промене у 
мени 
 
 
-Презентација резултата 
рада родитеља 
Ја кад порастем 
-Ја и како ме виде други 
-Пријате-тељство 
-Тајни пријатељ 
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ЛЕПО ПИСАЊЕ 
ЦИЉ: Оспособљавање ученика за лепо писање и развој сензибилитета за препознавање  
писма упоредо са развојем моторичких способности , као и усвајање читког и уредног писања 
ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема) 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

 
IX 

-учионица 
-шк. 
двориште 

 
 

X 
 

 
X - XI 

-учионица 
- парк 

 
 

XII 
-учионица 

 
 

I – II 
-учионица 

-шк. 
двориште 

 
 
 

III – IV 
-учионица 

-шк. 
двориште 

 

 
ШКОЛА 
 
 
 
 
 
ТЕМА 
ДЕЧИЈЕ 
НЕДЕЉЕ 
 
ЈЕСЕН 
 
 
 
 
ЗИМСКИ 
ПРАЗНИЦИ 
 
 
ЗИМА 
 
 
 
 
 
 
ПРОЛЕЋЕ 
 
 
 

 
Облици и њихови  
квалитети 

-Цело-део 
-Велико-мало 
- Високо-ниско 
-Уско-широко 
-Светло-тамно 
- Обло-рогљасто 
 

Односи у видном пољу 
-Лево-десно 
-Горе-доле 
-Испред-иза 
-Више-ниже,између 
- Право-положено-косо 
-Пуно-празно 
-Отворено-затво-рено 
 

Контраст 
Испупчен-издубљен 
-Прав-крив 
-Једноставан          -сложен 
 
 
Разне врсте знакова и 
симбола 

Словни знаци (штампана 
слова, писана слова) 
-Бројеви 

 
-израда паноа 
-такмичење 
 

-атмосфера на часу је пријатна и 
опуштена 
-на часу се смењују различите 
активности, облици рада 
( индивид., фронт., у пару), 
методе ( разговор, графички 
радови, објашњавање, 
демонстрација, активна настава,  
рад на рачунару ) 
- коришћење претходног искуства 
и предзнања( претходна 
испитивања предзнања ученика-
искуства из вртића и породице) 
- на основу испитивања настава 
се изводи на више нивоа уз 
примену инивидуалаизације, 
сваки   ученик напредује својим 
темпом према својим 
способностима 
кроз наставне садржаје развијати 
особине ученика: уредност,  
доследност, прецизност, 
упорност, критичност,  
 
-леваци се не присиљавају да 
пишу десном руком 
-писање се учи цртањем, 
преписивањем, диктатом 
-дијалог између детета и 
наставника одвија се уз узајамно 
уважавање и поверење 

 

 

-цртање 

-писање 

-посматрање 

-бојење 

-разговор 

-анализа 

-уочавање 

-процењивање 
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V 

-учионица 
        
 
      VI 
-учионица 

- парк 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ЕКСКУРЗИ
ЈА 
 
 
 
ЕКОЛОГИЈ
А 
-Тематски 

дан 

 
Писање 

Писање ћериличних и 
лати-ничних слова  према 
калиграфским  правилима 
у процесу комплетног 
савладавања азбуке и 
абецеде 

-кроз наставне садржаје развијати 
особине ученика: уредност,  
доследност, креативност,  
прецизност, упорност, критичност, 
оргиналност 
-оспособљавање ученика да 
стечена знања примењују у 
свакодневном животу (игра, 
активна настава,) 
-оспособњавање ученика да 
стечена знања примењују на 
друге наставне премете  
( корелација са матерњим ј. 
математиком, свет око нас, 
грађанско васп., ликовном к., 
музичком к.,  енглески ј.,) 
-праћење рада , напредовања и 
развоја деце је систематско и 
прилагођено узрасту  а онда и 
конкретној групи деце 
(индивидуални приступ) 
-као подстицај користе се 
похвале, такмичења, изложбе 
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3.1.3. СТРУКТУРА НАСТАВНОГ КАДРА У ПРВОМ РАЗРЕДУ 
 
 
 

Образовно 
васпитна 

област 
(предмет) 

Степен и врста стручне спреме 

 
Наст. 

разредне 
наставе 

(VI) 
 

Проф. 
разредне 
наставе 

(VII) 

 
Проф. 

предметне 
наставе 

(VII) 
 

Вероучитељ 

П
ре

да
је

 
у 

 
од

ељ
ењ

у 

Обавезни 
предмет 

     

Српски језик  Т. М. Бајат   I2 

Словачки језик З. Петраш    I1 
Српски као 
нематерњи ј.  З. Петраш    I1 

Енглески језик   В. Јованов   

Математика З. Петраш    I1 
 Т. М. Бајат   I2 

Свет око нас З. Петраш    I1 
 Т. М. Бајат   I2 

Ликовна култ. З. Петраш    I1 
 Т. М. Бајат   I2 

Музичка култ. З. Петраш    I1 
 Т. М. Бајат   I2 

Физичко васп. З. Петраш    I1 
      Т. М. Бајат   I2 

Изборни 
предмети 

     

Грађанско васп. 
    I1 
 Т. М. Бајат   I2 

Верска настава      
   С.Симикић I2 

Лепо писање З. Петраш    I1 
      Т. М. Бајат   I2 
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3.2.  ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ  ПРЕДМЕТА  У  ДРУГОМ  РАЗРЕДУ          
 

3.2.1. ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА У ДРУГОМ РАЗРЕДУ  
           СРПСКИ ЈЕЗИК 

ЦИЉ: ЦИЉ НАСТАВЕ ЈЕСТЕ ДА УЧЕНИЦИ ОВЛАДАВАЈУ ОСНОВНИМ ЗАКОНИТОСТИМА СРПСКОГ КЊИ'Ж'ЕВНОГ ЈЕЗИКА  НА 
КОЈЕМ ЋЕ СЕ УСМЕНО И ПИСМЕНО ПРАВИЛНО ИЗРАЖАВАТИ, ДА УПОЗНАЈУ, ДОЖИВЕ И ОСПОСОБЕ СЕ ДА  ТУМАЧЕ 
ОДАБРАНА КЊИЖЕВНА ДЕЛА, ПОЗОРИШНА, ФИЛМСКА И ДРУГА УМЕТНИЧКА ОСТВАРЕЊА ИЗ СРПСКЕ И СВЕТСКЕ БАШТИНЕ. 
ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема) 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

IX 
 

УЧИОНИ
ЦА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ЈЕЗИК 
 

КЊИЖЕБНОСТ 
 

ЈЕЗИЧКА 
КУЛТУРА 

 
 

(ДРУГАРСТВО) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

- ГРАМАТИКА 
         
    РЕЧЕНИЦЕ-
ОБАВЕШТАЈНЕ, 
УПИТНЕ И УЗВИЧНЕ. 
УОЧАВАЊЕ 
ПОТВРДНИХ И 
ОДРИЧНИХ РЕЧЕНИЦА. 
 
 
    - ПРАВОПИС 
    
УПОТРЕБА ВЕЛИКОГ 
СЛОВА У ПИСАЊУ 
ЛИЧНИХ ИМЕНА И 
ПРЕЗИМЕНА, 
НАДИМАКА УЗ ЛИЧНО 
ИМЕ И ИМЕНА 
ЖИВОТИЊА 
 

- КЊИЖЕВНОСТ 
 
ЕПИКА И ЛИРИКА 
 
  -ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 
 
ОСНОВНИ ОБЛИЦИ 
УСМЕНОГ И ПИСМЕНОГ 

ПОПУЛАРНИ И 
ИНФОРМАТИВН
И ТЕКСТОВИ 
 
 
 
ИЗБОР ИЗ 
ЕНЦИКЛОПЕДИ
ЈА И 
ЧАСОПИСА ЗА 
ДЕЦУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УЧЕНИЦИ СЕ ОХРАБРУЈУ ДА 
СЛОБОДНО ИЗНОСЕ СВОЈА 
МИШЉЕЊА И ЗАПАЖАЊА, А 
ПОВРАТНА ИНФОРМАЦИЈА 

НАСТАВНИКА УЧЕНИЦИМА ЈЕ 
ПОДСТИЦАЈНА ЗА ЊИХОВ ДАЉИ 

РАД. ТО СЕ РЕАЛИЗУЈЕ КРОЗ 
СЛЕДЕЋЕ АКТИВНОСТИ: ГРУПНИ 

РАД , РАД У ПАРУ, 
ДИФЕРЕНЦИРАНА НАСТАВА , 

ПРИМЕНА РАЧУНАРА , ПРИМЕНА 
САВРЕМЕНИХ СРЕДСТАВА, 

ЗАКЉУЧИВАЊЕ И УОЧАВАЊЕ , 
МЕТОДА ОТКРИВАЊА. 

 
 

НАСТАВНИЦИ ПОДРЖАВАЈУ 
ПОСТОЈЕЋА УЧЕНИЧКА 

ИНТЕРЕСОВАЊА И ПОДСТИЧУ 
РАЗВИЈАЊЕ НОВИХ , ТАКО ШТО 
КОРИСТЕ РАЗНОВРСНЕ МЕТОДЕ 

КОЈИМА ПОДСТИЧУ 
РАДОЗНАЛОСТ, ПАЖЊУ И 

РАЗВОЈ КРИТИЧКОГ МИШЉЕЊА. 
ТО СУ : ИНТЕРАКТИВНА МЕТОДА, 

МЕТОДА РАДА НА 
ТЕКСТУ ,МОНОЛОШКА И 
ДИЈАЛОШКА МЕТОДА , 

ОБРАДА 
ТЕКСТА 

  
 

ГОВОРНЕ 
ИГРЕ 

 
СМИСЛЕНО 

РЕЦИТОВАЊЕ 
 

БОГАЋЕЊЕ 
РЕЧНИКА 

 
ВЕЖБЕ У 

УСМЕНОМ И 
ПИСМЕНОМ 

ИЗРАЖАВАЊ
У 
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      Х-XI 
 
 
 
ДЕЧИЈА 
НЕДЕЉА 
 
(ТЕМАТС
КО-
ТИМСКИ 
РАД) 
 
 
 
ШКОЛА 
 
УЧИОНИ 
 
ЦА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XII – I 
 
УЧИОНИ
ЦА 
 

 
 
 
 

ЈЕЗИК   
 

КЊИЗЕВНОСТ 
 

ЈЕЗИЧКА  
КУЛТУРА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРАЗНИЦИ  
( ТИМСКИ ДАН ) 

 
ЈЕЗИК  

 

ИЗРАЖАВАЊА 
 
 
 
ОБЕЛЕЖЈЕ РЕЧЕНИЦЕ 
У ГОВОРУ И У ТЕКСТУ И 
ЗНАЦИ 
ИНТЕРПУНКЦИЈЕ 
 
ИМЕНИЦЕ –РОД И  
БРОЈ 
 
ЛИРИКА 
 
ЕПИКА 
ПРАВИЛАН ИЗГОВОР 
РЕЧИ, ИСКАЗА, КРАЧИХ 
РЕЧЕНИЦА 
 
СИНТАТИЧКЕ ВЕЖБЕ, 
КАЗИВАЊЕ НАПАМЕТ 
НАУЧЕНИХ ТЕКСТОВА 
 
 
 
 
 
 
 
 
ГРАМАТИКА –ГЛАГОЛИ, 
ГЛАГОЛСКА ВРЕМЕНА 
 
ПРАВОПИС- ВЕЛИКО 
СЛОВО У ПИСАЊУ 
ВИШЕЧЛАНИХ 
ГЕОГРАФСКИХ ИМЕНА 

ИНТЕРНЕТ , ПРОГРАМИРАНА И 
ПОЛУПРОГРАМИРАНА НАСТАВА , 

ТЕМАТСКО ТИМСКА НАСТАВА. 
НАСТАВНИЦИ ОХРАБРУЈУ 

УЧЕНИКЕ ДА КОРИСТЕ 
ПРЕТХОДНА ЗНАЊА И ИСКУСТВА 

ИЗ РАЗНИХ ОБЛАСТИ ИДА ИХ 
ПОВЕЗУЈЕ У СМИСЛЕНУ ЦЕЛИНУ 

СА НОВИМ 
ЗНАЊЕМ.КОРЕЛАЦИЈА ЗНАЊА ИЗ 

СВИХ ПРЕДМЕТА ПРВОГ 
РАЗРЕДА  И ПРЕДМЕТА ДРУГОГ 
ПАЗРЕДА. ПРИМЕНА ЗНАЊА У 
СВАКОДНЕВНОМ ЖИВОТУ –У 

КУЋИ ,УЛИЦИ,РАЗНИМ 
МЕСТИМА , У ДРУШТВУ СА 
ДРУГАРИМА.САРАДЊА СА 

ПАРЛАЛЕЛНИМ ОДЕЉЕЊИМА У 
ОСМИШЉАВАЊУ ЗАЈЕДНИЧКИХ 

ЗАДАТАКА, САДРЖАЈА ГДЕ 
ПРИМЕЊУЈУ СТЕЋЕНА ЗНАЊА И 

ИСКУСТВА.КОРЕЛАЦИЈА СА 
ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА У 

ЗАВИСНОСТИ ОД НАСТАВНЕ 
ЈЕДИНИЦЕ. 

 
ПРАЋЕЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ 

УЧЕНИКА СЕ ОБАВЉА РЕДОВНО 
И У КОНТИНУИТЕТУ, КАО 

РЕЗУЛТАТ СИСТЕМАТСКОГ 
ПРАЋЕЊА РАДА, НАПРЕДОВАЊА 
И РАЗВОЈА УЧЕНИКА.ПРАЋЕЊЕ 
СЕ ВРШИ  РАЗНИМ НАСТАВНИМ 

ЛИСТИЋИМА,ДИФЕРЕНЦИРАНИМ 
РАДОМ , УСМЕНИМ 

ИСПИТИВАЊЕМ, ТЕСТИРАЊЕМ, 
ПИСМЕНИМ ИСПИТИВАЊЕМ  

 
 
 
 
 
 
ИГРЕ РЕЧИМА 
И СЛИКАМА 
 
ПОСМАТРАЊ
Е 
 
ОСМИШЉАВА
ЊЕ ПРИЧА 
ПОМОЧУ 
СЛИКА И 
ДАТИХ РЕЧИ 
 
ИГРЕ 
АСОЦИЈАЦИЈ
А 
 
 
ПРЕПРИЧАВА
ЊЕ И 
ОПИСИВАЊЕ 
 
 
 
 
 
 
 
ДРАМСКЕ 
ИГРЕ 
 
КОРИШЋЕЊЕ 
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II-III-IV 
 
УЧИОНИ
ЦА 
 
ОКОЛИН
А СЕЛА 
 
 
 
 
V-VI 
 
 
 

КЊИЖЕВНОСТ 
 

ЈЕЗИЧКА 
КУЛТУРА 

 
 

ЈЕЗИК 
 

КЊИЖЕВНОСТ 
 

ЈЕЗИЧКА 
КУЛТУРА 

 
СНАЛАЖЕЊЕ У 

НАСЕЉУ 
(ТИМСКО – 

ТЕМАТСКИ ДАН) 
 
 

И ИМЕНА УЛИЦА . 
ПИСАЊЕ АДРЕСА . 
 
ДРАМА 
 
СЦЕНСКО 
ПРИКАЗИВАЊЕ 
ДРАМСКОГ ТЕКСТА 
 
ПРЕПРИЧАВАЊЕ 
САДРЖИНЕ КРАЋИХ 
ТЕКСТОВА , ФИЛМОВА... 
 
ПРЕПРИЧАВАЊЕ ПО 
ЗАЈЕДНИЧКОМ , 
ПЛАНУ . 

ЗАДАЦИМА ОБИЈЕКТИВНОГ 
ТИПА. 

ДЕЦА СЕ ИНФОРМИШУ О 
ПОСТИГНУТИМ РЕЗУЛТАТИМА НА 

СВИМ ЧАСОВИМА ЈАВНО И 
ОБРАЗЛОЖНО. РОДИТЕЉИ СЕ 

ИНФОРМИШУ НА 
ИНДИВИДУАЛНИМ 

РАЗГОВОРИМА, РОДИТЕЉСКИМ 
САСТАНЦИМА. 

ИНФОРМАЦИЈ
А 
 
ЛУТКАРСКЕ 
ИГРЕ 
 
 
 
 
ГРАФИЧКО 
ОБЛИКОВАЊЕ 
ТЕКСТА 
 
 
ИГРЕ РЕЧИМА 
И СЛИКАМА 
 
 
УЧЕЊЕ 
ПУТЕМ 
ОТКРИЋА 
 
 
 
ДРАМСКЕ 
ИГРЕ 
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         СРПСКИ ЈЕЗИК - бразовни стандарди 
НАСТАВНА 

ОБЛАСТ ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

 
 
 
 
 
Говорна 
култура 
 

1СЈ.0.1 . 1 .  познаје основна начела 
вођења разговора: уме да започне 
разговор, учествује у њему и оконча 
га; пажљиво слуша своје 
саговорнике 
1СЈ.0.1.2. користи форме учтивог 
обраћања 
1СЈ.О.1.3. казујетекст природно, 
поштујући интонацију 
реченице/стиха, без тзв.„певушења" 
или „скандирања" 
1СЈ.О.Ј.4. уме да преприча изабрани 
наративни или краћи информативни 
текст на основу претходне израде 
плана текста и издвајања значајних 
делова или занимљивих детаља 
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), добро распоређујући 
основну информацију и додатне 
информације 
1СЈ.0.1.6. уме на занимљив начин да 
почне и заврши своје причање 
1СЈ.0.1.7. уме у кратким цртама да 
образложи неку своју идеју 
1СЈ.0.1.8. уме да одбрани своју 
тврдњу или став 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                



 46 

Вештина 
читања и 
разумевања 

1СЈ. 1.2.1. влада основном техником 
читања ћириличког и латиничког 
текста 
IСЈ. 1.2.2. одговара на једноставна 
питања у вези са текстом, 
проналазећи информације 
експлицитно исказане уједној 
реченици, пасусу, или у 
једноставној табели (ко, шта, где, 
када, колико и сл.) 
1СЈ. 1.2.5. одређује основну тему 
текста 
1СЈ. 1.2.6. разуме дословно значење 
текста 
1СЈ. 1.2.8. процењује садржај текста 
на основу задатог критеријума: да ли 
му се допада, да ли му је занимљив; 
да ли постоји сличност између 
ликова и еитуација из текста и особа 
и ситуација које су му познате; 
издваја речи које су му непознате 
 

1СЈ.2.2.1. чита текст природно, 
поштујући интонацију 
реченице/стиха; уме да одреди 
на ком месту у тексту је пауза, 
место логичког акцента; који део 
текста треба прочитати брже, а 
који спорије 
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/не слаже са 
поступцима ликова 
 

1СЈ.3.2.7. објашњава и вреднује 
догађаје и поступке ликова у тексту 
 

Писано 
изражавање  

1СЈ. 1.3.1. пише писаним словима 
ћирилице 
1СЈ. 1.3.2. уме да се потпише 
1СЈ. 1.3.3. почиње реченицу великим 
словом, завршава је одговарајућим 
интерпункцијским знаком 
1СЈ. 1.3.4. употребљава велико 
слово приликом писања личних 
имена, назива места (једночланих), 
назива школе 
1СЈ.1.3.5. пише кратким потпуним 
реченицама једноставне структуре 
1СЈ.1.3.8. користи скроман фонд 
речи (у односу на узраст); правилно 
их употребљава 

1СЈ.2.3.1. зна и користи оба 
писма (ћирилицу и латиницу) 
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1СЈ. 1.3.9. пише кратку поруку (о 
томе куда иде, зашто касни, и сл.) 
1СЈ. 1.3.10. пише честитку (за Нову 
годину, рођендан), позивницу (за 
рођенданску прославу, забаву), 
разгледницу (са летовања, 
зимовања, екскурзије) 

Граматика и 
лексикологија 

1СЈ. 1.4.1. препознаје врсте речи 
(именице и глаголе)  1СЈ. 1.4.3. 
препознаје врсте реченица по 
комуникативној функцији 
(обавештајне, упитне, узвичне, 
заповедне) и по 
потврдности/одричности (потврдне и 
одричне) 
 

1СЈ.2.4.4. препознаје граматичке 
категорије глагола (лице, број и 
род) и уме да пребаци глаголе 
из једног глаголског времена у 
друго 
1СЈ.2.4.6. одређујс врсте 
реченица по комуникативној 
функцији (обавештајне, упитне, 
узвичне, заповедне) и по 
потврдности/одричности 
(потврдне и одричне) 
 

 

Књижевност  1СЈ. 1.5.1. препознаје књижевне 
родове на основу формалних одлика 
поезије, прозе и драме 
1СЈ.1.5.2. препознаје књижевне 
врсте (бајку и басну) 
1СЈ. 1.5.3. одређује главни догађај и 
ликове (који су носиоци радње) у 
књижевноуметничком тексту 
1СЈ. 1.5.4. одређује време и место 
дешавања радње у 
њижевноуметничком тексту 
 

1СЈ.2.5.2. одређује фолклорне 
форме (кратке народне 
умотворине - пословице, 
загонетке, брзалице) 
 

1СЈ.3.5.1. тумачи особине, 
понашање и поступке ликова 
позивајући се на текст     
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SLOVENSKÝ JAZYK 
CIEĽ: Cieľ výučby slovenského jazyka v druhom ročníku je, aby si žiak osvojil techniku čítania a písania, ako aj ostatné jazykové 
kompetencie kvôli úspešnému  dorozumievaniu, aby pri čítaní porozumel roznôrodým textom, s cieľom prehlbovania vlastných vedomostí a 
výmeny vlastných skúseností 
ČAS A 

MIESTO OBLASŤ OBSAH PRÁCE SPÔSOB A POSTUP REALIZÁCIE 
PROGRAMU 

AKTIVITY 
ŽIAKOV ZÁVÄZNÝ VOĽNÝ 

 
IX. – VI. 

 
učebňa 

 
školský 

dvor 
 

dedinsk
ý park 

 
divadlo 

 
kyno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jazyk 

 
Gramatika 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pravopis 
 
 
 
 
 
 
 

-Precvičovanie a 
upevňovanie poznatkou z 
I. r. 
-Veta ako samostatny 
zrozumitelny celok; 
-Druhy viet; 
-Veta a slovo; 
-Triedenie hlasok,triedenie 
spoluhlasok. 
-Podstatne mena, 
všeobecne a vlastne 
mena. 
-Slovesa 
-Spodobňovanie 
spoluhlasok 
-Vybrane slova 
-Opakovanie a 
prehlbovanie 
-Slovenska abeceda 
 
-Interpunkcija 
-Diakriticke znamienka 
-Pravopis a výslovnosť 
rozličných druhov viet a 
priamej reči 
-Pravopis vlastných 
podstatných mien a 
koncovky-ou 
-Nacvičovanie pisania slov 
s dvojhlaskami 
-Nacvičovanie pisania slov 

 
-krátke texty 
rozličných druhov 
a foriem 
-lektúra  
-enciklopédie 
-slovníky 
-návšteva kina 
a divadla 
-.detský časopis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- upevnenie komukikácií a spoluprácí 
učiteľ a žiak cez  
- komunikáciu (dávať informácie, rady, 
dobre premyslené otázky...) 
- dialóg- učiteľ-žiak, žiak-žiak 
- korelácia v rámci samého predmetu 
Využiť učivo z prvého ročníka, 
predvedomosti. 
- komunikácia s inými predmetmi 
- inovácie:  
použitie počítáčov 
   heuristická vyuka 
problemová vyuka  
 aktívna vyuka 
 diferencovaná vyuka 
  individualizovaná vyuka 
  použitie          súčastných       
technických prostriedkov  skupinová 
prácapráca v pár  samostatná práca                        
žiakov 
 tematská práca 
 tímová vyuka 
 
Povzbudenie žiakov do práce sa 
uskutoôni cez metódy: 
Ilustratívno demonstračná  
Rozhovor 
Práca s textom 
Metoda hry 
...  

 
- hry so slovami 
a obrázkami 
- vysvetlo-vanie 
významu 
slovies 
demonštrovaní
m  
- nacvičovanie 
dialógov 
- cvičenia 
odpovede na 
otázky 
a kladenie 
otázok 
- obrazot-
vornosť 
- recitovanie 
- bábkové hry 
- grafikové 
formovanie 
textu 
- hra asociácií 
-hry výmeny 
miesta 
- oboha-covanie 
aktívnej slovnej 
zásoby 
- hlasové hry 
- reprodukcia 
obsahu 
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Literatúra 
 
 
 
 
 
 
 
 

so samohlaskou ä a y vo 
vybranych slovach. 
-Vyslovnosť a pravopis 
mäkkych slabik de, te, le, 
ne, di, ti, li, ni. 
-Pisanie i, í po mäkkych 
spoluhlaskach a y, ý po 
tvrdych spoluhlaskach. 
-Pravopis spoluhlasok 
ktore sa spodobuju. 
-Pisanie  y vo vybranych 
slovach. 
-Rozdelovanie slov na 
konci riadku podla slabik. 
 
-Školske čitanie: 
-lirika 
-epika 
-drama 
Domace čitanie: 
-pestovanie lasky ku knihe 
a čitaniu, nazov diela 
(textu) a meno autora 
-vyvoj techniky čitania 
-nacvik hlasneho čitania 
-nacvik rychleho čitania 
-tiche čitanie 
Literarno-teoreticke pojmy: 
-Poezija 
-Proza 
 
-Rozhovori 
-Monolg a dijalog 
-Jazykove prejavy na 
temy, ktore umožňuju 
korelaciu medzi predmetmi 
-Odpovede na otazky 

 
 

Individuálne postupovanie žiakov sa 
sleduje a známkuje ústne 
(vysvetlením každej známky) 
a písomne (známka) 
Sledovanie cez kontrólne úlohy, 
pracovné lístky, ústne vyjadrovania, 
kvíz, dramatizaciu.... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

obrázkov 
- cvičenia 
nahradzo-vania 
- didaktické hry 
- cvičenia 
dopĺňania 
- riešovania 
hádaniek 
- formy 
spoločenkého 
styku 
- významové 
okruhy slov 
-... 
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Kultúra 
vyjadrovania – 

ústne vyjadrovanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formy 
spoločenského 

styku 
 
 

 
 

podla obrazkov, na 
zaklade vlastnych 
skusenosti a čitankoveho 
čitania, tvorenie otazok 
podla suvisleho textu. 
-Kratka a vystižna 
reprodukcia kratkych 
textov. 
-Kratka sprava. 
-Rozpravanie podla 
obrazkov. 
-Jazykove didakticke hry. 
-Vyrazny prednes basne. 
- Dramatizacia. 
-Rozlišovanie spisovnej a 
nespisovnej vyslovnosti. 
-Sledovať aspoň jedno 
babkove divadlo. 
 
-Spōsoby dorozumievania 
-Vyvijať u žiakov 
schopnosť vypočuť si 
spolubeseduju 
ceho, ucta voči staršim. 
-Formulovanie prosby, 
pozdravu,oslovenia, 
poďakovania. 
-Bonton. 
 
-Odpisovanie tlačeneho 
pisma pisanym pismom. 
-Pisomne odpovede na 
otazky. 
-Tvorenie a pisanie viet 
podla obrazka alebo 
predmetu. 
-Vyber jazykovych 
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Písomné 
vyjadrovanie 

 
 
 
 
 
 

prostriedkov a slovnych 
spojeni. 
-Pokus o jednoduche 
rozvrhnutie jazykoveho 
prejavu. 
-Nacvične diktaty, zrakove 
diktaty, kontrolne diktaty 
-Pisanie pohladnice a listu. 
-Analyzovanie dvoch 
domacich prac. 
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SLOVENSKÝ JAZYK - образовни стандарди 
НАСТАВНА 
ТЕМА ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

 
 
 
 
 
KOMUNIKÁCIA 
 

0.1.1. má vybudovanú základnú komunikačnú kultúru: vie začať rozhovor, účinkuje v ňom a ukončuje rozhovor; 
pozorne počúva hovoriaceho  
0.1.2. používa základné formy spoločenského styku 
0.1.3. súvisle rozpráva s dôrazom na správnu intonáciu vety/verša 
0.1.4. vie vyrozprávať zvolený naratívny alebo kratší informatívny text za pomoci osnovy, zvýraznených častí, alebo 
zaujímavých detailov 
0.1.5. vie samostatne (svojimi slovami) opísať a vyrozprávať príhodu na zadanú tému: dodržiava tému a sled 
udalostí (úvod, hlavnú časť a záver), líši podstatu od vedľajšieho 
0.1.6. ovláda komunikáciou od začiatku do konca zaujímavým spôsobom 
0.1.7. v krátkosti podáva svoj postoj 
0.1.8. vie obhájiť svoje tvrdenie alebo stanovisko 
 

ČÍTANIE S 
POROZUMENÍM 
 

1.2.1. ovláda základnú techniku čítania 
1.2.2. odpovedá na jednoduché otázky 
súvisiace s textom, vyhľadáva 
informácie zvýraznené v jednej vete, 
odseku alebo v jednoduchej tabuľke 
(kto, čo, kde, kedy, koľko a pod.) 
1.2.3. vie vyhľadať a vyťažiť základné 
údaje z textu podľa zadaných kritérií 
1.2.4. pozná a používa základné časti 
textu a knihy (názov, odsek, meno 
autora, obsah, slovník) 
1.2.5. určuje základnú tému textu 
1.2.6. rozumie hlasne a potichu 
prečítaný text 
1.2.8. oceňuje obsah textu na základe 
zadaných kritérií: čo sa mu v texte 
páči, čo mu je zaujímavé; vyhľadáva 
neznáme slová   

2.2.4. určuje súvis medzi 
informáciami (nachádza detail na 
ilustrácii, v tabuľke alebo na 
diagrame) 
2.2.7. donáša jednoduché uzávery 
na základe textu (predpokladá 
ďalšie udalosti, vysvetľuje 
rozuzlenie, všíma si spätosť medzi 
udalosťami, na základe činu 
určuje vlastnosti, pocity a úmysly 
hrdinov)   
2.2.8. vynáša stanovisko o texte 
a opodstatňuje ho (čo sa mu páči, 
čo mu je zaujímavé, s čím 
súhlasí/nesúhlasí) 
2.2.9. vyčleňuje časti textu,  

 
 

3.2.1. odvodzuje uzávery založené 
na texte, sumarizuje informácie 
z rôznych častí textu; správne 
vyslovuje a píše slová, v ktorých 
dochádza k spodobovaniu spoluhlások 
v jednoduchých príkladoch 
3.2.2. dáva do súvislosti informácie 
vyjadrené rôznymi symbolmi (napr. 
text, tabuľka, grafikon) 
alebo diagramu) 
úplný obraz, úplné pokyny a pod.) 
postoj k udalostiam v texte) 
 
 
 

PÍSOMNÉ 
VYJADROVANIE 

1.3.1. používa písané písmená 
slovenskej abecedy; správne vyslovuje 
a píše slová so slabikami de, te, ne, 
le, di, ti, ni, li; správne napíše a 

2.3.1. má formovaný rukopis 
a píše slovenskou abecedou  
2.3.2. používa veľké začiatočné 
písmeno pri písaní názvu štátov 

3.3.1. používa jasné, úplné vety  
3.3.2. jasne zvýrazňuje časti textu 
(úvod, hlavná časť, záver) 
3.3.5. používa bohatú slovnú zásobu 
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rozozná slová so slabičnými hláskami 
r/ŕ a l/ĺ 
1.3.2. vie sa podpísať a uviesť 
základné údaje o sebe (adresu, dátum 
narodenia a pod.) 
1.3.3. začína písať vetu s veľkým 
začiatočným písmenom a zakončuje ju 
zodpovedajúcim interpunkčným 
znamienkom 
1.3.4. používa veľké začiatočné 
písmeno pri písaní vlastných mien, 
názvov miest, názvu školy 
1.3.5. píše úplné krátke a jednoduché 
vety  
1.3.6. vyčleňuje názov, prevažne sa 
dodržiava témy 
1.3.7. opisuje krátky a jednoduchý text 
1.3.8.  správne používa skromný fond 
slov (v súlade s vekom)  
1.3.9. píše krátky odkaz 
1.3.10. píše gratuláciu (k novému roku, 
k narodeninám), pozvánku (na 
narodeniny, na zábavu), pohľadnicu 
(z exkurzie)    
 

a miest a ich obyvateľov; používa 
úvodzovky pri priamej reči; 
používa čiarku pri napočitovaní; 
správne píše základné 
a odvodené vybrané slová 
2.3.3.  píše úplné vety 
s pozmeneným poradím slov vo 
vete, mení druh vety, dokončuje 
začatú vetu; člení slová na slabiky 
v jednoduchých prípadoch 
2.3.8. používa fond slov v súlade 
s vekom; používa synonymá (aby 
sa neopakoval) 
 

(vzhľadom na vek) 
 

GRAMATIKA 1.4.1. vie rozdeliť spoluhlásky na tvrdé, 
mäkké a obojaké;  
1.4.2. pozná gramatické kategórie 
ohybných slovných druhov (rod a číslo) 
a slovesné časy; 
1.4.3. pozná druhy viet (oznamovacia, 
opytovacia, zvolacia a rozkazovacia 
veta)  
 

2.4.1. určuje ohybné slovné druhy; 
člení slová na slabiky a vie určiť 
predponu 
2.4.2. vymenúva vlastné 
a všeobecné podstatné mená,  
2.4.6. určuje druhy viet 
(oznamovacie, opytovacie, 
zvolacie a rozkazovacie) 
2.4.7. tvorí rôzne druhy viet  
 

3.4.1.  vymenúva vlastné a všeobecné 
podstatné mená a slovesá 
3.4.2. podstatným menám  mení číslo 
a slovesám, prídavným menám 
a zámenám rod a číslo 
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          СРПСКИ ЈЕЗИК КАО НЕМАТЕРЊИ 
ЦИЉ: Циљ наставе српског језика јесте да ученици продуктивно овладају српским језиком у оквиру предвиђене језичке и лексичке 
грађе, да упознају елементе културе народа који говоре тим језиком и оспособе се за споразумевање, дружење и зближавање са 
припадницима већинског народа и других националности. 
ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема) 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

Ix,vi. 
 
 

учионица 
школски 

парк 
позориште 

биоскоп 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMATIKА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЈЕЗИЧКА 
МАТЕРИЈА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОВОРНЕ 
ВЕЖБЕ  

-школа 
-породица и дом 
-најближа околина 
-дани у недељи 
-бројање до 20 
-најосновнији облици 
комуникације 
 
 
 
-именовање предмета и 
бића 
-исказивање радње 
-исказивање особине 
предмета и бића 
-исказивање објекта 
-исказивање просторних 
односа 
-исказивање молбе, 
заповести 
 
 
 
-језичке вештине 
слушање са разумевњем 
и говор 
-одговори на питања и 
постављање питања 
-диалошке вежбе 
-краће самостално 
излагање 

-Посета би 
скопа 
-посета 
позоришне 
представе 
-излети 
-приредбе 
-дечји часопис 

-оснаживање комуникације и 
сарадње наставник ученик 
-комуникација (давање 
информација, упутства) 
-сарадња са ученицима уз дијалог 
-корелација унутар предмета 
(искуство детета,) 
-корелација са другим предметима 
-иновације:  
Примена рачунара у настави 
развојна настава 
активна настава 
самостални рад ученика 
рад у паровима 
групни рад 
примена савремених техничких 
уређаја 
примена рачунара у настави 
тимска настава 
тематска настава. 
Коришћењем метода  рад са 
ученицима ће бити подстицајан: 
илустративно.демонстративна 
метода. 
дијалошка м. 
м.посматрања 
-иградраматизација 
-махипулативне вежбе 
 
 
  

-игре словима, 
речима 
и сликама 
-причање 
-рецито 
вање 
-игра 
-илустро 
вање 
-импрови 
зација 
-драмати 
зација 
-певање 
-вежбе 
слушања 
-постав 
љање и 
одговори 
на питања 
 
 
 
 
-  
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 -описивање предмета и 
бића 
-игре за децу 
-бројалице, брзалице 
-драматизација 
 
 
 
 

Индивидуално напредовање 
ученика се образлаже јавно и 
писмено ученицима и родитељима. 
Рад ученика се прати 
посматрањем, разговором, усменим 
испитивањем,систематским 
посматрењем, оценјиванјем. 
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
ЦИЉ: Циљ наставе страног језика у другом разреду јесте да оспособи ученика да на страном језику уме да каже сам или уз помоћ 
наставника, две до три кратке реченице, уз коректан изговор и интонацију и поставља једноставна питања. 
ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема) 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

 
IX 

- учионица 
- кабинет 

за 
информа

тику 

Школа 

 
Школски простор и 

активности. 
 

 

- индивидуализовани рад 
- индивидуалан рад 
- рад у пару 
- рад у групи 
- Тимски часови 
- Активна настава 
- Вербална комуникација 
- Мултимедијално упознавање 

и доживљавање језика: 
репродукција, филм 

- Корелација са другим 
наставним предметима и 
садржајима: музичко, свет 
око нас, од играчке до 
рачунара, математика, 
српски језик 

- Подстицање, припремање и 
реализација часа- ученици и 
наставник заједно 

- Рад на рачунару 
 

Игра 
Учење-учења 
Посматрање 
Креативно 
мишљење и 
изражавање 
Практичан рад 
Анализе и 
дискусије  
Повезивање 
претходно 
стеченог 
знања и 
искуства са 
новим 
садржајима 

 
X 

- учионица 
- кабинет 

за 
информа

тику 

Ја и моји 
другови 

 
Нови другови и особе. 

Нове игре.  
 

 
XI 

- учионица 
- кабинет 

за 
информа

тику 

Породица и 
блиско 

окружење 

 
Шира породица, суседи и 

пријатељи. 
 

XII 
- учионица 
кабинет за 
информати
ку 

Празници 

 
Ускрс и други важни 

празници. 
 

 
I / II 

- учионица 
- кабинет 

за 
информа

 
 

Мој дом 

 
 

Просторије и делови 
намештаја. 
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тику 

III 
- учионица 
- кабинет 

за 
информа

тику 

Исхрана 

 
Ужина, избор хране и 
пића, воће и поврће, 
навике у исхрани у 

земљи/ама чији се језик 
учи. 

 
IV 

- учионица 
- кабинет 

за 
информа

тику 

Одећа 

 
Одевни предмети по 
годишњим добима. 

 

V 
- учионица 
- кабинет 

за 
информа

тику 

Окружење 

Место и улица где 
станујем. Важне установе 

у окружењу (биоскоп, 
школа, позориште, 

пошта, музеј...) 

VI 
- учионица 
- кабинет 

за 
информа

тику 

Остало 
Годишња доба, месеци у 
години, дани у недељи и 

делови дана. 
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           МАТЕМАТИКА 

 
 
 
 
 

ЦИЉ: Циљ наставе математике је: да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схватања појава и 
зависности у животу и друштву, да оспособи ученике  за примену математичких знања у решавању разноврсних задатака из животне 
праксе, за успешно настављање математичког образовања , као и да доприносе развијању менталних способности, формирању 
наученог погледа на свет и свестраном развитку личности ученика 
ВРЕМЕ 

И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема) 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

IX 
учионица 
 

X 
 
 
 
X,XI,XII 

  
 
учионица 
 

I, II, III 
 

IV,V,VI 
 

VI 
 
учионица 

   
Природни 
бројеви до 100 
  
- дечја 
недеља 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дан екологије 
(пети јун) 

- Сабирање и 
одузимање природних 
бројева до 100             (с 
преласком преко десе-
тице) 
 
- Комутативност и 
асоцијативност 
сабирања 
 
- Множење и дељење 
природних бројева, 
знаци за множење и де-
љење (., : ) речи 
чиниоци, производ, де-
љеник, делилац, 
количник. 
 
- Нула и јединица као 
чиниоци, нула као 
дељеник 

 
 
Припремљени 
задаци за 
надарене 
ученике 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Припремљени 
задаци за 
надарене 
ученике 

 
- коришћење предходног знања и 
искуства из разних области и 
повезивање са новим градивом 
 
- тимско – тематски дан 
- дијалог између ученика и 
наставника 
 
 
 
- коришћење разних метода, 
облика, средстава 
 
 
- тимско-тематски дан 
 
- корелација свих предмета 
коришћење различитих извора 
знања 

 
 
- повезивање градива  
 
- сабирање 
 
 
- одузимање 
 
 
- именовање 
 
 
- множење 
 
 
- дељење 
 
 
- уочавање 
 
- препознавање 
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учионица 
 
 

III 
 
 

V 
 
 
 
учионица 
 
 
 
 

III 
 
 
 
XI,V,VI 
 
учионица 
 
 
 

   
Природни 
бројеви до 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Геометријска  
 
 
 
 

 
- Комутативност и 
асоцијативност 
множења. 
 
- Изрази (две 
операције), заграде, ре-
дослед рачунских 
операција. 
 
- Слово као замена за 
неки број. 
 
- Одређивање 
непознатог броја у 
једнакостима. 
 
- Појам  половине. 
 
- Решење једноставних 
задатака (највише две 
операције). 
 
-Предмети облика 
лопте,ваљка,квадра и 
коцке 

 
 
 
Припремљени 
задаци за 
надарене 
ученике 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Припремљени 
задаци за 
надарене 
ученике 

 
 

 
Припремљени 
задаци за  
 
 

 
- графичко приказивање 
 
 
 
- повратна информација 
наставника и ученика 
 
 
 
- дијалог између ученика и 
наставника 
 
 
- коришћење разноврсних метода 
које подстичу радозналост 
 
 
 
- коришћење предходног  знања и 
повезивање са новим знањем 
 

 
- корелација међу темама и 
предметима 
 

 
- решавање 
проблема 
 
 
 
- играоне активности 
 
 
 
- анализа 
 
 
 
- посматрање 
 
 
 
- уочавање 
 
 
 
- препознавање 
 
 
 
- цртање 
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учионица 
 
 
 
 

IX,VI 
 

 
 
 
учионица 
 
 
 
 
 
учионица 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

тела и фигуре 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мерење и мере 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

мера. -Упоређивање 
предмета по облику, 
ширини, висини и 
дебљини. 
-Дуж, полуправа и 
права. 
-Цртање разних кривих 
изломљених линија. 
-Уочавање и цртање 
правоугаоника и 
квадрата на квадратној 
мрежи. 
 
-Мерење дужи помоћу 
метра, дециметра и 
центиметра. 
-Мере за време час, 
минут, дан, седмица, 
месец. 
-Однос између 
јединица упознатих 
 
 
 
 
 
 
 

 
надарене 
ученике 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Припремљени 
задаци за 
надарене 
ученике 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- подстицај  путем оцењивања 
 
 
 
 
 
 
 
- коришћење разних облика 
учења 
 
 
 
 
 
- подстицајне методе у раду као 
што су, похвале, награде 
 
 
 
 
- извештавање и информисање  о 
постигнућима ученика 
 
 

 
- именовање 
 
 
 
- упоређивање 
 
 
 
 
- процењивање 
 
 
 
 
 
- посматрање 
 
 
 
 
 
игре 
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          МАТЕМАТИКА - образовни стандарди 
НАСТАВНА 

ОБЛАСТ ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

Природни 
бројеви до 100 
 

МА.1.1.1. зна да прочита и запише 
дати број, уме да упореди бројеве 
по величини и да прикаже број на 
датој бројевној полуправoj. 

МА.1.1.4. уме да на основу текста 
правилно постави израз са једном 
рачунском операцијом 

МА.2.1.1. уме да примен  
својства природних бројев  
(паран, непаран, највећ  
најмањи, претходни, следећ  
број) и разуме декадни бројн  
систем. 
МА.2.1.3. сабира и одузим  
рачуна вредност израза. 
МА.2.1.4. рачуна вредност изра  
с највише две операције. 

   МА.2.1.5. уме да решава 
једначине 
 
 

МА.3.1.1. уме да примени својства 
природних бројева у решавању   
   проблемских задатака. 

МА.3.1.2. зна својства операција 
сабирања и одузимања и уме да их 
примени. 
МА.3.1.3. уме да израчуна бројевну 
вредност израза са више 
операција, поштујући приоритет. 
МА.3.1.4. уме да решава сложеније 
проблемске задатке дате у 
текстуалној форми. 

 

Геометријска  
тела  и  фигуре 

МА.1.4.1. уме да изрази одређену 
суму новца преко различитих 
апоена и рачуна са новцем у 
једноставним ситуацијама. 

МА.1.4.4. уме да чита једноставније 
графиконе, табеле и дијаграме. 

МА.2.4.1. уме да изрази 
одређену суму новца преко 
различитих апоена и рачуна са 
новцем у сложенијим 
ситуацијама. 
МА.2.4.2. зна јединице за 
време (секунду, минут, сат, 
дан, месец, година) и уме да 
претвара веће у мање и 
пореди временске интервале у 
једноставним ситуацијама. 
МА.2.4.5. уме да користи 
податке приказане графички 
или табеларно у решавању 
једноставних задатака и уме 
графички да представи дате 
податке. 
 

 

МА.3.4.1. зна јединице за време 
(секунду, минут, сат, дан, месец, 
година, век) и уме да претвара из 
једне јединице у другу и пореди 
временске интервале у сложенијим 
ситуацијама. 
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Мерења и мере МА.1.2.2. зна јединице за мерење 
дужине и њихове односе. 

МА.1.2.3. користи поступак мерења 
дужине објекта, приказаног на 
слици, при чему је дата мерна 
јединица 

МА.2.2.1. уочава међусобне 
односе геометријских објеката 
у равни. 

МА.2.2.2. претвара јединице за 
мерење дужине. 
МА.2.2.1. уочава међусобне 
односе геометријских објеката 
у равни. 

МА.2.2.2. претвара јединице за 
мерење дужине. 
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СВЕТ ОКО НАС 
ЦИЉ:Основна сврха изучавања интегрисаног научног предмета Свет око нас је да усвајањем знања, умења и вештина деца 
развијају свије сазнајне, физичке, социјалне и креативне способности, а истовремено спознају и граде ставове и вредности средине 
у којој одрастају као и шире друштвене заједнице.Откривањем света код деце се развијају сазнајне способности, формирају се 
основни појмови из област природе, друштва и културе. Истовремено се стичу знања, умења и вештине које им омогућавају дање 
учење. Активним упознавањем природних и друштвених појава и процеса подстиче  природна радозналост деце.Најбољи 
резултатаи постижу се уколико деца самостално истражују и искуствено долазе до сазнања спознају свет око 
себе.Систематизовањем  допуњавањем и реструктурирањем искуствених знања ученика и њиховим довођењем у везу са наученим 
сазнањима, дечија знања се надограђују, проверавају и примењују.Кроз интерактивне социјалне активности они упознају себе, 
испољавају своју индивидуалност, уважавајући различитости и права других, уче се како треба живети заједно. Усвајањем 
елементарних форми фунционалне писмености омогућује се стицање и размена информација, комуницирање у различитим 
животним ситуацијама и стварају се могућности за даље учење. Ппримена наученог подстиче даљи развој детета, доприноси 
стварању одговорног односа ученика према себи и свету који га окружује и омогућује му успешну интеграцију у савремене токове 
живота. 
ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема) 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

 
 III,IV,V,VI       
 
учионица 
 
 
 
ливада 

 
 
-Жива и нежива 
природа 
 
 -Жива природа 

- Заједничке особине 
живих бића 
- Процеси који се одвијај-
ју у живим бићима 
(дисање,исхрана,раст,ост
ављање потомства) 
- Разлике међу живим 
бићима у зависности од 
средине у којој живе. 
 

  
- повезивање предходног знања  са 
новим знањем 
 
 
- осмишљена упутства 
 
 
- дијалог између ученика и 
наставника 

 
 посматрање 
 
 
 
 описивање 
 
 
 
 праћење 

 
 парк 
 
III,IV,V,VI 
 
VI 
 
 
 
 
ливада 

 
 
 
 
 
Дан екологије 
  (5. јун) 
 
 
 
 

- Разноврсност биљака у 
мојој околини. 
- Разноврсност животиња 
у мојој околини. 
- Значај биљака и 
животиња за  човека 
 
- Човек као део живе 
природе и његова улога у 
очувању природне 
равнотеже. 

 
 излети 
 
 
 
 
  
 
Шетња по парку 
 
 

 
- повратна информација наставника 
ученицима 
 
 
- корелација међу темама и 
предметима 
 
- тимско тематски дан 
 
- тимски рад 

 
 бележење  
 
 
прикупљање 
 
 
 истаживање 
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учионица 

 
 
 
Нежива природа 

 
- Где све има воде 
(облиципојављивања и 
основна својства воде) 
- Променљивост облика 
и слободна површина 
воде, услови тока . 
- Ваздух свуда око нас, 
ваздух услов живота. 
- Како препознати ваздух 
(кроз сопствено кретање 
и покретање тела). 

 
 
 
 
 Учење песме  о 
води 

 
 
 
- примена рачунара у настави 
 
 
 
- развијање интересовања, 
радозналости и критичког 
мишљења 
 
 
- коришћење различитих извора 
знања 

  бележење 
 
 
 
експриментиса
ње 
 
 
 екскурзије 
 
 
  посете 

 
 
III, IV,V, 
VI 
 
 
учионица 
 
 
 
 
 
 
учионица 
 
 
 
 
 
 
учионица 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Веза живе и 
неживе природе 
 

- Сунце- извор светлости 
и топлоте и услов 
живота. 
- Промене које настају 
при загревању и хлађењу 
воде и ваздуха (промене 
температуре, 
испаравање и 
замрзавање воде, 
настајање облака, магле, 
падавине, ветар...) 
- Дуга 
- Земљиште- услов за 
раст и развој биљака 
 
- Промене у природи и 
активности људи у 
зависности од годишњих 
доба. 
- Облик тела  живих бића 
у зависности од средине 
у којој живе. 
 

 
 
 Позоришна 
представа 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  Обилазак 
баште 

 
- индивидуализована настава  
 
 
- учење путем открића 
 
 
 
 
- корошћење разних метода, облика 
и средстава 
 
 
 
 
 
- континуирано праћење и 
оцењивање ученика 
 
 
 - извештавање о резултатима рада 
код ученика 
 

 
 излети 
  
 
посмарање 
 
експримент 
 
 описивање 
 
 
 праћење 
 
 
 бележење 
 
 
 
 истраживање 
 
 
 стварање 
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   IX,X 
 
 
 
 
 
учионица 
 
 
 
 
 
 
 
 
Улица у 
свом 
месту 

 
 
 
Где човек живи 
 
  - Дечја недеља 

- Без чега не могу жива 
боћа- нераскидива веза 
живе и неживе природе. 
 
- Насељa (појам и врста 
насеља некад и сад) 
- Рељеф и површинске 
воде у месту и околини. 
- Живимо у насељу 
(људи , улоге појединаца 
у групи 
- Правила понашања у 
групи (права и 
одговорности припадника 
групе, обичаји , традиција 
и празници некад и сад) 
Сналажење у насељу   
(улица, број, 
карактеристични 
објекти...) 
 

 
 
 
  
 
 
 обилазак свог   
насеља 
 
 
 
 
 
 
Писање правила 

 
- диференцирана настава 
 
 
 
- тимско тематска недеља 
 
- корелација- српски 
језик ,математика, музичка култура, 
физичко васпитање, чувари 
природе. 
 
 
- решавање проблем ситуација 
 
 
 
 
- амбијентално учење 
 
 
 
 
- игра 

 
 груписање 
 
 
експриментиса
ње 
 
 
 активности у 
оквиру мини 
пројекта 
 
 
 екскурзије 
 
 
 посете 
 
 
 шетње 
 
 излети 
 
 
запажање 

 
 
Насеље у 
мом 
месту 
 
 
 
 
 
 
XII,I,II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Људска 
делатност 
 

 
Саобраћај у насељу     
(врсте саобраћаја и 
комуникације, 
саобраћајна средства 
ред и безбедност и 
култура понашања у 
саобраћају) 
 
- Човек ствара( услови за 
живот и рад, потре-бе 
људи, производи    

 
 
Обилазак 
раскрснице  у 
свом месту 
 
 
 
 
 
 
 

 
- прецизно формулисана питања 
 
 
- дијалог између ученика и 
наставника 
 
 
- давање упутстава 
 
- коришћење разних метода 
 

 
 праћење 
 
 
 
 описивање 
 
 
 
 бележење 
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  XII 

 
 
 
 
 Празници 
( 24. децембар) 

људског рада). 
Исти материјал- разли-
чити производи , 
различити материјали за 
исти производ. 
Разноврсност материјала 
(дрво, ка- мен, метал , 
стакло разне врсте 
пластике, гума, паир, 
картон, пластелин). 
- Основна својства 
материјала (тврдоћа,    
еластичност, пласти-    

 
 
Цртање 
предмета 

 
- повезивање стеченог знања  са 
новим знањем 
 
- похвале, награде 
 
 
 - тематско- тимски дан 
(Божић, Нова година, ) 
Корелација предмета (српски језик, 
математика, музичка култура, 
ликовна култура,свет око нас, 
чувари природе) 

 истраживање 
 
 
 
 играње  
 
 
 
 
 стварање 

 
 
 
XII, I , II 

  
чност) и њихов значај за 
људску делатност. 
- Понашање материја-ла 
под механичким 
утицајима. 
- Утицај топлоте на 
тела(промена темпера-
туре, ширење и 
скупљање, топљење и 
очвршћавање, сагоре-  
вање...) 
- Топлотна 
проводљивост 
материјала. 
- Могућност наелектри- 
савање тела и особине 
које тада испољавају. 
- Електрична 
проводљивост матери – 
јала ( провера помоћу 
струјног кола са 
батеријом и малом  
сијалицом ) 

 
 
 
 
 
експримент 
 
 
 
 
 
 
 
 
 експримент 

 
- корелација међу темама и 
предмеима 
 
 
 
- коришћење рачунара у настави 
 
 
 
- тимски рад 
 
 
 
- самосталност у раду 
 
 
 
 
- упућивање ученика да траже 
одговоре на разичите изворе     
(енциклопедије, интернет, речник...) 

 
 
експриментиса
ње 
 
 
 
 активности у 
оквиру мини 
пројекта 
 
 
 
 играње 
 
 
 
 истраживање 
 
 
 
 
 праћење 
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X 
 
 
 
 

III 

 
 
 
 
Кретање у 
простору и 
времену 

- Комбиновање 
материјала и правље-  
ње нових целина. 
- Дан, одређивање доба 
дана према положају 
Сунца, трајање дана. 
- Кретање у простору и 
времену(промена 
положаја у току 
времена). 
- Шта све утиче на 
брзину кретања тела    
(облик и величина тела, 
материјал од кога је 
начињено, подлога, 
средина, јачина дело-   
вања.). 
- Брзина кретања орга-  
низма  у зависности од 
облика тела и средине у 
којој живе. 

 
 
 
 Прављење  
разних предмета 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
- охрабривање ученика да износе 
своја мишљења 
 
 
- сарадња између ученика и 
наставника 
 
 
 
- комуникација (давање упутстава и 
информација) 
 
 
 
- корелација међу предметима 
 
 
- подстицање у раду (нови извори 
знања, похвале, награде...) 

 
 
 бележење 
 
 
 
 
 праћење 
 
 
 
 истраживање 
 
 
 
 груписање 
 
 
 
 
 
експриментиса
ње 

 
X 

 
 
 
 
 

X,XI 

 - Мерење времена( појам 
сата и коришће-  ње 
часовника). 
- Временске одреднице: 
дан, седмица, месец, 
година. 
- Делови године- 
годишња доба. 
- Сналажење на 
временској ленти. 

Прављење сата  
од картона 
 
 
 
 
 
 

- праћење и оцењивање ученика   у 
континуитету 
 
- информисање у раду 
 
- извештавање родитењима  о 
резултатима рада ученика 
 
 
- самостални рад  ученика 
 
- примена савремених техничких 
уређаја 

 играње 
 
 активности у 
оквиру мини 
пројекта 
 
 праћење 
 
 записивање 
 
истраживање 
 
посматрање 
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СВЕТ ОКО НАС - образовни стандарди 
НАСТАВНА 

ОБЛАСТ ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

Где човек  живи 1 ПД.1.4.2. зна помоћу чега се људи 
оријентишу у простору: лева и десна 
страна, стране света, адреса, 
карактеристични објекти. 
1ПД.1.5.1.  зна које друштвене групе 
постоје и ко су њихови чланови 
1 ПД.1.5.2. зна основна правила 
понашања у породици, школи и 
насељу 
1ПД. 1.6.1.зна основне облике 
рељефа и површинских вода 
1ПД.1.6.2.зна основне типове 
насеља и њихове карактеристике 

1ПД.2.5.1. зна које су улоге 
различитих друштвених група и 
њихових чланова 
1ПД.2.5.2. зна која су права и 
обавезе чланова у различитим 
друштвеним групама 
1ПД.2.6.1.препознаје и именује 
облике рељефа и површинских 
вода у свом месту и у околини 

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

Кретање у 
простору и 
времену 

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

1ПД.1.4.4.зна јединице за мерење 
времена: дан, недеља, месец, 
година, деценија и век 

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

 

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

 

 

Људска 
делатност 

1ПД.1.3.4.зна основна својства 
материјала: тврдоћа, еластичност, 
густина, растворљивост, 
провидност, намагнетисаност 
1ПД.1.3.5.Зна да својства 
материјала одређују њихову 
употребу и препознаје примере у 
свом окружењу 
1ПД.1.3.6.зна промене материјала 
које настају због промене 

1ПД.2.3.3.разликује материјале 
који су добри проводници топлоте 
и електрицитета од оних који то 
нису 
1ПД.2.3.4. зна да топлотна и 
електрична проводљивост 
материјала одређују њихову 
употребу и препознаје примере у 
свом окружењу 
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температуре, услед механичког 
утицај а и деловања воде и ваздуха 

Жива и нежива 
природа 
 

1ПД. 1.1.1.прави разлику између 
природе и производа људског рада 
1ПД.1.1.2.на ко и шта чини живу и 
неживу природу 
1ПД.1.1.3.зна заједничке 
карактеристике живих бића 
1ПД.1.1.4.уме да класификује жива 
бића према једном од следећих 
критеријума: изгледу, начину 
исхране, кретања и размножавања  
препознаје и именује делове тела 
живих бића 
1ПД.1.1.5.препознаје и именује 
делове живих бића 
1ПД. 1.1.6.разликује станишта према 
условима живота и живим бићима у 
њима 
1ПД.1.2.3.разликује повољно и 
неповољно деловање човека по 
очување природе 
1ПД. 1.3.1.зна основна својства 
воде,ваздуха и земљишта 
1ПД.1.3.2.зна да су вода у природи, 
ваздух и земљиште састављени од 
више материјала 
1ПД.1.5.5.зна поступке за очување и 
унапређивање људског здравља 
  

. 1ПД.2.1.1.разуме повезаност 
живе и неживе природе на 
очигледним примерима 
1 ПД.2.1.2.зна основне разлике 
између биљака, животиња и људи 
1ПД.2.1.3.примењује вишеструке 
критеријуме класификације живих 
бића 
1 ПД.2.1.4.зна улогу основних 
делова живих бића 
1 ПД.2.1.5.разуме повезаност 
услова живота и живих бића у 
станишту 
1ПД.2.1.6.разуме међусобну 
зависност живих бића у животној 
заједници 

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

1ПД.2.3.1.зна сложенија својства 
воде и ваздуха: агрегатно стање и 
кретање 
1ПД.2.3.2.зна да су различита 
својства воде, ваздуха и 
земљишта последица њиховог 
различитог састава 
 

1ПД.3.1.1.разуме повезаност живе 
и неживе природе на мање 
очигледним примерима 
1ПД.3.3.1разуме како загревање и 
хлађење воде и ваздуха утичу на 
појаве у природи 
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  МУЗИЧКА  КУЛТУРА 
ЦИЉ:Циљ музичке културе јесте : развијање интересовања, музичке осетљивости и креативности, оспособљавање за разумевање 
могућност и музичког изражавања, развијање осетљивости за музичке вредности, упоззнавањем  уметничке традиције и културе 
свога и других народа. 
ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема) 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

 
IX                 
 
 

X 
(прва 
недеља у 
октобру) 

 
школско 
двориште 

 
X 
 

 
учионица 

 
XI 
 

 

 
- Извођење 
музике- певање 
.  
Певање песме 
по слуху 
 -дечја недеља 
 
 . Повезивање 
садржаја песама 
са садржајем ос 
талих 
предмета  . 
Певање и 
извођење 
дечијих игара          
  
-Певање песама  
 
- Свирање 

 
- Певање песме по слуху 
различитог садржаја и 
располо- жења, 
традиционалне и 
уметничке музике ко- је 
су примерене гласовним 
могућно-  стима и узрасту 
ученика.Пожељно је 
повезивање  садржаја 
песама са садржајем 
осталих наставних 
предмета уколико је 
могуће ( ученици и 
школа, годишња доба, 
празници и обичаји, 
завичај и домовина, 
Природа и околина, 
животиње...) 

 
 
 
 
 
 
 
Ритмичке игре 
 
 
Музички квиз 
 
 
Игре 
изненађења 

 
- упутства прецизно формулисана 
 
- тимско – тематска недеља  
 
 
- корелација свих предмета 
 
 
- сарадња ученик- наставник 
 
 
- коришћење предходног знања и 
искуства и повезивање са новим 
знањем 
 
 
 
- подстицање интересовања 

 
разговор 
 
објашњење 
 
певање по 
слуху 
 
игра 
 
слушање и 
репродуковањ
еприче кроз 
покрет 
 
 
опонашање 
звукова из 
природе  и 
животиња 

 
XII 

(24деце-
мбар) 
 
 
учионица 
 
 
 

I 

 . Свирање 
пратње 
 . 
-Празници 
 
 Препознавање 
темпа, 
динамичке 
разлике 
 . Слушање 
вокално – 

 
- Певање и извођење 
музичких игара (игре уз 
покрет, дидактичке игре). 
 
 
- Певање једноставних 
модела и динамичких 
песама као звучне 
припреме за поставку 
музичке писмености. 

 
 
 
музичке игре 
 
 
сликарска 
изложба 

 
- сарадња ученик. наставник 
 
- самостално коришћење 
различитих извора знања 
 
- тематски дан (II1,II2,II3) 
 
- корелација предмета 
(II1.II2,II3) 
 

 
истраживање 
 
 
 
игра 
 
 
 
 
импровизација 
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учионица 
 

II 
 
 
 
 
 
 

III 

инструмента- 
лних 
композиција 
. Слушање 
народних 
песама и игара 
. Опонашање 
звукова из 
непосредне 
околине 
 
-Сналажење у 
насељу 

 
 
 
- Свирање пратње за 
бројалице, песме, игре на 
различитим изворима 
звука(тело предмети, 
ритмички дечији 
инструменти) 

 
 
- праћење и оцењивање у 
континуитету 
 
-тимско – тематски дан 
 
(корелација- српски језик, свет 
оконас, музичка култура, чувари 
природе, физичко 
васпитање,ликовна култура) 
(II1.II2,II3) 

 
 
 
певање 
 
 
 
 
свирање 

 
III 

 
 
 
 
учионица 
 
 
 
 

IV 
 
 
 
 
учионица 
 
 
 

 
Ритмички и 
звучни ефекти  
Креирање 
покрета уз 
музику 
Смишљање 
ритмичких 
целина 
 
 
Годишња доба 
 
Импровизовање 
ритмичког 
дијалога 

-На основу искуства у 
извођењу музике, 
препознати: темпо         
(брзо споро), динамичке 
разлике (гласно-тихо, 
постепе-но појачавање и 
утишавање), различита 
расположења(весело, 
шаљиво, тужно, нежно, 
одлучно) на основу 
изражајних елемената  
(динамика, темпо,ритам, 
мелодија)  познату песму 
на основу карактеристи-
чног одломка мелодије. 

 
 
 
 
Позоришна 
представа 

 
- дијалог између ученика и 
наставника 
 
 
- коришћење разних  активности, 
метода,облика рада 
 
 
- тимско тематски дан (корелација-
ликовна култура, музичко,ЧОС –
II1,II2,II3 
 
 
- примена рачунара у настави 
 
 
 
 
- праћење и оцењивање у 
континуитету 

 
истраживање 
 
 
 
певање по 
слуху 
 
драматизација 
 
илустрација 
 
 
 
импровизација 
 
 
 
 
игра 

 
учионица 
 

 
Слушање 
музике 

- Слушање 
вокалноинструмента-
лних композиција за децу 

  
- индивидуализована настава 
 

 
Слушање и 
репродуковањ
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V 
 
 
 
Музички 
кабинет 
 
 
 
 
 
учионица 

и кратких 
инструменталних 
композиција и 
расположења, као и 
музичких прича. 
- Слушање народних 
песама и игара. 
Услушаним примерима 
препознати: различите 
тонске боје(гласове и 
инструменте),различита 
темпа, динамичке 
разлике, различита 
расположења на основу 
изражајних 

 
 
- примена савремених техничких 
уређаја 
 
- повезивање музичких садржаја    
са осталим прдметима-корелација 
 
 
- тимска настава 
 
 
 
 
- учествовање у музичком животу 
своје околине 

е приче кроз 
покрет 
 
 
 
игра 
 
 
 
 
 
импровизација 

 
 

V 
 
музички 
кабинет 
 
 

VI 
 
Школско 
двориште 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Стварање 
музике 
 

 
Дан екологије 
  (пети јун) 

 
 
изражајних елемената, 
као и композицију коју су 
слушали, а на осно-ву 
карактеристичног 
одломка. 
- Оспособљавати 
ученике да наведу 
примере присуства му- 
зике у свакодневном 
животу. 
- Опонашање звукова из 
непосредне околине, 
спонтаном или 
договореном 
импровизацијом(звуци у 
кући, града, звуци у 
природи...) 
 

 
 
 
 
 
 
Прикупљање 
смећа у нашој 
околини 

 
- рационално коришћење времена и 
простора 
 
 
 
- праћење и напредовање ученика у 
континуитету 
 
 
- тимско –тематски дан 
 
 (корелација:српски језик, 
математика, свет око нас, музичка 
култура, ликовна култура, физичко 
васпитање, чувари природе) 

 
певање по 
слуху 
 
 
 
истраживање 
 
 
игра 
 
илустрација 
 
 
драматизација 
 
 
 
Импровизова-  
ње 
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ЛИКОВНА КУЛТУРА 
ЦИЉ: Циљ васпитно – образовног рада у настави ликовне културе јесте да се подстиче и развија учениоково стваралачко мишљење 
и деловање у складу са демократским опредељењем друштва и карактером овог наставног предмета 
ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема) 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

IX 
 

учионица 
галерија 
музеј 

 
 

 
 
 
IX, X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 

 
 
XI, XII 
 
 
 
 
 
 

-Кретање облика у 
простору 
 
 
 
 
-Дејство светлости 
на карактер 
облика (светлост) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-амбијент-сценски 
простор 
 
 
 
-лепо писање са 
калиграфијом 
 
 
 
 
 
 

-кретање више облика у 
простору, кретање једног 
облика у простору 
-појмови: кретање, 
простор. 
-Природна и вештачка 
светлост, силуета, сенка 
(сопствена и бачена), 
фигура и позадина, 
светло и сенка у фигури 
-појмови: светлост, 
силуета. 
-израда маски, костима и 
сцене 
-појмови: амбијент, сцена 
-писање латиничних 
слова упоредо са 
ћириличним словима 
-писање латиничних и 
ћириличних у складу са 
калиграфским 
принципима 
-појмови: латиница и 
ћирилица 
 
-природни и вештачки 
облици, слагање-
разлагање, разлагање-
слагање,једнобојан-
вишебојан, обрађен-
необрађен, прав-крив, 
једноставан-сложен, 

-прављење 
поклона, 
сувенира 
-посета галерија, 
музеја 
-посета 
етноцентра у 
Арадцу 
-енцикло-педије 
ликовне културе 
-паковање 
поклона 
-прављење 
изложбе 
ученичких 
радова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-оснаживање комуникације и 
сарадње наставник ученик 
-комуникација (давање 
информација, упутства) 
-сарадња са ученицима уз дијалог 
-корелација унутар предмета 
(искуство детета, технички 
елементи, визуелни елементи) 
-корелација са другим предметима 
-иновације:  
самостални рад ученика 
рад у паровима 
групни рад 
примена савремених техничких 
уређаја 
примена рачунара у настави 
тимска настава 
тематска настава 
-подстицање ученика уз коришћење 
метода: 
-илустративно-демонстративна, 
показивање, практични радови, 
посматрање, разговор, 
експеримент... 
 
-индивидуално напредовање 
ученика се образлаже јавно и 
писмено ученицима и родитељима. 
 
 
 

 

-посматрање 
-уочавање 
-прикупљање 
различитих 
материјала 
-сликање 
-цртање 
-штампање 
-колажирање 
-грађење 
-отискивање 
-прошивање 
-замишљај  
-игре 
-експеримент 
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X, II 

 
 
 
 
 
 
 
 
III, IV 
 
 
 
 
IV, V 
 
 
 
 
 
 
V 
 
 
 
 
 
V, VI 
 

 
 
 
 
 
-контраст (као 
мотивација за 
опажање облика) 
 
 
 
 
 
 
 
-разне врсте 
знакова и симбола 
 
 
 
-једнобојна 
композиција 
употребних 
предмета (клуаж) 
 
 
-замишљања 
 
-преоблико- вање 
материјала или 
предмета 
њиховим 
спајањем 
(везивање) 
 
 
 

испупчен-удубљен 
-појмови: контраст 
 
-пећат, грб, симболи, 
словни и нотни знаци 
-појмови:хералдика 
 
- -једнобојна композиција 
употребних предмета 
(клуаж) 
-појмови:клуаж, 
једнобојан 
 
-вербални опис, текст, 
фотографије, ... 
-појмови: фотографија 
 
-преоблико- вање 
материјала или предмета 
њиховим спајањем 
(везивање) 
-појмови: везивање 
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ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 
ЦИЉ:Циљфизичког васпитања је да разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са остелим васпитно 
образовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности(когнитивном,афективном, моторичком), развоју моторичких  
способности, стицанју, усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и 
специфичним условима живота и рада. 
ВРЕМЕ 

И 
МЕСТ

О 

ОБЛАСТ 
  (тема) 

САДРЖАЈ РАДА 
НАЧИН И ПОСТУПАК 

ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 
АКТИВНОCТИ 

УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

IX,X,XI,
V,VI 

фискул
.сала 

школск
о 

двориш
те 

сеоски 
парк... 

 
 
 
 
 
 
 

IX,X,XI,
V,VI 

 
 
 
 
 
 

IX,X,XI,
V,VI 

 

 
-Бежбе 
обликовања 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Ходање и трчање 
 
 
 
 
 
 
-скакање и 
прескакање 
 
 
 
 

 
На свако час ученик 
развија физичке 
способности, моторичка 
знања, умења и навика,и 
добија теоријско 
образовање. 
 
 
-лагано,природно. 
различитим темпом 
-уз музичку пратњу 
-у задатом правцу 
-у колони или врсти 
-комбиновано 
-игре на полигону 
 
-суножни поскоци у 
месту и кретањуж-
комбинација скокова и 
поскока у различитим 
кретним задацима 
-прескакање 
(једноножним.суножним,ј
едноножни скокови 
наизменичном ногом 
преко поређаних вијача 
или палица,и суцесивно 

-упућивање 
ученика на 
самостално 
вежбање 
-излети 
-такмичења 
-дани спорта 
-слободне 
активности 

Остваривање програма се заснива 
на јединству наставних и 
ванчасовних и ваншколских 
организованих облика рада. 
-Оснаживање комуникације и  
сарадње наставник ученик кроз 
комуникацију(давање информација, 
упутства) 
Сарадња са ученицима уз дијалог 
-Корелација унутар предмета и 
корелација са другим  предметима 
зависно од наставне јединице. 
-Иновације: 
рад у паровима 
групни рад 
индивидуалан рад, 
примена савремених техничких 
уређаја 
теметска настава 
тимскотематска настава 
-Ученици се подстичу за активности 
физичког васпитања уз методе 
рада: 
 демонстративну методу , 
 дијалошку, 
детоду посматрања , 
игру, 
... 

-практична 
активност 
-самостално 
вежбање 
-самостал 
ност 
-интеракти 
вни рад 
-разговор 
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IX,X, ,V
,VI 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-бацања и 
хватање 
 
 
 
 
 
 
 
 

поређаних  три до 
четири вијача,палица 
 
-прескакањепреко 
шведске клупе, и 
маказицама изнад клупе 
-скок у даљ  и увис 
-прескакање вијаче у 
месту на разне начине, 
-прескакање дуге вијаче 
са уласком и изласком 
-припремна вежба за 
прескок 
 
-различите врсте лопти 
-примена бацања и 
гађања у различитим  
кретним задацима 
-игра  са коришћењем 
бежби хватања и 
додавања, вођења и 
гађања. 
 
-дохватно вратило -
помицање,у лево удесно 
-узмак корацима уз коцу 
површину 
-њихање уз помоћ 
-пењање уз летве 
 
-упор чучећи,померањем 
руку напред, упор 
лежећи за 
рукама,померањем руку 
назад, упор лежећи пред 
рукама. 
-два повезана колута 

 
Индивидуално напредовање се 
образлаже јавно и писмено 
ученицима и родитељима. 
-посматрањем 
-похвалама 
-подстицањем 
-оценама 
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III,IV. 
 
 
 
 
 
 
 

XI,XII,I,I
I. 
 
 
 
 
 
 
 

XI,XII,I,I
I 
 
 
 
 

IX,V. 
 
 
 
 

IX,II. 

 
 
-вишење и 
пењање 
 
 
 
 
 
 
-Вежбе на тлу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Бежбе равнотеже 
 
 
 
 
 
-Бежбе 
реквизитима 
 
 
-Ритмичке бежбе и  
народни плесови 
 
 

напред 
-колут напред и 
Спојено скок пруженим 
телом, 
-колут напред из упора 
стојећег опружених ногу. 
 
-на тлу и греди:упор 
клечећи на једној 
нози,заножити 
другом“мала вага“ 
 
-реквизите:палице, 
вијаче, обручи, коцке и 
обручикористити 
приликом вежби 
обликовања 
 
-елементи ходања и 
трчања, дечји поскок 
садокораком 
-вијача(коришћење 
је у ритмићким вежбама) 
-ми смо деца весела. 
Једно коло по избору 
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 3.2.2. ПРОГРАМИ  ИЗБОРНИХ  НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА У ДРУГОМ РАЗРЕДУ 
 

Ред. 
број 

ИЗБОРНИ НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТИ 

Одељење 1 
(словачки језик) 

Одељење 2 
(српски језик) 

Број група 

1. Верска настава + + 2 
2. Грађанско васпитање - + 1 
3. Чувари природе + + 2 
4. Словачки језик са 

елементима 
националне културе 

- + 1** 

 
                        ** Формирана је 1 група од ученика II, III и IV разреда. 
 
ВЕРСКА НАСТАВА 
ЦИЉ: Циљ Верске наставе је у томе да деца схвате да свет и живот имају вечни смисао и да могу да разумеју и преиспитају свој однос 
према Богу,човеку и природи. 
 
ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема) 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

IX,X 
 
 
 
XI,XII 
 
 
 
 
I,II 
 
 
 
 
III  
 
 
 

''Бог је заједница 
личности 
Оца,Сина и 
Светог Духа. 
 
 
''Литургија као 
икона будућег 
века,царства 
Божијег. 
 
 
''Литургија 
откривање Бога. 
 
''структура 
Литургије_Цркве. 
 

Кроз обраду свих тема 
ученици ће да уоче да 
Литургија није обичан 
догађај и да се у 
Литургији пројављује Бог 
као заједница личности. 

У своме раду ученици 
треба да упознају 

структуру Литургије и да 
разликују радње на 

Литургији. 

 ~Фронтални 
~Индивидуални 
~Дијалошка 
~Показивање 

 
~цртање 
~посета цркви 
~разговор 
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IV,V 
 
 
 
 
 

VI 

''Литургија је и 
присуство 
Христово и 
очекивање 
доласка 
Христовог. 
 
''Православна 
иконографија 
показује стање 
света и човека у 
будућем веку. 
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Náboženská výchova 
ЦИЉ: Cieľom vyučovania náboženstva je poskytnúť a budovať v duševnom živote dieťaťa základy kr. charakteru, vštepovať dieťaťu lásku a z 
lásky vyplívajúcu poslušnosť k Bohu.  Vyučovaním náboženstva dieťa má prísť k presvedčeniu, že patrí do spoločnej rodiny – k evanjelickej 
cirkvi. 

ВРЕМЕ И МЕСТО ОБЛАСТ 
(тема) 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

September 
 
* 
 

Október 
 
* 
 

November 
 
* 
 

December 
 
* 
 

Január 
 
* 
  

Február 
 
* 
 

Marec 
 
* 
 

Apríl 
 

Biblia – kniha kníh 
 
* 

Prvý článok 
všeobecnej viery 

kresťanskej 
 
 
 
 
* 
 
 
 

Biblické postavy 
Starej zmluvy 

 
 
 
 
 
 
* 
 
 
 

Naše sviatky 
 
 

 

- učíme sa o Pánu Bohu z 
Biblie 

- sme evanjelickí kresťania 
* 

 - Poznávame Pána Boha, 
Stvoriteľa neba i zeme 
- Nedeľa – Pánov deň 

* 
- poslúchajme Pána Boha  

- Kain a Ábel 
- Potopa sveta 

- Babylonská veža 
- Abrám a Lót 

- Abrahám a Izák 
- Ézav a Jákob 

- Jákobovi synovia 
- Jozef v Egypte 

- Jozef vykladá faraónove 
sny 

- Jozefovi bratia v Egypte  
- Jozef a Benjamín 
- Jákob v Egypte 
- Jákobova smrť 

- Poučenie z príbehu 
o Jozefovi a jeho bratoch 

* 
- Vianoce – sviatky Božej 

lásky 
- Veľký Piatok – Pán Ježiš 

zomrel za naše hriechy 

 Metódou nazývame 
spôsob, postup, cestu, 
ktorou si učiteľ volí, aby 
priviedol dieťa 
k vytýčenému cieľu.  
Učiteľ náboženskej 
výchovy musí mať na 
zreteli fakt, že jeho úlohou 
nie je len sprostredkovať 
údaje a podávať 
informácie, ale i prebúdzať 
a utužovať náboženské 
cítenie; teda nemá pôsobiť 
len na rozum, ale aj na 
cítenie a vôľu detí. Musí 
dbať na to, aby vyučovanie 
nebolo čisto intelektuálne, 
ale ani čisto citové.  
Základnou a zároveň aj 
najčastejšou metódou je – 
rozprávanie.  
Rozprávanie musí byť 
zrozumiteľné – vyhýbať sa 
pojmom, ktoré deti 
nerozumejú.  
Problémová metóda – 
dialóg, debata: Využívame 
ju vtedy, keď chceme, aby 
deti hlbšie pochopili 
zmysel a obsah 

- počúvanie 
- práca s Bibliou 

- práca so 
spevníkom 

- kreslenie 
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* 
 

Máj 
 
*  
 
 

              Jún 

- Veľkonočné sviatky – 
Ježišovo vzkriesenie 

 
 
 

- Svätodušné sviatky – 
zoslanie Ducha Svätého 

vysvetľovaného učiva, 
biblického princípu, pojmu, 
určitej situácie alebo 
problému.  V záujme 
úspechu debaty treba sa 
dohodnúť na niekoľkých 
závažných pravidlách: 1. 
nikto nie je nútený 
rozprávať, 2. vždy hovorí 
len jeden, 3. neexistuje 
hlúpa otázka, 4. nesmie 
byť žiadneho ponižovania 
, 5. všetko, čo sa 
v miestnosti povie, v nej 
i zostane.  
Ďalej sa používajú metódy 
– aktivizácie 
a dynamickosti pre 
zapojenie detí do látky. 
Tiež sa používajú hry, 
scénky a dramatizácie ako 
aj kvízy a súťaže. 
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ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
ЦИЉ:Циљ предмета јесте подстицање развоја личности и социјалног сазнања код ученика основне школе.Овај наставни предмет треба да 
пружи могућност ученицима да постану активни учесници у процесу образовања и васпитања, и да изградесазнања , умења, способности 
и вредности неопходне за формирање аутономне компоненте, одговорне и креативне личности, отворене за договор и сарадњу, која 
поштује себе и друге. 
ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
  (тема) 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОCТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

 
IX 

 
учионица 
 

IX 
 
 
 
 
учионица 
 
 

X 
 
 
 

-Подстицање групног 
рада и сарадње са 
вршњацима и 
одраслима 
- Подстицање развоја 
самосвести, 
самопоштовања и 
уважавање других. 
Оспособљавање 
ученика да препознају 
и разумеју сопствена 
осећања 

- Сусрет родитеља 
- Упознавање ученика 
са садржајем предмета 
-репортери 
- поносим се што 
- изражавање 
захвалности другима 
 
-речник осећања 
-како се ко осећа 
-о стиду и срамоти 
-љубомора 
-кривица 
-ја и љубомора 

  
- игравни контекст 
 
-повезивање знања из различитих 
области 
 
-договор о правилима којих се 
треба придржавати 
 
-сарадња између ученика и 
наставника 
 
- тимска –тематска недеља 
 
- радионичарска сарадња 

 
-игравне активности 
 
 
 
-описивање 
 
 
- посматрање 
 
 
 
- процењивање 
 
 
 
-изложба 

 
 

XI 
 
учионица 
 

XII 
 
 
учионица 
 

XII 
 

И потребе , и њихову 
међусобну 
повезаност и да 
штите и остварују 
своје потребе на 
начин који не 
угрожавају друге. 
- Развијање 
комуникативне 
способности 
невербалне 
комуникације, 
вештина ненасилне 

 
- моје потребе 
 
 
-како да кажем 
 
 
- слушање и  неслуша- 
ње 
 
 
- да ли се чујемо 
 

  
-предходна знања повезати са 
новим знањем  
 
- дијалог ученик -наставник 
 
 
 
 
- коришћење разноврсних метода 
 
 
 

 
 
-игравне активности 
 
 
 
- описивање 
 
 
 
- посматрање 
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I 

 
учионица 

комуникације у 
решавању сукоба и  
вршњачком 
посредовању. 

 
 
- чујем ти срце 

-упућивање ученика на коришћење 
различитих извора знања 

- процењивање 
 
 
-изложба 

 
I 

 
учионица 
 

II 
 
 
учионица 
 
 
 

III 
 
 
учионица 
 
 
 

IV 

-Оспособљавање 
ученика да упознају 
непосредно 
друштвено окружење 
и сопствено место у 
њему, и да активно 
доприносе развоју 
школе по  мери 
детета. 
- Оспособљавање 
ученика да упознају и 
ува-  жавају дечја 
пра-ва и да буду 
способни да активно 
учествују у њи-  ховом 
остваривању. 

- кад ја нећу 
-посредовање у сукобу  
између дечака и 
девојчице 
-посредовање у 
сукобуизмеђу ученика 
истог пола и између 
родитеља и деце 
 
-породично стабло 
-жирафе у учионици 
-шта се коме допада 
-шта можемо да 
урадимо 
дечја права 
-моја одговорност 
-кад деца кше дечја 
права 
-кад родитељи крше 
дечја права 

  
 
- охрабривање ученика да 
слободно износе своја мишљења и 
запажања 
 
 
 
- давање упутстава и постављање 
питања 
 
 
 
 
 
-похваљивање и награђивање 
ученика 

 
-игравне активности 
 
 
 
- описивање 
 
 
 
- посматрање 
 
 
 
- процењивање 
 
 
 
 
изложба 

 
учионица 

V 
 
 
учионица 
 
 
   VI 

 
- Развијање и 
неговање основних 
људских вредности. 
 
 
 
 
 
 Дан екологије 
 ( пети јун) 

-кад одрасли у школи 
кршедечја права 
-различити смо али су 
нам дечја права иста 
-ја то већ умем 
-шта кад се то деси 
-мој омиљени јунак из 
приче, бајке, филма 
 
 
-ја пре ја после 
 
- презентација 

 - извештавање о постигнућима 
ученика 
 
- тимско тематски дан 
 
- корелација(српски језик, свет око 
нас, чувари природе,музичка 
култура, ликовна култура, физичко 
васпитање) 
 
 
 
- праћење  и напредовање ученика 

 
-игравне активности 
 
 
-описивање 
 
 
 
 
-процењивање 
 
- изложба 
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ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 
ЦИЉ: РАЗВИЈАЊЕ СВЕСТИ О ПОТРЕБИ И МОГУЋНОСТИМА ЛИЧНОГ АНГАЖОВАЊА У ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ , 
УСВАЈАЊЕ И ПРИМЕНА ПРИНЦИПА  ОДРЖИВОСТИ , ЕТИЧНОСТИ И ПРАВА БУДУЋИХ ГЕНЕРАЦИЈА НА ОЧУВАНУ ЖИВОТНУ 
СРЕДИНУ. 
ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема) 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

 
IX 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 

 
 

 
X-XI-XII-I-

II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЖИВОТНА 
СРЕДИНА 

 
 
 
 
 
 
 

ПРИРОДНЕ 
ПОЈАВЕ И 

ПРОМЕНЕ У 
ЖИВОТНОЈ 
СРЕДИНИ 

 
 

ЗАГАЂИВАЊЕ 
ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ВОДА,ВАЗДУХ, 
ЗЕМЉИШТЕ, БИЉКЕ И 

ЖИВОТИЊЕ 
 

-ТВОРЕВИНЕ ЉУДСКОГ 
РАДА 

 
 

-СЕЗОНСКЕ ПРОМЕНЕ 
НА БИЉКАМА И 
ЖИВОТИЊАМА 

 
-ОДНОСИ 

ИСХРАНЕ,ЛАНЦИ 
ИСХРАНЕ 

 
-ИЗВОРИ ЗАГАЂИВАЉА 

ВОДЕ 
-ИЗВОРИ ЗАГАЂИВАЉА 

ВАЗДУХА 
-ИЗВОРИ ЗАГАЂИВАЊА 

ЗЕМЉИШТА 
-ПОСЛЕДИЦЕ 
ЗАГАЂИВАЊА 

ЗИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
-ЗАГАЂИВАЊЕ 

МАТЕРИЈЕ У 
ДОМАЋИНСТВУ 

-ПОНАШАЊА КОЈА 
НАРУШАВАЈУ ИЗГЛЕД 

ТВОРЕВИНА ЉУДСКОГ 

 
СТРУЧНА 

ЛИТЕРАРУРА 
ПОПУЛАРНЕ 

КЊИГЕ 
 

ИНТЕРНЕТ 
 

ЗАПАЖАЊА У 
ОКОЛИНИ 

 
ПРИЧЕ КОЈЕ СУ 

ЧУЛИ 

СВРХА ОВОГ ПРЕДМЕТА ЈЕ 
УПОЗНАВАЊЕ И РАЗУМЕВАЊЕ 

ПОЈМА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 
ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНОГ 
ПРИСТУПА У ЗАШТИТИ СА 
ТЕЖЊОМ ЗА ОЧУВАЊЕ И 

УНАПРЕЂИВАЊЕ ЗА САДАШЊЕ И 
БУДУЋЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ. 

 
ТО СЕ РЕАЛИЗУЈИЕ КРОЗ-

ИНДИВИДУАЛНИ РАД,РАД У 
ПАРОВИМА,ГРУПНИ 

РАД,ФРОНТАЛНИ РАД 
-МЕТОДАМА-

ОТКРИВАЊА ,ИСТРАЖИВАЊА,  
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА МЕТОДА, 

ДЕМОНСТРАТИВНА И 
ИЛУСТРАТИВНА МЕТОДА. 

 
-КОРЕЛАЦИЈА СА ПРЕДМЕТИМА-

СВЕТ ОКО 
НАС,УМЕТНОСТИ,СРПСКИ ЈЕЗИК 

 
 

-СА ПАРЛАЛЕЛНИМ ОДЕЉЕНИМА 
СА ДРУГИМ ФАКТОРИМА  

 
СРЕДИНЕ 

ОСТВАРЈЕ СЕ ПРОГРАМ У 
САРАДЊИ СА НАСТАВНИКОМ 

БИОЛОГИЈЕ ,СА РОДИТЕЉИМА, 

ПОСМАТРАЊ
Е 

САКУПЉАЊЕ 
МАТЕРИЈАЛА 

И 
ПОДАТКА, 

 
УПОРЕЂИВА
ЊЕ 

 
КЛАСИФИКОВ

АЊЕ 
БЕЛЕЖЕЊЕ 

ЗАМИШЉАЊЕ 
И  

ПОСТАВЉЕЊ
Е ОГЛЕДА 

ОБИЈАШЊАВ
А- 

ЊЕ 
КОРИШЋЕЊЕ 

ПОДАТАКА, 
ПОСТАВЉАЊ

Е 
ЈЕДНОСТАВН
ИХ МОДЕЛА 

ДИСКУТОВАЊ
Е РЕЗУЛТАТА 

И ДАВАЊЕ 
ПРЕДЛОГА 

НОВИХ 



 85 

 
 
 
 

II-III-IV-V-
VI 
 

УЧИОНИ
ЦА 

 
ШКОЛСК

И ИЛИ 
ОБЛИЖЊ
И ПАРК 

 
БОТАНИ

ЧКА 
БАШТА , 
ЗООЛОШ
КИ ВРТ 

(ЕКСКУР
ЗИЈА) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ЗАШТИТА 
ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ И 
ЗАШТИТА 
ЗДРАВЉА 

РАДА 
 
 

-БРИГА О БИЉКАМА И 
ЖИВОТИЊАМА У 
НЕПОСРЕДНОЈ 

ОКОЛИНИ 
 

-НАЈЧЕШЋЕ УГРОЖЕНЕ 
БИЉНЕ И 

ЖИВОТИЊСКЕ ВРСТЕ 
ИЗ НЕПОСРЕДНЕ 

ОКОЛИНЕ И ЊИХОВА 
ЗАШТИТА 

 
-ЛЕКОВИТА СВОЈСТВА 

НЕКИХ БИЉАКА 
 

-РАЦИОНАЛНО 
КОРИШЋЕЊЕ 
ПРИРОДНИХ 

БОГАТСТАВА – 
ШТЕДЊА ВОДЕ , 

ЕНЕРГИЈЕ 
-РЕЦИКЛАЖА 

 
-ПРАВЉЕЊЕ 
КОМПОСТА 

 
-ПРАВИЛА ПОНАШАЊА 

КОЈА ДОПРИНОСЕ 
ОЧУВАЊУ ЗДРАВЉА  

 
 

СЕОСКОМ АМБУЛАНТОМ ЕКСПЕРИМЕН
АТА, 

САМОСТАЛНО 
И ГРУПНО 

ИСТРАЖИВА
ЊЕ  
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СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ 
SLOVENSKÝ JAZYK S PRVKAMY NÁRODNEJ KULTÚRY   

CIEĽ:Uschopňovať žiakov na konverzáciu v slovenskej reči s dôrazom na kultúru ústného vyjadrovania.Sústavne obohacovať slovnú zásobu 
žiakov. Uschopňovať žiakov, aby si osvojili slovenskú abecedu a písmo. U schopňovať žiakov, aby zdolali techniku čitania a písania 
 

 
ČAS A 

MESTO 

 
ТÉМY 

( оblasť) 

OBSAH PRÁCE  
SPÔSOB A POSTUP REALIZÁCIE 

PROGRAMU 

 
АКТIVITY 
ŽIAKOV 

 
POVINNÝ VOĽNÝ 

 
IX-VI 

 
kabinet 

slovenčiny 
 

kabinet 
informatik

y 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formy 
spoločen-ského 
styku 
 
Môj domáci 
miláčik 
 
 
Moje povinnosti 
 
 
 
Sviatky 
 
 
Chlapci 
a dievčatá 
 
Moja osada 
 
 
Počítanie 
 
 
Farby 
 
 
Na výlete 

 
Čo kedy hovoríme, pozdravy a 
frázy 
 
 
Ako sa hrám. 
 
 
 
Rodina a dom.Moja izba. Odev 
a obuv. 
 
 
 
 
Vianoce, Mikuláš,Silvestra, Veľká 
noc... 
 
 
Priateľstvo. 
 
 
Moje mesto, slovenské osady, 
mená a priezviská. Vojvodina. 
 
 
Hráme sa s číslicami 
 

Novokon-
cipovaný 
obsah 
vyučovania 
slovenské-
ho jazyka 
zvyšuje 
nároky na 
samostat-
nosť, 
tvorivosť 
a organizá-
ciu práce 
učiteľa. 
 
 
 
Pracovné 
listy 
z rôznych 
cvičebníc, 
prístupné 
encyklo-
pédie, 
literárne 
časopisy. 
Voľnosť 
učiteľa vo 

Ako pozdvihnúť kvalitu vyučovania 
- KORELÁCIOU 
- s inými predmetmi  
- korelácia s učebnými 

osnovami  
- INOVÁCIOU 
- použitím počítača vo 

vyučovaní 
- aktívne vyučovanie 
- použitím DVD-a  a  
- práca v pare 
- skupinová práca 
- samostatná práca žiakov 

 
 
 
 
Spôsoby a metódy práce 
Kolektívno-individuálna práca 
Kooperácia žiak-žiak 
Kooperácia učiteľ-žiak 
Ilustračno demonstrač. práca 
 
Metóda postupného učenia krok za 
krokom 
Metóda samostatného spoznania a 
uzavierania 
Dialóg 

Starostlivá 
výslovnosť 
hlások 
Vieš odpovieš 
Láme si jazýčky 
Didaktické hry 
Učí sa správnu 
slovenčinu 
Múdra hlavička 
vie- odpovie 
Reprodukuje kto, 
čo ako, kedy… 
Dialóg otázky a 
odpovede v 
súlade s vekom 
a schopnosťami 
Otázky a 
odpovede 
Odpisuje 
Vypozorovanie 
priebehu 
udalostí, 
hlavných a 
vedľajších 
postáv. 
Rozpráva 
Opisuje 
Jazykové hry 
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IX-VI 
 
 

kabinet 
slovenčiny 

 
kabinet 

informatik
y 

 
Hráme sa s farbami 
 
 
 
Prázdniny 

využívaní 
textov 
z literatúry. 
Podľa 
možnosti 
pozrieť 
aspoň jedno 
detské 
divadelné 
predstave-
nie, 
slovenskú 
ľudovú 
rozprávku 
na DVD… 

Žiaci uplatňuju svoje vedomosti v 
škole a v každodennom živote. 
Učiteľove otázky sú jasné a nie 
dvojzmyselné. Žiak má odpovedať 
plnou vetou a za to má dostať spätnú 
informáciu a pochvalu. 
U žiakov rozviť zvedavosť , pozornosť 
a rozvoj vlastnej mienky. 
Vysvetliť žiakom spôsob hodnotenia – 
známkovania. 
Informovať žiakov pravidelne, jasne 
a dávať ďalšie smernice ako si zlepšiť 
úspech. 
Urobiť schému na základe ktorej by si  
i žiaci mohli dávať známky.  
Vypracovať  tabuľku do ktorej  žiaci 
budú môcť dávať svoju mienku o 
hodine. 

Rozpráva 
zážitky- 
konkrétne   
počuté a videné 
Čítanie 
Prispôsobovanie 
situácii v texte/ 
čítanie hlasné a 
tiché/ 
Počúva 
Recituje 
Obohacovanie 
aktívného 
slovníka 
Slovník 
neznámych a 
menej známych 
slov a výrazov 
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           3.2.3. СТРУКТУРА НАСТАВНОГ КАДРА У ДРУГОМ РАЗРЕДУ 
 

Образовно 
васпитна 

област 
(предмет) 

Степен и врста стручне спреме 

 
 

Наст. 
разредне 
наставе 

(VI) 
 
 

Проф. 
разредне 
наставе 

(VII) 

Проф. 
предметне 

наставе 
(VII) 

Вероучитељ 

П
ре

да
је

 
у 

од
ељ

ењ
у 

Обавезни 
предмет 

     

Српски језик Ј. Виљачик    II2 
Словачки језик  С.Захорец   II1 

Српски као 
нематерњи ј.  С.Захорец   II1 

Енглески језик   В. Јованов  II1, II2 

Математика  С.Захорец   II1 
Ј. Виљачик    II2 

Свет око нас  С.Захорец   II1 
Ј. Виљачик    II2 

Ликовна култ.  С.Захорец   II1 
Ј. Виљачик    II2 

Музичка култ.  С.Захорец   II1 
Ј. Виљачик    II2 

Физичко васп.  С.Захорец   II1 
    Ј. Виљачик    II2 

Изборни 
предмети 

     

Грађанско васп. 
    II1 

Ј. Виљачик    II2 
Верска настава    В. Ловас II1 

   С.Симикић II2 

Чувари природе  С.Захорец   II1 
     Ј. Виљачик    II2 

Словачки ј. са 
елементима 
нац. културе 

  А.Обшуст  
II2 
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3.3. ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ  ПРЕДМЕТА  У ТРЕЋЕМ  РАЗРЕДУ 
 

3. 3.1.  ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ ПРЕДМЕТА У ТРЕЋЕМ РАЗРЕДУ 
СРПСКИ ЈЕЗИК      
ЦИЉ:Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика на којем ће се 
усмено и писмено правилно изражавати,да упознају,доживе и оспособе се да тумаче одабрана књижевна 
дела,позоришна,филмска и друга уметничка остварења из српске и светске баштине.   

ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ТЕМА 
(област) 

САДРЖАЈ РАДА 
НАЧИН ПОСТУПАК 

ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 
АКТИВ НОСТИ 

УЧЕНИКА 
ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

   
   IX,  VI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  Језик 
-Нигде није 
ко код куће. 
-Друг ће 
другу да 
ублажи тугу. 
-Лепа реч и 
гвоздена 
врата 
отвара. 
-Ко се воли 
тај се пише. 
-Тајне света. 
-Шта је 
смешно. 
-Све што 
расте хтело 
би да расте. 
 
 
 
 
 
 

  
Граматика 
-Именице:заједничке и 
властите;род и број 
именица. 
-Глаголи:радња,стање, 
збивање;разликовање 
облика којима се 
означава 
садашњост,прошлост и 
будућност. 
Разликовање лица И 
броја глагола. 
Придеви:род и број 
придева;описни И 
присвојни придеви.                                               
-Реченица:појам 
реченице;врсте реченица 
по 
значењу:обавештајне,упи
тне узвичне и 
заповедне;главни делови 
реченице – предикат И 
субјекат;речи које 
означавају место,време 

 
 
-избор из 

енциклопе- 

дија и часописа 

за децу 

-учешће на 

школским 

приредбама 

-филм, текст, 

песме као 

мотивација 

-позоришна 

представа 

-биоскопска 

представа 

-излет 

 
-Повећавање степена 
корелације и сарадње у настави. 
-Развијање и неговање 
подстицајних метода у раду са 
ученицима. 
-Развијање објективнијег 
система праћења и 
напредовања ученика. 
-Оснаживање комуникације и 
сарадње наставник ученик. 
 
 
 

 
 
-игре речима и 
сликама 
-игре асоцијације 
-смишљено 
рецитовање 
-богаћење речника 
-говорне игре 
-посматрање 
-закључивање 
-интерактивне 
активности 
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 X , XII 
 III , V 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Књижевност 
 
 
 
 
 
 

И начин вршења радње; 
Потврдни И одрични 
облик реченице. 
-Уочавање управног 
говора у тексту. 
-Речи које значе нешто 
умањено И увећано. 
-Речи истог облига, а 
различитог значења. 
-Речи различитог облика, 
а истог или сличног 
значења. 
 
Правопис 
-Обнављање и вежбе у 
примени правописних 
правила. 
-Употребљавање великог 
слова у писању имена 
народа,вишецланих 
географских 
имена,празника,наслова 
књига,часописа и новина. 
-Писање датума. 
-Писање назива улица. 
-Писање бројева 
словима. 
-Писање речце НЕ уз 
глаголе,придеве и 
именице. 
-Писање речце ЛИ. 
-Азбука и абецеда-
изговор напамет и 
уочавање примене у 
списковима ученика и 
сл.Интерпункцијски знак 
на крају 

-посета баште 
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обавештајних,упитних,уз
вичних и заповедних 
реченица. 
-Писање сугласника Ј у 
речима (отклањање 
грешака ако их ученици 
чине) између 
самогласника и-о/о-и, 
-Писање скраћеница 
типа:бр.,уч.,стр.,год.И 
скраћенице за мере. 
 
Ортоепија 
-Правилно изговарање 
гласова Ч,Ћ,Џ,Ђ и Х. 
Интонација реченице:тон 
и јачина гласа у 
изговарању 
реченице,истицање речи 
у реченици (реченични 
акценат).интонационо 
подешавање гласа у 
изговарању 
обавештајне,упитне,узви
чне и заповедне 
реченице;изговарање 
потврдног и одричног 
облика реченице;значај 
брзине и паузе у говору. 
 
Лектира – лирика 
-Народна 
песма.Женидба врапца 
Подунавца 
-Народна песма:Двје сеје 
брата не имале 
-Бранко Радичевић:Циц  
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  IX,VI 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Језичка   
култура 
 
 
 
 

-Јован Јовановић 
Змај:Пролећница 
-Војислав Илић:Први снег 
-Григор Витез:Какве је 
боје поток 
-Десанка 
Максимовић:Вожња 
-Драган Лукић:Шта је 
отац 
-Душан Васиљев:Зима  
-Душан 
Радовић:Замислите 
-Душан 
Костић:Септембар 
-Бранислав 
Црнчевић:Љутито мече  
-Љубивоје 
Ршумовић:Домовина се 
брани лепотом 
-Добрица Ерић:Славуј и 
сунце 
-Милован 
Данојлић:Љубавна песма 
-Бранко 
Миљковић:Песма о цвету 
-Мирослав Антић:Шта је 
највеће 
-Обичајне народне 
лирске песме(избор). 
-Избор из поезије 
Душана Радовића 
Éпика 
-Народна песма:Марко 
Краљевић и бег Костадин 
-Народна басна:Вук и 
јагње 
-Езоп:Корњача и зец 
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-Народна 
приповетка:Свети сава и 
сељак без среће 
-Народне 
приповетке:Ветар И 
сунце;Свијету се не може 
угодити 
-Народна бајка:Чардак ни 
на небу ни на земљи 
-Десанка 
Максимовић:Прица о 
раку кројачу 
-Бранко Ћопић:Мачак 
отишао у хајдуке  
-Стеван Раичмовић:Бајка 
о белом коњу 
-Бранко В. 
Радицевић:Самоћа 
-Гроздана 
Олујић:Стакларева 
љубав 
-Стојанка 
Грозданов:Давидовић:Пр
ича о доброј роди 
-Арапска народна 
приповетка:Лав и човек 
-Браћа Грим:Бајке(избор) 
-Максим Горки:Врапчиц 
-Оскар Влајд:Себични 
Џин 
-Сун Ју Ђин:Свитац 
тражи пријатеља 
-Пјер 
Грипари:Заљубљене 
ципеле 
Драма 
-Дусшан Радовић:А 
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зашто он вежба 
-Александар 
Поповић:Лед се топи 
-Јованка 
Јоргачевић:Никад два 
добра 
Допунски избор 
Поред наведених 
дела,наставник и 
ученици слободно бирају 
најмање два,а највише 
још четири дела за 
обраду. 
-Научно-популарни и 
информативни 
текстови 
-Избор из 
књига,енциклопедија и 
часописа за децу. 
Основни облици 
усменог И писменог 
изражавања  
-Препричавање 
садржине 
текстова,играних и 
анимираних 
филмова,позоришних 
представа,радијских и 
телевизијских емисија за 
децу – детаљно 
(опширно),по 
заједничком и 
индивидуалном 
плану;сажето 
препричавање по 
заједничком и 
самостално сачињеном 
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плану за препричавање. 
-Причање о 
доживљајима и 
догађајима,стварним и 
измишљеним(нарочито у 
функцији сварања 
погодне атмосфере за 
читање и тумачење 
текста).Причање према 
слици са целовитим 
догађајем по заједничком 
самостално сачињеном 
плану.Причање по 
задатим 
речима.Настављање 
приче подстакнуто датим 
почетком. 
-Описивање људи и 
природе:спољна 
обележја особе која се 
описује (физички 
портрет), њене основне 
карактерне црте (духовни 
профил) и понашање у 
конкретним животним 
околностима 
(поступци,реакције,говор)
.Колективна и 
самостална посматрања 
природе 
(шетња,излети,посете,до
кументарни филмови) на 
основу којих се увежбава 
описивање уочљивих и 
занимљивих појединости 
које су међусобно 
повезане.Самостално 
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бирање мотива и 
издвајање детаља који 
ученика посебно 
заокупљују и подстичу на 
описивање – најчесце у 
писаном облику. 
Увежбавање планског 
приступа у описивању 
(заједнички и 
индивидуални планови – 
подсетници за 
описивање). 
-Извештавање – сажето 
информисање о себи 
(кратка аутобиографија). 
Усмена и писмена 
вежбања 
-Ортоепске 
вежбе:увежбавање 
правилног изговора 
речи,израза,реченица,по
словица,краћих 
текстова;слушање 
звучних записа,снимање 
читаниа,анализа снимка 
и одговарајуће 
вредновање. 
-Ортографске 
вежбе:преписивање 
текста са ћирилице на 
латиницу.Увежбавање 
читког и уредног 
рукописа,уз примену 
правописних 
правила.Преписивање 
текста са датим 
задатком. 
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-Диктати:са 
допуњавањем,аутодиктат
,изборни 
диктат,контролни диктат. 
-Лексичке и семантичке 
вежбе:основно и 
пренесено – фигуративно 
значење 
речи,изналажење 
синонима и 
антонима,уочавање 
семантичке функције 
акцента;некњижевне 
речи и њихова замена 
језичким стандардом. 
Синтаксичке и стилске 
вежбе:допуњавање 
израза различитим 
могуцностима у складу са 
понуђеном говорном 
ситуацијом, 
проширивање реченице 
уношење личног тона, 
сажимање реченице 
ради појачања њене 
информативне моћи и 
др. 
Интонационо 
подешавање гласа у 
изговору појединих 
реченица 
(обавештајне,упитне,узви
чне и заповедне) или 
неких њихових 
делова(реченични 
акценат).Увежбавање 
подешавања реда речи 
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према комуникативним 
потребама у 
контексту.Казивање 
напамет научених 
текстова (лирских,епских 
и драмских).Сценско 
приказивање драмског и 
драматизованог 
текста.Загонетање и 
одгонетање, састављање 
и решавање ребуса и 
укрштених речи.Служење 
речником и 
енциклопедијом за децу 
и писање сопственог 
речника.Неговање 
културе слушања 
саговорника; 
писање писма,честитке и 
разгледнице. 
Слушање и вредновање 
говора и разговора у 
емисијама за децу на 
радију и 
телевизији.Систематско 
уводјење у начин 
планирања (израда 
подсетника) и писање 
ткз. слободних писмених 
састава. 
Два писмена задатка – 
један у првом и један у 
другом полугодишту.   
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СРПСКИ ЈЕЗИК - образовни стандарди 
НАСТАВНА 

ОБЛАСТ ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

Говорна 
култура 

0 . 1 . 1  познаје основна начела вођења разговора: уме да започне разговор, учествује у њему и оконча га; 
пажљиво слуша своје саговорнике 
0.1.2 користи форме учтивог обраћања 
0.1.3 казује текст природно, поштујући интонацију реченице/стиха, без тзв.„певушења" или „скандирања" 
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 
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), добро распоређујући основну информацију и 
додатне информације 
0.1.6 уме на занимљив начин да почне и заврши своје причање 
0.1.7 уме у кратким цртама да образложи неку своју идеју 
0.1.8 уме да одбрани своју тврдњу или став 
 

Вештина 
читања и 
разумевање 
прочитаног 
 

1.2.1влада основном 
техником читања 
ћириличког и латиничког 
текста 
1.2.2.одговара на 
једноставна питања у вези 
са текстом, -познаје и 
користи основне делове 
текста и књиге (наслов, 
пасус, име аутора; садржај, 
речник) 
1.2.5 одређује основну тему 
текста 
1.2.6 разуме дословно 
значење текста 
1.2.8процењује садржај 
текста на основу задатог 
критеријума: да ли му се 
допада, да ли му је 
занимљив; да ли постоји 
сличност између ликова и 

2.2.1 чита текст природно, 
поштујући интонацију 
реченице/стиха; уме да одреди 
на ком месту у тексту је пауза,-
који део текста треба прочитати 
брже, а који спорије 
2.2.2. изводи једноставне 
закључке у вези са текстом, - 
раздваја битне од небитних 
информација; одређује след 
догађаја у тексту 
2.2.5. одређује основни смисао 
текста и његову намену 
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, 

3.2.1 изводи сложеније закључке на основу 
текста, обједињујући информације из 
различитих делова дужег текста 
3.2.2повезује и обједињује информације 
исказане различитим симболички 
системима (нпр. текст, табела, графички 
приказ) 
3.2.4 изводи сложеније закључке на основу 
текста и издваја делове текста који их 
поткрепљују; резимира наративни текст 
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.) 
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 
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еитуација из текста и особа 
и ситуација које су му 
познате; издваја речи које 
су му непознате 
 
 

осећањима, намерама и сл.) 
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/не слаже са 
поступцима ликова 
2.2.9 издваја делове текста који 
су му нејасни 
2.2.10 вреднује примереност 
илустрација које прате текст; 
наводи разлоге за избор 
одређене илустрације 

Писано 
изражавање 

 

1.3.1пише писаним 
словима ћирилице 
1.3.2уме да се потпише 
1.3.3 почиње реченицу 
великим словом, завршава 
је одговарајућим 
интерпункцијским знаком 
(једночланих), назива 
школе 
1.3.5пише кратким 
потпуним реченицама 
једноставне структуре 
1.3.6.издваја наслов, 
углавном се држи теме 
 (до 400 речи) 
1.3.8 користи скроман 
фонд речи (у односу на 
узраст); правилно их 
употребљава 
1.3.9пише кратку поруку (о 
томе куда иде, зашто 
касни, и сл.) 
1.3.10 пише честитку (за 
Нову годину, рођендан), 

2.3.1.зна и користи оба писма 
(ћирилицу и латиницу) 
2.3.2.употребљава велико слово 
приликом писања имена држава 
и места и њихових становника; 
користи наводнике при 
навођењу туђих речи; правилно 
пише присвојне придеве {-ов/-
ев/-ии, -ски/-чки/-шки)\ правилно 
мише гласове ћ, ч, ђ, ЈЈ; 
правилно пише сугласник ј у 
интервокалској позицији; 
правилно пише речцу л_и и 
речцу не; употребљава запету 
при набрајању 
2.3.3.пише јасним и потпуним 
реченицама; варира језички 
израз (ред речи у реченици, 
типове реченица, дужину 
реченице...) 
2.3.4.држи се теме; излагање 
организује око основне идеје 
текста коју поткрепљује 
одговарајућим детаљима 

3.3.1пише јасним, потпуним, добро 
обликованим реченицама; -. јасно 
структурира текст (уводни, средишњи и 
завршни део текста-. саставља кратак 
експозиторни текст 
3.3.2 користи богат фонд речи (у односу на 
узраст) 
3.3.3. издваја пасусе   
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позивницу (за рођенданску 
прославу, забаву), 
разгледницу (са летовања, 
зимовања, екскурзије 
 
 
 
 
 

2.3.8.користи фонд речи 
примерен узрасту; употребљава 
синониме (нпр. Да избегне 
понављање) 
2.3.9. исправља свој текст 
(критички чита написано, 
поправља текст и исправља 
грешке) 
2.3.10. уме да попуни 
једноставан образац са 
основним подацима о себи (име, 
презиме, име родитеља, година 
рођења, адреса, телефон; 
школа, разред, одељење) 
2.3.11.пише писмо (приватно) и 
уме да га адресира 

Граматика и 
лексикологија 

 

1.4.1препознаје врсте речи 
(именице, заменице, 
придеве, бројеве и глаголе 
 

2.4.1. одређује врсте речи 
(иненице, заменице, придеве, 
бројеве, глаголе) 
2.4.2.препознаје подврсте речи 
(властите  и заједничке 
именице, описне, присвојне и 
градивне придеве) 

3.4.1. именује врсте и подврсте речи 
(властите изаједничке именице, описне, 
присвојне и градивне придеве, личне 
заменице, основне и редне бројеве, 
глаголе) 
3.4.5 употребљава речи у основном и 
пренесеном/фигуративном значењу 

Књижевност 1.5.2 препознаје књижевне 
врсте (бајку и басну) 

1.5.3.одређује главни догађај и 
ликове (који су носиоци радње) 
 

2.5.2одређује фолклорне форме (кратке 
народне умотворине - пословице, 
загонетке, брзалице) 
2.5.3препознаје риму, стих и строфу у 
лирској песми 
 2.5.5.уочава везе међу догађајима (нпр. 
одређује редослед догађаја у 
књижевноуметничком тексту) 
2.5.6разликује приповедање од описивања 
и дијалога 
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  SLOVENSKÝ JAZYK      
CIEĽ: Cieľ výučby slovenského jazyka v 3. ročníku je, aby si žiak osvojil základy spisovného slovenského jazyka, kvôli 
úspešnému dorozumievaniu pri ústnych a písomných prejavoch, aby pri čítaní porozumel rôznorodým textom a zoznámil sa so 
scénickým umením slovenských, srbských a svetových autorov, s cieľom prehlbovania vlastných vedomostí a výmeny vlastných 
skúseností. 

ČAS A 
MIESTO 

ТÉМА 
( оblasť) OBSAH PRÁCE SPOSÔB A POSTUP USKUTOČNENIA 

PROGRAMA 
AKTIVITY 
ŽIAKOV 

   
IX, 
učebňa 
 
 
 
 
 
 
X, 
učebňa, 
divadlo 
 
X, 
učebňa 
 
 
XI, 
učebňa 
 
 
 
 
 
XII, 
učebňa 
 
 

   
ŠKOLA 

okolo 20 hodín 
 
 
 
 
 
 
 

DETSKÝ 
TYŽDEN 

okolo 5 hodín 
 
 

Z NAŠEJ 
MINULOSTI 

okolo 15 hodín 
 
 

JESEŇ 
okolo 20 hodín 

 
 
 
 
 
 

  
 ZÁVÄZNÝ   IX-VI                   
JAZYK;  
-GRAMATIKA                                      
-precvičovanie a prehlbovanie učiva 
z 
 II ročnika 
-spoluhlásky ( vybrané slová) 
-podstatné mená, všeobecné a 
vlastné, hmotné a nehmotné, 
určovanie v texte; 
-vlastné mená 
-slovesá, určovanie slovies v texte, 
slovesné tvary, neurčitok; 
-pridavné mená, vlastnostné a 
privlastňovacie; 
-tvorenie podstatných mien 
príponami a slovies príponami a 
predponami; 
-podmet a prísudok vo vete; 
-veta a slovo, súzvučné, 
rovnoznačné,  
protikladné, rovnozvučné a 
pribuzné slová; 
-jednoduchá veta a súvetie; 
-spisovné a nárečové slová, 
paralela so srbským jazykom; 
 

 
-príjemná atmosféra, 
-učebňa ako priestor ktorý sa môže 
prispôsobiť vyuke, 
 
*Pozdvihnutie vyučovania ako kvalita 
vyučovania; 
-korelácia s vedomostiami a 
skúsenostiami z rôznych oblastí a 
zhrnutie do celku s novými 
vedomostiami, 
-korelácia vnútri predmetu, 
-korelácia s inými predmetami, 
-použitie počítačov vo vyuke, 
-rozvojová vyuka, 
-problemová vyuka, 
-diferencovaná vyuka, 
-práca v páre, 
-skupinová praca, 
-samostatná práca žiakov, 
-tematská vyuka, 
-aktívna vyuka 
  
*Zosilňovanie komunikácie a spolupráce 
-informácie, poučenia a otázky sú dobre 
zostavené, prestne formulované a nie 
dvojúmyselné, 
-posmeľovanie žiakov aby voľne 

 
 
-čítanie, 
 
-písanie, 
 
-odpisovanie, 
 
-ilustrovanie, 
 
-diskutovanie, 
 
-uzavieranie, 
 
-recitovanie, 
 
-dramatizácia, 
 
-práca v páre 
, 
-práca v skupine, 
 
-individuálna 
práca, 
 
-pozorovanie, 
 
-opisovanie, 
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I, II, 
učebna 
 
 
 
 
 
 
III, 
učebňa 
 
 
 
 
IV, 
učebňa 
 
 
 
 
V, 
učebňa 
 
 
VI, 
učebňa, 
park 
 

SVIATKY 
okolo 15 hodín 

 
 
 
 
 

ZIMA 
okolo 25 hodín 

 
 
 
 
 
 
 
 

RODINA 
okolo 20 hodín 

 
 
 
 

JAR 
okolo 20 hodín 

 
 
 
 
 

EKSKURZIA 
okolo 20 hodín 

 
EKOLÓGIA 

okolo 10 hodín 

 
 
-PRAVOPIS 
-pravopisný výcvik s odvodením; 
-pravopis podstatných mien v 
množnom čísle , koncovky tí, tie; 
-písanie koncoviek pri slovesných 
časoch; 
-písanie a výslovnosť tvaru 
pomocného slovesa sme a byt; 
-písanie i,i,y,y, po 
spoluhláskach(vybrané slová) 
-nacvičovanie pravopisu dvojhlások 
a slov s ä; 
-rozdeľovanie slov na konci riadka; 
-interpunkčné znamienká, 
dvojbodka a čiarka pri 
napočitovaní; 
-splývavá výslovnosť a pravopis 
predložiek; 
-poznať a písať priamu reč; 
-pravopis častejších značiek a 
skrátiek 
 IX-VI LITERATÚRA 
-ŠKOLSKÉ ČÍTANIE 
-lyrika; 
-epika; 
   *ľudové rozprávky 
   *zo svetovej literatúry 
   *bájky 
   *texty súčastných vojvodinských 
autorov 
    *časopisy pre deti 
    *slovenské ľudové porekadlá, 
príslovia, hádanky, riekanky, 
vyčítanky        
-drama; 

vykladali svoje mienky, 
-zvratná informacia žiakom , 
 
*Rozvíjanie a pestovanie 
povzbudzovacich metód práce so žiakmi 
-používanie rôzných metod pre 
povzbudzovanie zvedavosti, pozornosti a 
kritickej mienky (cheuristická metóda, 
učenie hrou, demonštračná metoda, 
dialog, práca s textom...), 
-usmerňovanie pre použitie rôzných 
pameňov informácii, 
-použitie pochválenia, 
-individuálny prístup žiakom, 
 
*Rozvíjanie objektívneho sledovania a 
povzdvihnutia žiakov 
-sledovanie a znamkovanie žiakov je 
riadne a v kontinuite, 
-známka sa opoctatňuje, 
-správa a spoznanie rodičov o dosiahnutí 
žiaka je jasná a riadne dávať pokyny pre 
ďalšie postúpenie; 
 

 
-analýza, 
 
-hra, 
 
-stvárňovanie... 
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  *detská ľudová hra 
  *ľudová rozprávka 
  *dramatizovaný text 
  *komiks 
-DOMÁCE ČÍTANIE 
-LITERÁRNO TEORETICKÉ 
POJMY 
-poezia 
-proza 
IX-VI   KULTÚRA VYJADROVANIA 
-ÚSTNE VYJADROVANIE 
-rozhovory; 
-rozprávanie; 
-nacvičovanie poradia viet v danom 
prejave; 
-opis predmetu, javu, osoby, 
prírody 
-jazykové didaktické hry; 
-výrazny prednes básne; 
-monolog, dialog, 
-výslovnost v prejave; 
-prehlbovanie slovnej zásoby 
žiakov; 
-reprodukcia jednoduchých textov, 
filma, bábkovej hry; 
-dramatizácia, 
-FORMY SPOLOČENSKÉHO 
STYKU 
-bonton; 
-telefonický rozhovor, 
-správa, správa o sebe; 
.-písanie oznámenia, blahoželania, 
pozvania, pohľadnici, 
-ČÍTANIE 
-plynulé, hlasné čítanie; 
-pestovanie láske ku knihe a 
čítaniu; 
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-pestovanie tichého čítania; 
-nácvik čítania so zadanou úlohou; 
-PISOMNÉ VYJADROVANIE 
-plynulé písanie a automatizácia 
písacieho pohybu; 
-odpisovanie textov s danou 
úlohou; 
-písanie viet a kratších textov; 
-školské slohové práce; 
-písomné odpovede na otázky; 
-domáce slohové práce(4); 
-školské slohové práce v druhom 
polroku(2); 
-diktáty 
VOĽNÝ,   X; VI; 
-divadelné predstavenia, texty a 
knihy pre čítanie po výbere žiakov, 
exkurzia,škola v prírode 
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SLOVENSKÝ JAZYK - образовни стандарди 
НАСТАВНА 

ОБЛАСТ 
ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

 
 
 
 
 
KOMUNIKÁCIA 
 

0.1.1. má vybudovanú základnú komunikačnú kultúru: vie začať rozhovor, účinkuje v ňom a ukončuje rozhovor; pozorne 
počúva hovoriaceho  
0.1.2. používa základné formy spoločenského styku 
0.1.3. súvisle rozpráva s dôrazom na správnu intonáciu vety/verša 
0.1.4. vie vyrozprávať zvolený naratívny alebo kratší informatívny text za pomoci osnovy, zvýraznených častí, alebo 
zaujímavých detailov 
0.1.5. vie samostatne (svojimi slovami) opísať a vyrozprávať príhodu na zadanú tému: dodržiava tému a sled udalostí 
(úvod, hlavnú časť a záver), líši podstatu od vedľajšieho 
0.1.6. ovláda komunikáciou od začiatku do konca zaujímavým spôsobom 
0.1.7. v krátkosti podáva svoj postoj 
0.1.8. vie obhájiť svoje tvrdenie alebo stanovisko 
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ČÍTANIE S 
POROZUMENÍM 
 

1.2.1. ovláda základnú techniku 
čítania 
1.2.2. odpovedá na jednoduché 
otázky súvisiace s textom, 
vyhľadáva informácie zvýraznené 
v jednej vete, odseku alebo 
v jednoduchej tabuľke (kto, čo, kde, 
kedy, koľko a pod.) 
1.2.3. vie vyhľadať a vyťažiť 
základné údaje z textu podľa 
zadaných kritérií 
1.2.4. pozná a používa základné 
časti textu a knihy (názov, odsek, 
meno autora, obsah, slovník) 
1.2.5. určuje základnú tému textu 
1.2.6. rozumie hlasne a potichu 
prečítaný text 
1.2.7. rozlišuje umelecký od 
informatívneho textu 
1.2.8. oceňuje obsah textu na 
základe zadaných kritérií: čo sa mu 
v texte páči, čo mu je zaujímavé; či 
jestvujú súvislosti medzi postavami 
a udalosťami a jeho vlastnými 
zážitkami; vyhľadáva neznáme 
slová   
 
 

2.2.1. plynule číta text uctievajúc intonáciu 
vety/verša, správne učuje v texte pauzu, prihliada 
na melódiu vety; pozná vlastnosti a druhy hlások 
(samohlásky – krátke a dlhé, y/i, ä; spoluhlásky, 
dvojhlásky); správne vyslovuje a píše predložky 
s/so, z/zo  
2.2.2. donáša jednoduché uzávery súvisiace 
s textom analyzujúc časti textu                      (v 
rozdielnych vetách, odsekoch, častiach tabuľky) 
2.2.3. vyčleňuje podstatné informácie od 
nepodstatných; určuje dejovú postupnosť v texte 
2.2.4. určuje súvis medzi informáciami (nachádza 
detail na ilustrácii, v tabuľke alebo na diagrame) 
2.2.5. určuje základný zmysel textu a jeho 
použitie 
2.2.6.  pozná prenesený význam v texte 
2.2.7. donáša jednoduché uzávery na základe 
textu (predpokladá ďalšie udalosti, vysvetľuje 
rozuzlenie, všíma si spätosť medzi udalosťami, 
na základe činu určuje vlastnosti, pocity a úmysly 
hrdinov)   
2.2.8. vynáša stanovisko o texte a opodstatňuje 
ho (čo sa mu páči, čo mu je zaujímavé, s čím 
súhlasí/nesúhlasí) 
2.2.9. vyčleňuje časti textu, ktorým nerozumie 
2.2.10. analyzuje vhodnosť ilustrácie súvisiacej 
s textom; opodstatňuje výber ilustrácií 

 
 

3.2.1. odvodzuje uzávery 
založené na texte, sumarizuje 
informácie z rôznych častí 
textu; správne vyslovuje 
a píše slová, v ktorých 
dochádza k spodobovaniu 
spoluhlások v jednoduchých 
príkladoch 
3.2.2. dáva do súvislosti 
informácie vyjadrené rôznymi 
symbolmi (napr. text, tabuľka, 
grafikon) 
3.2.3. rozlišuje rozdielne 
stanoviská v texte (napr. 
postoj autora v súvislosti 
s postojom účastníka) 
3.2.4. odvodzuje zložité 
uzávery na základe textu 
a vyčleňuje časti textu, 
ktorými ich zdôvodňuje); 
rezumuje naratívny text 
3.2.5. predstavuje text 
v nelineárnej forme (vnáša 
údaje z textu do tabuľky 
alebo diagramu) 
3.2.6. prehodnocuje význam 
informatívneho textu (napr. či 
text poskytuje úplný obraz, 
úplné pokyny a pod.) 
3.2.7. vysvetľuje 
a prehodnocuje udalosti 
a činy postáv v texte (napr. 
vysvetľuje postup postavy, 
hodnotí koniec textu alebo 
vyjadruje svoj postoj 
k udalostiam v texte) 
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PÍSOMNÉ 
VYJADROVANIE 

1.3.1. používa písané písmená 
slovenskej abecedy; správne 
vyslovuje a píše slová so slabikami 
de, te, ne, le, di, ti, ni, li; správne 
napíše a rozozná slová so 
slabičnými hláskami r/ŕ a l/ĺ 
1.3.2. vie sa podpísať a uviesť 
základné údaje o sebe (adresu, 
dátum narodenia a pod.) 
1.3.3. začína písať vetu s veľkým 
začiatočným písmenom 
a zakončuje ju zodpovedajúcim 
interpunkčným znamienkom 
1.3.4. používa veľké začiatočné 
písmeno pri písaní vlastných mien, 
názvov miest, názvu školy 
1.3.5. píše úplné krátke 
a jednoduché vety  
1.3.6. vyčleňuje názov, prevažne sa 
dodržiava témy 
1.3.7. opisuje krátky a jednoduchý 
text 
1.3.8.  správne používa skromný 
fond slov (v súlade s vekom)  
1.3.9. píše krátky odkaz 
1.3.10. píše gratuláciu (k novému 
roku, k narodeninám), pozvánku 
(na narodeniny, na zábavu), 
pohľadnicu (z exkurzie)    

2.3.1. má formovaný rukopis a píše slovenskou 
abecedou  
2.3.2. používa veľké začiatočné písmeno pri 
písaní názvu štátov a miest a ich obyvateľov; 
používa úvodzovky pri priamej reči; používa 
čiarku pri napočitovaní; správne píše základné 
a odvodené vybrané slová 
2.3.3.  píše úplné vety s pozmeneným poradím 
slov vo vete, mení druh vety, dokončuje začatú 
vetu; člení slová na slabiky v jednoduchých 
prípadoch 
2.3.4. dodržiava sa témy; pri rozprávaní sa 
pridržiava osnovy podporujúc ju detailami 
2.3.5. prispôsobuje výklad formálnej 
a neformálnej komunikácie 
2.3.6. tvorí  ucelený naratívny text s obsahovou 
náplňou 
2.3.7. tvorí  ucelený deskriptívny text  
2.3.8. používa fond slov v súlade s vekom; 
používa synonymá (aby sa neopakoval) 
2.3.9. opráva svoj  text (kriticky číta napísané, 
opráva chyby, mení časti textu) 
2.3.10. vie vyplniť jednoduché tlačivo so 
základnými údajami o sebe (meno a priezvisko, 
meno rodiča, dátum narodenia, adresa, telefónne 
číslo; škola, ročník, trieda) 
2.3.11. píše súkromný list a vie ho adresovať 
 

3.3.1. používa jasné, úplné, 
zložené vety  
3.3.2. jasne zvýrazňuje časti 
textu (úvod, hlavná časť, 
záver); správne rozvrhuje 
základné a vedľajšie 
informácie 
3.3.3. prispôsobuje jazykový 
štýl  
3.3.4. zostavuje krátky 
expozičný text 
3.3.5. používa bohatú slovnú 
zásobu (vzhľadom na vek) 
3.3.6. usporadúva text do 
správnych odsekov 
 

LITERATÚRA -Vie vyhľadať explicitné údaje  v 
krátkom jednoduchom texte. 
-rozumie a menuje city v temeticky 
rozličnych textách blizkych jeho 
vzrastu 
1.5.1.líši poéziu ,prózu a dramu   
1.5.2. líši literárne druhy-bajku a 
rozprávku 

-vie vyhľadať explicitné údaje  v texte s mnoho 
postav a dejov 
-rozumie a menuje city a vzťahy medzi postavami 
v zložitych textách tematycky rozličnych 
2.5.1.rozlišuje lyrickú od epickej básne 
2.5.2..určuje ľudovú 
slovesnosť(hádanky,riekanky,porekad-lá a 
príslovia) 

Vie vyhľadať explicitné  
informacie v texte ktory ma 
mnoho údajov ,zložitú 
štruktúru  a nemá spojenie so 
životnou a školskou 
skúsenosťou 
3.5.1.vysvetľuje vlastnosti a 
postupy postáv opierajúc sa o 
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1.5.3.určuje hlavné postavy a tému 
umeleckého diela 
1.5.4. určuje čas a miesto konania 
deja v texte 

2.53.pozná rym,verš a strofu v lyrickej basin 
2.5.4.určuje charaktera zovňajšok postáv ako aj 
ich konanie a vzťahy medzi postavamiv 
umeleckom texte 
2.5.5. všíma si súvis medzi  udalosťami (napr. 
Určuje poradie udalostí v texte) 
2.5.6. rozlišuje rozprávanie od opisu a dialogu 
2.5.7.rozumie preneseny vyznam slov v texte 
 

text 
3.5.2.všíma si dôsledky 
vzťahy medzi udalosťami v 
texte 
3.5.3. určuje ideu/odkaz a 
zdôvodňuje ju 

GRAMATIKA   A 
LEXIKA 

1.4.1.vie rozdeliť spoluhlásky na 
tvrdé mäkké a obojaké 
1.4.2.pozná slovesné časy;píše 
správne základné vybrané slová 
1.4.3.poznádruhyviet(oznamovacia,
opytovacia,zvolacia a rozkazovacia 
veta) 
1.4.4.pozná antonymá 
1.4.5.pozná slovný význam  

.4.1.člení slová na slabiky a určuje niektoré 
ohybné slová 
2.4.2.vymenúva vlastné a všeobecné podstatné 
mená,pridavne mená,osobné zámená 
2.4.3.pozna osobu ,rod  a čislo osobnych zamen 
v nominative 
2.4.4.pozná gramatické kategorie 
slovies(osobu,čislo a rod) a vie pozmeniť čas 
slovies 
2.4.5.líši podmet a slovesný prísudok 
2.4.6.určujedruhyviet(oznamovacie,opytovacie,zv
olacie a rozkazovacie) 
2.4.7.tvorí rôzne druhy viet 
2.4.8. pozná synonymá 
2.4.9.pozná slovný význam a frazeologizmy zo  
školského čítania a správne ich používa 
 

3.4.1.vymenúva vlastné a 
všeobecné podstatné 
mená ,vzťahové a 
privlastňovacie prídavné 
mená;osobné zámená; 
3.4.2.podstatným menám 
mení číslo a slovesám a 
prídavným menám rod a číslo 
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СРПСКИ ЈЕЗИК  КАО НЕМАТЕРЊИ 
ЦИЉ: Циљ наставе српског језика је да ученици продуктивно овладају  српским језиком у оквиру предвиђене језичке и лексичке 
грађе,да упознају елементе културе народа који говоре тим језиком и оспособе се за споразумевање,дружење и зближавање са 
припадницима  већинског народа и других националности. 
ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема) 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

 
 

IX - VI 
 
 

Учионица 
 

Кабинет за 
информати

ку 
 
 

Школско 
двориште 

 
Парк 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Обрада 
текста 

Школа-име школе,живот у 
школи,доживљаји ученика, 
излети... 
Породица и дом-у кухињи,у 
купатилу,обавезе чланова 
породице,куповина,припрема 
хране,спремање 
стана,куће,казивање пуних сати. 
Град и село-делови 
града,паркови,породична или 
стамбена зграда,на железничкој 
станици,градски 
саобраћај,путовања. 
Бројање до 1000. 
Комуникативне функције-
тражење и давање осн.података 
о предметима у 
простору,кретању,исказивање 
допадања,недопадања... 
 
 

 

-пријатна и опуштена 
атмосфера 
*Унапређивање квалитета 
наставе 
-корелација кроз коришћење 
знања и искустава из разних 
области и повезивање у 
смишљену целину са новим 
знањима, 
корелација унутар предмета 
корелација са наставом 
српског језика ( у 
ситуацијама када су  
ученици заинтересовани да 
сазнају више него што је 
планом предвиђено). 
корелација са наставом 
словачког језика, ликовном 
културом, музичком 
културом,физичким 
васпитањем, предмето Свет 
око нас и веронауком 
 
 
*Оснаживање комуникације 
и сарадње 
-информације, упутства и 
питања добро осмишљена, 
прецизно формулисана и 
недвосмислена, 
-охрабрење ученика да 

-слуша 
-чита 
-пише 
-говори 
-размишља 
-пита 
-уочава  
-истражује 
-повезује 
-процењује 
-открива 
-препознаје 
-дискутује 
-прича о догађају 
-препричава 
обрађен текст 
-смишља 
другачији почетак 
или завршетак 
приче 
-довршава причу 
-пише састав 
-преписује 
-примењује 
научено 
-тражи речи истог 
или супротног 
значења, 
деминутиве и 
аугментативе 
-глуми 

 

Језичка 
материја(јези
чки обрасци) 

 

Именовање предмета и бића 
Исказивање: 
-радње 
-особине предмета и бића 
-објекта 
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-намене 
-просторних односа 
-молбе,заповести 
-временских односа 
-начина радње 
-средства 
-узајамне и заједничке радње 

слободно износе своја 
мишљења и запажања, 
-повратна информација 
ученицима  
*Развијање и неговање 
подстицајних метода у раду 
са ученицима 
-коришћење разноврсних 
метода за подстицање 
радозналости, пажње и 
критичког мишљења  
-увођење у самостално 
коришћење различитих 
извора знања, 
-коришћење похвала, 
-индивидуалан приступ 
ученицима, 
Иновације: 
- коришћење рачунара у 
учењу (интернет, Power point 
презентације) 
-диференцирана настава 
-рад у паровима 

-игра се 
-израђује пано 
-илуструје 
 

 
Говорне 
вежбе 

 

Даље савладавање правилног 
изговора.Даље оспособљавање 
за изражавање у  дијалошкој 
форми са повећаним 
захтевима.Правилно 
коришћење предвиђених 
комун.функција.Препричавање 
текстова на основу плана.Даље 
оспособљавање за самостално 
излагање у вези са обрађеном 
темом. 
Једноставни описи предмета и 
бића.Драматизације 
обр.текстова.Причање личних 
доживљаја. 
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 Писмене 
вежбе 

Усвајање једног српског 
писма,уочавање корелације 
глас-графем,одн.графичког 
приказа исказа.Преписивање 
краћих реченица. 
Краћи диктати на основу  
усвојених структура и лексике. 
Одговори на једноставнија 
питања,постављање 
питања.Два писмена задатка у 
току године. 

 

-групни рад 
-проблемска настава 
 
 
Наставни облици :  
-рад у већим групама (два 
одељења) 
- колективни рад 
-групни рад  
-рад у паровима 
-индивидуални рад 
-механичко учење 
-учење путем открића 
-тимска настава 
-компјутерска настава 
-тематска настава 
Наставне методе :  
-усмено излагање 
-рад на тексту (читање, 
анализа) 
-разговор 
-индуктивна метода 
-писани радови ученика 
-писане вежбе 
( преписивање, диктат, 
описивање) 
-говорне вежбе 
(препричавање, причање, 
описивање) 
-цртање 
-илустрација 
цртежом,сликом,фотографиј
ом 
-демонстрација 
 
 
 

 Читање 

Усвајање једног српског 
писма.Неговање технике 
гласног читања.Гласно 
глобално читање кратких 
текстова познате садржине,а 
затим и текстова делимично 
непознате садржине. 

 

 Правопис 

Правилно потписивање 
ученика.Писање гласова и 
гласовних скупова  
карактеристичних за српски 
језик.Велико слово у писању 
улица,тргова,насеља. 
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*Развијање објективног 
праћења и напредовања 
ученика 
-праћење и оцењивање је 
редовно и у континуитету, 
-оцена се образлаже, 
Праћење напредовања 
ученика  врши се путем : 
-наставних листића 
-контролних задатака 
-писмених задатака 
(писмена провера) 
-усмене провере 
-анализе погрешних 
одговора 
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           ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
ЦИЉ: Циљ наставе страног језика у трећем разреду јесте да оспособи ученика да на страном језику комуницира на основном нивоу у 
усменом и писаном облику о темама из његовог непосредног окружења. 

ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема) 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

IX 
- учионица 

- кабинет за 
информатику 

Школа Школски простор, 
активности и излети. 

 

- индивидуализовани рад 
- индивидуалан рад 
- рад у пару 
- рад у групи 
- Тимски часови 
- Активна настава 
- Вербална комуникација 
- Обрада текста 
- Мултимедијално упознавање 

и доживљавање језика: 
репродукција, филм 

- Корелација са другим 
наставним предметима и 
садржајима: музичко, 
природа и друштво, 
математика, српски језик 

- Подстицање, припремање и 
реализација часа- ученици и 
наставник заједно 

- Рад на рачунару 

Практичан рад 
Анализе и 
дискусије  
Игра 
Учење-учења 
Посматрање 
Креативно 
мишљење и 
изражавање 
Повезивање 
претходно 
стеченог 
знања и 
искуства са 
новим 
садржајима 

X 
- учионица 

- кабинет за 
информатику 

Ја и моји 
другови Дружење и спортови.  

XI 
- учионица 

- кабинет за 
информатику 

Породица и 
блиско 

окружење 

Шира породица, суседи и 
пријатељи. Кућни 

љубимци и обавезе 
према њима. 

XII 
- учионица 

- кабинет за 
информатику 

Празници 
Божић, Нова година, 
Ускрс и други важни 

празници. 

I / II 
- учионица 

- кабинет за 
информатик 

Мој дом 
 

Обавезе у кући. 
 

III 
- учионица 

- кабинет за 
информатику 

Исхрана 

 
Оброци, омиљена храна, 
здрава храна. Навике у 
исхрани у земљи/ама 

чији се језик учи. 
 

IV 
- учионица 

- кабинет за 
информатику 

Одећа 

Одевни предмети по 
годишњим добима. 

Прикладно одевање. 
 

V 
- учионица Окружење  

Место и улица где 
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- кабинет за 
информатику 

станујем. Важне установе 
у окружењу (биоскоп, 

школа, позориште, 
пошта, музеј, банка, 

болница). Посете 
установама. 

 
VI 

- учионица 
- кабинет за 
информатику 

Остало 
Годишња доба, месеци у 
години, дани у недељи и 

делови дана. 
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MАТЕМАТИКА     
ЦИЉ:Циљ наставе математике јесте да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схватање 
појава и зависности, да оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака из 
животне праксе, за успешно математичко образовање и самообразовање, да доприносе развијању менталних способности, 
формирању научног погледа на свет исвестраном развитку личности ученика. 

ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ТЕМА 
( област) САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 

ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 
АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 

   
IX, 
учионица 
 
 
 
 
IX-VI, 
учионица 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Понављање 
градива из 
II разреда 
 10 часова 
 
Природни 
бројеви до 
1000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Геометрија 

OБАВЕЗАН  IX-VI 
-читање, писање и поређење 
бројева до 100, сабирање и 
одузимање, текстуални задаци, 
линије, множење и дељење, мере и 
разломци; 
 
-декадно записивање и читање, 
-писање бројева римским цифрама, 
-сабирање и одузимање, 
-дељење са остатком у блоку 
бројева до 100, 
-множење и дељење троцифреног 
броја једноцифреним, 
-коришћење заграда и њихово 
изостављање, 
-изрази, 
-својства рачунских операција и 
њихова примен на 
трансформисање израза и за 
рачунске олакшице, 
-употреба знакова за скуп и 
припадност скупу 
-једначине, 
-неједначине, 
-разломци, 
-текстуални задаци; 
 

 
-пријатна и опуштена атмосфера, 
*унапређивање квалитета наставе 
-корелација кроз коришћење знања и 
искустава из разних области и 
повезивање у смишљену целину са 
новим знањима, 
-корелација унутар предмета, 
-корелација са другим предметима, 
-примена рачунара у настави, 
-развојна настава, 
-проблемска настава, 
-диференцирана настава, 
-рад у паровимаћ 
-групни рад, 
-самостални рад ученика, 
-тематска настава 
*оснаживање комуникације и 
сарадње 
-информације, упутства и питања 
добро осмишљена, прецизно 
формулисана и недвосмислена, 
-охрабрење ученика да слободно 
износе своја мишљења и запажања, 
-повратна информација ученицима , 
*Развијање и неговање подстицајних 
метода у раду са ученицима 
-коришћење разноврсних метода за 

 
 
-читање, 
 
-писање, 
 
-уочавање, 
 
-поређење, 
 
-учење кроз игру, 
 
-сабирање, 
 
-одузимање, 
 
-множење, 
 
-дељење, 
 
-решавање 
задатака, 
 
-учење путем 
открића, 
-решавање 
проблема, 
-расуђивање, 
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X, XI, V, VI 
учионица 
 
 
 
 
 
 
 
X, XI, VI 
учионица 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Мерење и 
мере 

-кружница и круг, 
-цртање помоћу шестара, 
-угао и врсте углова, 
-паралелне и нормалне праве, 
-правоугаоник, квадрат, троугао, 
-цртање помоћу лењира и шестара, 
-графичко надовезивање дужи, 
-обим правоугаоника, квадрата и 
троугла; 
 
-мерење дужине, 
-мерење масе, 
-мерење запремине, 
-мерење времена; 
 
СЛОБОДАН  
-квиз, математичке укрштенице за 
време трајања дечје недеље 
-додатни задаци за надарене 
ученике 
-Бистричак 
-часопис 
-образовни софтвери  

подстицање радозналости, пажње и 
критичког мишљења (хеуристичка 
метода, учење кроз игру, 
демонстративна метода, метода 
графичког представљања...), 
-математичко кибернетичко 
моделовање, 
-увођење у самостално коришћење 
различитих извора знања, 
-коришћење похвала, 
-индивидуалан приступ ученицима, 
*Развијање објективног праћења и 
напредовања ученика 
-праћење и оцењивање је редовно и 
у континуитету, 
-оцена се образлаже, 
-извештавати и упознати родитеље о 
постигнућима ученика јасно и 
редовно и дати смернице за даље 
напредовање ученика, 

-експеримент, 
-закључивање, 
-анализа, 
-рад у групи, 
-израда домаћих 
задатака, 
-сарадња, 
-записивање, 
-цртање, 
-мерење дужине, 
-именовање, 
-разликовање, 
-мерење масе, 
-мерење 
запремине, 
-мерење времена, 
-израда сата од 
папира; 
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MАТЕМАТИКА  - образовни стандарди 
НАСТАВНА 

ОБЛАСТ ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

Природни 
бројеви и 

операције са 
нјима 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Геометрија 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разломци 
 
 
 
 
Мерење и 
мере 

1 . 1 . 1 .  зна да прочита и 
запише дати број, уме да 
упореди бројеве по 
величини ида прикаже број 
на датој бројевној 
полуправој  
 1 .1 .2 .  рачуна вредност 
бројевног израза са 
највише две операције 
сабирања и одузимања у ок 
виру прве хиљаде  
1.1.4. уме да на основу 
текста правилно постави 
израз са једном рачунском 
операцијом 1МА.  
1.1.5. уме да решава 
једноставне једначине у 
оквиру прве хиљаде 
 
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) 
 1.2.2. зна јединице за 
мерење дужине и њихове 
односе  
 
1.3.1. уме да прочита и 

 2.1.1.   уме  да   примени   
својства   природних   бројева   
(паран,   неиаран.   највећи, 
најмањи, претходни, следећи 
број) и разуме декадни бројни 
систем  
2.1.2. уме да одреди десетицу. 
стотину и хиљаду најближу 
датом броју  
2.1.3. сабира и одузима, рачуна 
вредност израза  
2.1.4. рачуна вредност израза с 
највише две операције  
2.1.5. уме да решава једначине 
 
 
 
2.2.1. уочава међусобне односе 
геометријских објеката у равни 
2.2.2. претвара јединице за 
мерење дужине 
2.2.3. зна јединице за мерење 
површине и њихове односе 
 
 
 
 
 
 
2.3.1 уме да препозна 
разломак —ф< 10, а < /?,) када 
је графички приказан нафигури 
подељеној на I? делова 
 

3.1.1. уме да примени својства 
природних бројева у решавању 
проблемских задатака 
3.1.2. зна својства операција сабирања и 
одузимања и уме да их примени.  
3.1.3. уме да израчуна бројевну вредност 
израза са више операција, поштујући 
приоритет 
3.1.4. уме да решава сложеније 
проблемске задатке дате у текстуалној 
форми  
3.1.5. уме да одреди решења неједначине 
са једном операцијом 
 
 
 
 
 
3.2.1. претвара јединице за мерење 
површине из већих у мање 
1МА.3.2.3. уме да израчуна површину 
квадрата и правоугаоника 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.1. уме да прочита, формално запише и 
графички прикаже разломак а/b 
b< 10, а<b) 
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формално запише разломак   
— (л < 10) и препозна његов 
графички приказ  
1.3.2. уме да израчуна 
половину, четвртину и 
десетину неке целине 
 
1.4.1.  уме да изрази 
одређену суму новца преко 
различитих апоена и рачуна 
са новцем у једноставним 
ситуацијама  
 1.4.2. зна коју јединицу 
мере да употреби за 
мерење задате запремине 
течности (1, d1, m1) 
масе^, к§, I)  
 

 
2.4.1. уме да изрази одређену 
суму новца преко различитих 
апоена и рачуна са новцем у 
сложенијим ситуацијама  
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 
2.4.3. претвара јединице за 
мерење запремине течности из 
већих у мање  
 

 
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 
3.4.2. претвара јединице за мерење 
запремине течности 
3.4.3. претвара јединице за мерење масе 
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ПРИРОДА И ДРУШТВО    
ЦИЉ: Упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења и развијање способности за одговоран живот у њему. 

ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ТЕМА 
( област) САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 

ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 
АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 

   
IX, учионица 
и школско 
двориште, 
III, IV, V, 
башта, 
воћњак, 
виноград 
 
 
 
 
 
 
 
 
I,учионица, II, 
 
 
 
 
 
X,учионица, 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Природа-
човек-
друштво 
   
 
Мој завичај 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нежива 
природа 
 
 
 
Веза живе и 
неживе 
природе  
 
 
 
 

ОБАВЕЗАН 
-облици рељефа у окружењу, 
-облици појављивања воде у окружењу, 
-животне заједнице и међусобни утицаји у 
животној заједници, 
-копнене животне заједнице, 
-култивисане животне заједнице и паркови, 
-значај и заштита рељефа, 
-водене животне заједнице, 
-карактеристични биљни и животињски свет 
водених животних заједница, 
-значај и заштита вода и водених животних 
заједница; 
-ланац исхране 
 
-разлике и сличности воде и других 
течности, 
-понашање тела у води и другим 
течностима, 
-промене при загревању и хлађењу 
течности, 
-чврсто, течно, гасовито, разлике и 
сличности, 
-промене материјала и објеката повратне и 
неповратне; 
 
-својства земљишта и њихов значај за живи 
свет, 
-својства воде и ваздуха која су значајна за 
живи свет и људску делатност, 
-кружење воде у природи, 

 
-пријатна и опуштена атмосфера, 
-учионица као простор који је 
могуће прилагодити потребама 
наставе, 
 
*унапређивање квалитета наставе 
-корелација кроз коришћење знања 
и искустава из разних области и 
повезивање у смишљену целину са 
новим знањима, 
-корелација унутар предмета, 
-корелација са другим предметима, 
-примена рачунара у настави, 
-развојна настава, 
-проблемска настава, 
-диференцирана настава, 
-рад у паровима, 
-групни рад, 
-самостални рад ученика, 
-тематска настава, 
-тимска настава, 
-експеримент, 
-активна настава, 
  
*оснаживање комуникације и 
сарадње 
-информације, упутства и питања 
добро осмишљена, прецизно 
формулисана и недвосмислена, 
-охрабрење ученика да слободно 

 
-посмарање, 
 
-описивање, 
 
-процењивање, 
 
-праћење, 
 
-истраживање, 
 
експериментиса
ње, 
 
-сакупљање, 
 
-стварање, 
 
-играње, 
 
-ативности у 
оквиру мини 
пројекта, 
 
-практичан рад; 
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X, учионица, 
околина 
школе , III, 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

XI,учионица, 
XII; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Кретање у 
простору и 
времену 
 
 
Кретање у 
простору 
 
 
 
 
Кретање у 
времену 
 
 
 
 
 
 
*Наше 
наслеђе 
 
 
Откривање 
прошлости 
 

-временске прилике и њихов значај у 
окружењу 
-различити звуци у природи као последица 
кретања, 
-повезаност животних заједница и улога 
човека у очувању природне равнотеже; 
 
 
-различити облици кретања и њихове 
карактеристике, 
-кретање производи звук, 
-када и како тела падају, клизају се и 
котрљају наниже, 
-оријентација према Сунцу и одређивања 
главних страна света, 
-орјентација помоћу плана насеља, 
-оријентација на географској карти 
републике Србије, 
 
-временске одреднице (датум, година, 
деценија, век, ближа и даља прошлост) 
 
 
 
-како откривамо прошлост, 
-трагови прошлости, 
-чувамо и негујемо остатке прошлости; 
 
-одређивање ближе и даље прошлости, 
-мој завичај и његова прошлост културна и 
историјска, 
-ликови из наших народних песама, 
приповедака и бајки, повезаност догађаја из 
прошлости са местом и временом догађаја, 
-знаменити људи нашег краја; 
 
 

износе своја мишљења и 
запажања, 
-повратна информација 
ученицима , 
 
*Развијање и неговање 
подстицајних метода у раду са 
ученицима 
-коришћење разноврсних метода 
за подстицање радозналости, 
пажње и критичког мишљења 
(хеуристичка метода, учење кроз 
игру, демонстративна метода, 
метода графичког 
представљања...), 
-практична настава, 
-увођење у самостално коришћење 
различитих извора знања, 
-коришћење похвала, 
-индивидуалан приступ ученицима, 
 
*Развијање објективног праћења и 
напредовања ученика 
-праћење и оцењивање је редовно 
и у континуитету, 
-оцена се образлаже, 
-извештавати и упознати родитеље 
о постигнућима ученика јасно и 
редовно и дати смернице за даље 
напредовање ученика; 
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II, учионица 

 
 
 
 
 
 
 
 

 XI,учионица, 

 
Некад и сад 
 
 
 
 
 
 
 
*Материјали 
и њихова 
употреба 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Људска 
делатност 

-специфичне промене материјала под 
топлотним и механичким утицајима, 
-електрична проводљивост воде, водених 
раствора и ваздуха, 
-ваздух-топлотни изолатор, 
-магнетна својства материјала, 
-својства материјала одређују њихову 
употребу; 
-рециклирање материјала и рационална 
потрошња производа 
 
-становништво нашег краја, 
-дечија права, правила група, 
-производне и непроизводне делатности 
људи и њихова међузависност, 
-село и град, њихова повезаност, зависност 
и међуусловљеност, 
-саобраћајнице у окружењу, 
-међусобни утицаји човека и окружења, 
утицај на здравље и живот, 
СЛОБОДАН: 
излет, екскурзија, дечја недеља,школа у 
природи,  
Еколошке активности 
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ПРИРОДА И ДРУШТВО - образовни стандарди 
НАСТАВНА 

ОБЛАСТ ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

Жива и 
нежива 
природа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Екологија 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Материјали 
 
 
 
 
 
 

 
 1.1. прави разлику између 
природе и производа људског 
рада 
   1.2. зна ко и шта чини живу 
и неживу природу 
   1.3. зна заједничке 
карактеристике живих бића 
   1.5. препознаје и именује 
делове тела живих бића 
 
 
 
 
 
 
1.2.1. препознаје и именује 
природне ресурсе 
1ПД. 1.2.2. зна употребну 
вредност природних ресурса 
1ПД. 1.2.3. разликује повољно 
и неповољно деловање човека 
по очување природе 
 
 
 
 
 
1.3.1. зна основна својства 
воде, ваздуха и земљишта 
 1.3.2. зна да су вода у 
природи, ваздух и земљиште 
састављени од више 
материјала 

 
2.1 . 1 .  разуме повезаност живе и 
неживе природе на очигледним 
примерима 
2.1.2. зна основне разлике 
између биљака, животиња и 
људи 
2.1.3. примењује вишеструке 
критеријуме класификације 
живих бића 
2.1.4. зна улогу основних делова 
живих бића 
2.1.5. разуме повезаност услова 
живота и живих бића у станишту 
2.1.6. разуме међусобну 
зависност живих бића у животној 
заједници 
 
2.2.1. разликује обновљиве и 
необновљиве природне ресурсе 
2.2.2. разуме еколошку 
оправданост употребе 
обновљивих ресурса и 
рационалног коришћења 
необновљивих ресурса 
2.2.3. зна основне мере заштите 
живе и неживе природе као 
природних ресурса  
2.2.4. зна шта је добробит 
животиња и поступке којима се 
она штити 
 
 
2.3.1. зна сложенија својства 

 
3.1 . 1 .   разуме повезаност живе и 
неживе природе на мање очигледним 
примерима  
3.1.2. разуме функционалну 
повезаност различитих делова тела 
живих бића 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.1. разуме како загревање и 
хлађење воде и ваздуха утичу на 
појаве у природи  
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Кретање и 
орјентација у 

природи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Друштво 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.3.3. зна да различите 
животне намирнице садрже 
различите састојке  
 1.3.4. зна основна својства 
материјала: тврдоћа, 
еластичност, густина, 
растворљивост, провидност, 
намагнетисаност  
 1.3.5. зна да својства 
материјала одређују њихову 
употребу и препознаје примере 
у свом окружењу  
1.3.6. зна промене материјала 
које настају због промене 
температуре. Услед механичког 
утицаја и деловања воде и 
ваздуха 
 
1.4.1. уме да препозна кретање 
тела у различитим појавама 
 1.4.2. зна помоћу чега се људи 
оријентишу у простору: лева и 
десна страна, стране света, 
адреса, карактеристични 
објекти  
1.4.3. уме да одреди стране 
света помоћу Сунца 
 1.4.4. знајединице за мерење 
времена: дан, недеља, месец, 
година, деценија и век  
 1.4.5. уме да прочита тражене 
информације са часовника и 
календара 
 
1.5.1. зна које друштвене 
групе постоје и ко су њихови 
чланови 

воде и ваздуха: агрегатно стање 
и кретање  
2.3.2. зна да су различита 
својства воде, ваздуха и 
земљишта последица њиховог 
различитог састава 
2.3.3.  разликује материјале који 
су добри проводници топлоте и 
електрицитета од оних који то 
нису  
2.3.4. зна да топлотна и 
електрична проводљивост 
материјала одређују 
њиховуупотребу и препознаје 
примере у свом окружењу  
2.3.5. разликује повратне и 
неповратне промене материјала  
2.3.6. разликује промене 
материјала при којима настају 
други материјалм од оних 
промена материјала при којима 
не настају други материјалм 
 
 
 
2.4.1. зна да кретање тела зависи 
од силе која на њега делује, 
врсте подлоге и облика тела 
2.4.2. зна да се светлост креће 
праволинијски  
2.4.3. уме да пронађе тражене 
улице и објекте на плану насеља  
2.4.4. уме да пронађе основне 
информације на географској 
карти Србије: највећа и 
најважнија насеља, облике 
рељефа и површинских вода  

3.3.2. примењује знање о променама 
материјала за објашњење појава у 
свом окружењу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.1. уме да чита географску карту 
примењујући знања о странама света 
и значењу картографских знакова 
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Држава Србиј 
а и њена 
прошлост 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.5.2. зна основна правила 
понашања у породици, школи и 
насељу 
 1.5.3. зна које људске 
делатности постоје и њихову 
улогу 
1.5.4. зна који су главни извори 
опасности по здравље и живот 
људи и основне мере заштите  
 1.5.5. зна поступке за очување 
и унапређивање људског 
здравља 
 
 1.6.1. зна основне облике 
рељефа и површинских вода 
1.6.2. зна основне типове 
насеља и њихове 
карактеристике 
 1. 6.3. зна географски положај 
и основне одреднице државе 
Србије: територија, границе, 
главни град, симболи, 
становништво  
 1..6.4. зна најважније догађаје, 
појаве и личности из 
прошлости . 
 1. 6.6. зна шта су историјски 
извори и именује их 

 
 
 
 
2.5.1. зна које су улоге 
различитих друштвених група и 
њихових чланова  
2.5.2. зна која су права и обавезе 
чланова у различитим 
друштвеним групама  
2.5.3. разуме повезаност и 
међузависност различитих 
људских делатности 
 
 
 
 
 
 
2.6.1. препознаје и именује 
облике рељефа и површинских 
вода у свом месту и у околини 
2.6.2. зна основне одлике 
рељефа и вода у држави Србији  
2.6.3. разуме повезаност 
природно-географских фактора - 
рељефа, вода, климе и 
делатности људи  
 

3.5.1. разуме заједничке 
карактеристике друштвених група и 
разлике међу њима  
3.5.2. разуме да се права и обавезе 
чланова друштвених група 
међусобно допуњују 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.6.1. зна шта је претходило. а шта је 
уследило након важних историјских 
догађаја и појава 
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ЛИКОВНА КУЛТУРА 
ЦИЉ: Циљ васпитно образовног рада у настави ликовне цултуре јесте да се подстиче и развија ученичко стваралачко мишљење и 
деловање у складу са демократским опредељењем друштва и карактером овог наставног предмета. 

ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ТЕМА 
(област) 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 
АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 
ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

   
    IX 
    X 
 
 
 
 
     XI 
 
 
 
 
    XII 
 
 
      I 
 
     II 
 
 
    III 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Коришћење 
разних 
материјала 
за 
компоновање
. 
 
Композиција 
и покрет у 
композицији 
 
 
Орнаментика 
 
 
 
 
 
 
Простор 
(повезивање 
разних 
облига у 
целину) 
 
Одабирање 
случајно 
добијених 
ликовних 

  
 -(медијуми и проширени 
медијуми) 
-Дорада И преобликовање 
започетих облика. 
-Појмови:медијуми – проширени 
медијуми. 
 
 
-Композиција линија,композиција 
боја,композиција облика, 
композиција сенки, композиција 
разних материјала у складу са 
проширеним медијумима. 
 
-Појмови:композиција. 
-Линеарна 
орнаментика,површинска 
орнаментика,тродимензионална 
орнаментика. 
-Појмови;орнамент. 
 
-Аутоматски начин 
цртања,субјективно осећање 
простора,илузија 
простора,линије,површине,облиц
и и боје у простору,шаљиви 
простор… 
-Појмови:простор,илузија 

 
-текстови песме, 
рецитације 
везане за тему 
месеца 
-филмиви, 
цртани 
филмови, 
позоришне 
представе 
-изложбе Здрава 
храна,  
Дан просветних 
радника, 
Новогодишње 
честитке,  
-Дан екологије 
-честитке и 
поклони за 8. 
март 
-Априлијада 
- сарадња са 
организацијом 
Хармонија 
-школа у 
природи 

 
-Повећавање степена 
корелације и сарадње у 
настави. 
-Развијање и неговање 
подстицајних метода у раду 
са ученицима. 
-Развијање објективнијег 
система праћења и 
напредовања ученика. 
-Оснаживање комуникације и 
сарадње наставник ученик. 
 
 
 

 
 
-игре речима и 
сликама 
-игре асоцијације 
 
-Смишље но  
Посматрање 
 
-Покази- вања 
практич- них 
радова 
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     IV 
 
 
     V 
 
 
 
 
    VI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

односа по 
личном 
избору 
ученика 
 
Плакат,билб
орд,реклама 
 
Ликовне 
поруке као 
могућност 
споразумева
ња 
 
Ликовна 
дела и 
споменици 
културе:дел 
аса 
временских 
медијума 
 
 
 

простора... 
 
 
-Слика случај(изводјење 
емотивно-афективних садржаја 
према узрасту ученика), 
-Појмови:машта. 
-Визуелне 
информације,поруке,препоруке… 
-Појмови:визуелна порука. 
 
 
-Препознавање карактеристика 
инсеката,животиња,професија код 
људи… 
Појмови:визуелно 
споразумевање. 
 
-Избор дела из споменика културе 
у складу са захтевима целина 
програма и узрасним 
могућностима ученика.  
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   МУЗИЧКА КУЛТУРА 
ЦИЉ:-Развијање интересовања музичке осетљивости и креативности  
-оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања; 
-развијање осетљивости за музичке вредности упознавањем музичке традиције и културе свога и других народа.  

ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ТЕМА 
(област) 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 
АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 
ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

   
  IX-VI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   IX-VI 

   
Извођење 
музике 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слуша ње 
музике 

  
 а)Певање 
-Певање песама (учење по слуху И 
учење песме са нотног текста) 
различитог садржаја и 
расположења,традиционалне и 
уметничке музике које су примерене 
гласовним могућностима и узрасту 
ученика.Пожељно је повезивање 
садржаја песама са садржајима 
осталих наставних предмета уколико 
је то могуће (ученици и 
школа,годишња доба,празници и 
обичаји,завичај и домовина,природа 
и околина,животиње… 
-Певање и извођење музичких игара 
(игре уз покрет,дидактичке игре). 
-Певање модела И наменских песама 
као звучна припрема за поставку 
музичке писмености. 
 
б)Свирање 
-Свирање пратње са 
бројалице,песме,.игре на ритмичким 
дечијим инструментима. 
-Свирање једноставнијих песама на 
мелодијским инструментима Орфовог 
инструментарија. 

 
-приредбе 

-филм, песме, 

текстови као 

подстицај 

-биоскопска 

представа 

-позоришна 

представа 

-Априлијада 

-школа у 
природи 

 
Настава музичке културе 
својим садржајима и 
активностима значајно 
доприноси целокупном 
развоју ученика.Код ученика 
се развија љубав према 
музичкој уметности и смисао 
за лепо и 
узвишено,потпомаже његов 
свестрани 
развој,оплемењује га и 
улепшава му живот. 
Током наставе,у виду 
осмишљених 
активности,омогућује се 
развијање способности 
изражавања звучним 
средствима. 
 
 
 

 
 
-игре речима и 
сликама 
-игре асоцијације 
 
-Смишље но  
посматрање 
 
-Извође ње музике 
 Свирање 
- Свира ње такта, 
-Свирање ритма 
-Свирање 
мелодије, 
-Свирање пауза. 
 
-Музичке игре 
-Слушање музике 
-Дечје 
стваралаштво 
-Праћење и  
вредновање 
ученика 
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   IX-VI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стварање 
музике 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-На основу искуства у изводјењу 
музике,препознати и свирати делове 
песме. 
 
-Слушање вокално-инструменталних 
композиција за децу и кратких 
инструменталних композиција 
различитог садржаја,облига и 
расположења,као и музичких прича. 
-Слушање народних песама и игара. 
У слушаним примерима препознати 
различите тонске боје (гласове и 
инструменте),различита 
темпа,динамичке разлике,различита 
расположења на основу изражајних 
елемената,као и композицију коју су 
слушали,а на основу 
карактеристичног одломка. 
Оспособљавати ученике да наведу 
примере присуства музике у 
свакодневном животу. 
-Ритмичким и звучним ефектима 
креирати једноставне пратње за 
бројалице,песме,приче,стихове,музич
ке игре,користећи притом различите 
изворе звука (глас,тело,Орфов 
инструментаријум). 
-Креирање побрета уз музику коју 
певају или слушају ученици. 
-Смишљање музичких питања и 
одговора,рíтмичка 
допуњалка,мелодијска допуњаљка са 
потписаним текстом,мелодијска 
допуњаљка. 
-Импровизовање дијалога на 
мелодијским инструментима Орфовог 
инструментарија. 
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        ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 
ЦИЉ:Циљ физичког васпитања јесте да разноврсним и систематским моторичким вештинама,у повезаности са осталим васпитно-
образовним подручјима,допринесе интегралном развоју личности ученика (позитивном,афективном,моторичком) развоју 
моторичких способности,стицању,усаврсавању И примени моторичких умења,навика и неопходних теоријских знања у 
свакодневним и специфичним условима живота и рада.  

ВРЕМ
Е И 

МЕСТ
О 

ТЕМА 
(област) 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 
АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 
ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

    
 Техника трчања: 
-вежбе из предходног разреда 
-брзо трчање на четрдесет метара 
Скокови 
-Поновити вежбе скакања и прескакања и 
комбиновати са вежбама трчања. 
Скок у вис прекораченом техником. 
Скок у даљ згрченом техником. 
 
Бацања 
Бацања лоптице у циљ  
 
Вежбе на тлу 
(за ученике и  ученице) 
-вежбе из предходних разреда 
-колут назад 
-дечији поскок заменити за три трчећа 
корака, суножни доскок и увито 
 
Прескок 
(за ученике и ученице) 
-Припрема за прескок козлића:  
-суножни скокови  
-прескок шведског сандука 
Вратило 
(за ученике и ученице) 

 
-излет 
-активности у 
оквиру дечје 
недеље 
 
- Априлијада 
-крос 
-
акција:Заједнич
ко вежбање 
-школа у 
природи 

 
-Пограмска концепција 
физичког васпитања 
заснива се на јединству 
наставних,ванчасовних 
и ваншколских 
организационих облика 
рада,као основне 
претпоставке за 
осваривање циља 
физичког васпитања. 
-Ученици се 
оспособљавају за 
задовољавање 
индивидуалних потреба 
и склоности,за 
коришцење физичког 
вежбања у 
свакодневном животу. 
-Програмски задаци 
остварују се,осим на 
редовним часовима,и 
кроз ванчасовне и 
ваншколске 
организационе облике 
рада,као што су 
излет,крос,курсни 

 
-Активно- сти у 
природи: Два 
кроса-јесењи и 
пролећни. 
-Курсни облици 
и обавезан 
стручно-
педагошки рад: 
-пливање 
-спортска 
активност од 
значаја за 
друштвену 
средину 
-обавезан 
стручно-
инсруктиван 
рад. 
-Школска и друга 
такмиче- ња у: 
-гимнасти ци 
-атлетици 
-најмање у 
једној тимској 
игри. 
-Медју- школска 



 131 

 
Клупа,ниска греда (за ученице) 
 
Паралелни разбој до висине груди 
(за ученике) 
Дохватни кругови (ученици) 
 
Окрети 
-Истоимени на обе ноге,за 90° и 180° са 
покретима руку. 
 
Вијача 
-Галоп и повезати са елементима из 
предходног разреда. 
Обавезни састав са лоптом 
-Бацање и котрљање.Повезати у састав са 
лоптом до 16¾ тактова. 
Плесови 
-банаћанско коло 
-чардаш 
-валцер 
-Основни ставови у места и кретању – 
напред,назад,лево,десно,цик-цак,са 
положајем руку карактеристичним за 
поједине спортске игре:окретање око једне 
ноге (пивотирање). 
-Основа тимских игара:основни ставови у 
места и кретању,држање лопте у рукомету и 
кошарци,додавање у пару,вођење у места. 
-Одбојка: 
Рукомет 
Одбојка 
 
-Правилно држање тела,лична хигијена и 
хигијена здравља,правилна исхрана,ритам 
рада и одмора.   

облици,слободне 
активности,такмицења,к
олективно-педагошки 
рад,дани 
спорта,приредбе и јавни 
наступи. 
 
 

такмиче- ња: 
-општин- 
ска,окруж-
на,регио- нална 
и републи- чка. 
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 3.3.2. ПРОГРАМИ ИЗБОРНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА У ТРЕЋЕМ РАЗРЕДУ 
 

Ред. 
број 

ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ Одељење 1 
(словачки језик) 

Одељење 2 
(српски језик) 

Број 
група 

1. Верска настава + + 2 
2. Грађанско васпитање - + 1 
3. Рука у тесту – Откривање света + - 1 
4. Од играчке до рачунара - + 1 
5. Словачки језик са елементима националне културе - + 1** 

 
                       ** Формирана је 1 група од ученика II, III и IV разреда. 

          
          ВЕРСКА НАСТАВА 

ЦИЉ: Циљ Верске наставе је у томе да деца схвате да свет и живот имају вечни смисао и да могу да разумеју и преиспитају свој однос 
према Богу,човеку и природи. 
ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема) 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

IX,X 
 
 

XI,XII 
 
 

I,II 
 

 
 

III,IV 
 
 

V,VI 

~Бог је створио 
јединствен свет и 
то као многе 
конкретне врсте 
ни из чега. 
~Последице 
створености по 
природу и њено 
постојање. 
~Стварање човека 
на крају свега 
створеног по 
икони и подобију 
Божијем. 
~Евхаристија као 
свет у малом. 
~Стварање света 
и човека у 
православној 
иконографији. 

Кроз обраду свих тема 
ученици ће да уоче да 
спознају да је Бог из 

љубави створио свет за 
вечност и да запазе да је 

Бог на крају створио 
човека као личност. 

 ~Фронтални 
~Индивидуални 
~Дијалошка 
~Показивање 

~цртање 
~посета цркви 
~разговор 
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Náboženská výchova 
ЦИЉ: Cieľom vyučovania náboženstva je poskytnúť a budovať v duševnom živote dieťaťa základy kr. charakteru, vštepovať dieťaťu lásku a z 
lásky vyplívajúcu poslušnosť k Bohu.  Vyučovaním náboženstva dieťa má prísť k presvedčeniu, že patrí do spoločnej rodiny – k evanjelickej 
cirkvi. 

ВРЕМЕ И МЕСТО ОБЛАСТ 
(тема) 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И 
ПОСТУПАК 

ОСТВАРИВАЊА 
ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА 

ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

September 
 
* 
 

Október 
 
* 
 

November 
 
* 
 

December 
 
* 
 

Január 
 
* 
  

Február 
 
* 
 

Marec 
 
* 
 

Apríl 

Biblické príbehy 
z Mojžišovho života 

 
* 

Druhý článok 
všeobecnej viery 

kresťanskej 
 
 
 
 
* 
 
 
 

Biblické príbehy za 
života Pána Ježiša 

Krista 
 

-  Mojžišovo 
narodenie, jeho 
záchrana a mladosť 
- Mojžišov útek 
k Midjáncom 
- Mojžišovo poverenie 
a jeho návrat do 
Egypta 
- Mojžiš odvádza 
Izraelcov z Egypta 
- Prechod cez 
Červené more s púšť 
- Zjavenie Božie na 
Sinaji a Desať Božích 
prikázaní 
- Znenie druhého 
článku a jeho 
vysvetlenie 
- Ján Krstiteľ 
- Zvestovanie 
narodenia Ježiša 
Krista 
- Narodenie Pána 
Ježiša 
- Zjavenie Krista Pána 
mudrcom 
- Útek do Egypta 
- Dvanásťročný Ježiš 
v chráme 

 Metódou nazývame 
spôsob, postup, 
cestu, ktorou si učiteľ 
volí, aby priviedol 
dieťa k vytýčenému 
cieľu.  
Učiteľ náboženskej 
výchovy musí mať na 
zreteli fakt, že jeho 
úlohou nie je len 
sprostredkovať údaje 
a podávať informácie, 
ale i prebúdzať 
a utužovať 
náboženské cítenie; 
teda nemá pôsobiť 
len na rozum, ale aj 
na cítenie a vôľu detí. 
Musí dbať na to, aby 
vyučovanie nebolo 
čisto intelektuálne, ale 
ani čisto citové.  
Základnou a zároveň 
aj najčastejšou 
metódou je – 
rozprávanie.  
Rozprávanie musí byť 
zrozumiteľné – 
vyhýbať sa pojmom, 

- počúvanie 
- práca s Bibliou 

- práca so 
spevníkom 

kreslenie 
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* 
 

Máj 
 
*  
 

Jún 

- Ježišovo 
účinkovanie a vstup 
do Jeruzalema 
- Pomazanie Ježiša 
v Betánii 
- Posledná večera – 
ustanovenie sviatosti 
Večere Pánovej 
- Ježiš v Getsemane 
- Zajatie Pána Ježiša 
- Pán Ježiš pred 
židovskou radou 
- Ježiš pred Pilátom 
- Ukrižovanie 
a Ježišov pohreb 
- Vzkriesenie Pána 
Ježiša 
- Emauskí učeníci 
- Vstúpenie Pána 
Ježiša Krista 

ktoré deti nerozumejú.  
Problémová metóda – 
dialóg, debata: 
Využívame ju vtedy, 
keď chceme, aby deti 
hlbšie pochopili 
zmysel a obsah 
vysvetľovaného učiva, 
biblického princípu, 
pojmu, určitej situácie 
alebo problému.  
V záujme úspechu 
debaty treba sa 
dohodnúť na 
niekoľkých závažných 
pravidlách: 1. nikto 
nie je nútený 
rozprávať, 2. vždy 
hovorí len jeden, 3. 
neexistuje hlúpa 
otázka, 4. nesmie byť 
žiadneho 
ponižovania, 5. 
všetko, čo sa 
v miestnosti povie, 
v nej i zostane.  

Ďalej sa používajú 
metódy – aktivizácie 
a dynamickosti pre 
zapojenie detí do 

látky. Tiež sa 
používajú hry, scénky 
a dramatizácie ako aj 

kvízy a súťaže. 
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           ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ      
ЦИЉ:Сазнање о себи и другима је подстицање развоја личности и социјалног сазнања код ученика. Овај предмет треба да пружи 
могућност ученицима да постану активни учесници у процесу образовања и васпитања, и да изграде сазнања, умења, способности и 
вредности необходне за формирање аутономне, компетентне, одговорне и креативне личности, отворене за договор и сарадњу, која 
поштује и себе и друге. 

ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ТЕМА 
( област) САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 

ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 
АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 

  
IX, 
учионица, 
2 часа 
 
 
 
 
 
IX, X, XI, 
Учионица, 
9 часова  
 
 
 
 
 
 
XI, XII, 
учионица 
5 часова 
 
 
 
 
 
 
 

Подстицање групног 
рада, договарања и 
сарадње са 
вршњацима и 
одраслима;  
 
Уважавање 
различитости и 
особености, 
уочавање и 
превазилажење 
стереотипа везаних 
за пол, узраст, 
изглед, понашање, 
порекло; 
 
Пријатељство и 
моралне дилеме у 
вези са тим, 
развијање појма 
пријатељства 
иморалног 
расуђивања; 
 
Појединац и 
заједница, правила 
која регулишу живот 
у заједници, права и 

-родитељски састанак,сусрет 
родитеља, наставника и ученика, 
 
-уводни час, упознавање са 
садржајем предмета и начином рада; 
 
-сличности и разлике, 
-полни стереотипи у играма, 
-последице полних стереотипа, 
-последице уопштених судова, 
-појава искључивања у групи, 
-понашање које одступа од 
очекиваног, 
-односи у одељењу, 
-односи млађи-старили, 
-дискриминација по узрасту; 
 
-пријатељство, 
 
-лаж као морални прекршај, 
 
-припадање групи, 
-крађа као морални прекршај, 
 
-односи међу пријатељима; 
 
 
-обавезе у кући, 

-пријатна и опуштена атмосфера, 
-учионица као простор који је 
могуће прилагодити потребама 
наставе, 
-радионички облик рада, 
-договор о правилима којих треба 
да се придржавају сви учесници 
расправе, 
 
*унапређивање квалитета наставе 
-корелација кроз коришћење знања 
и искустава из разних области и 
повезивање у смишљену целину са 
новим знањима, 
-корелација унутар предмета, 
-корелација са другим предметима, 
 
-развојна настава, 
-проблемска настава, 
-рад у паровима, 
-групни рад, 
-самостални рад ученика, 
-тематска настава, 
-активна настава, 
  
*оснаживање комуникације и 
сарадње 
-информације, упутства и питања 

-слушање, 
 
-посматрање, 
 
-играоне 
активности, 
 
-описивање, 
 
-процењивање, 
 
-дискусија, 
 
-излагање, 
 
-закључивање, 
 
-цртање, 
 
-израда малих 
пројеката, 
 
-изложба; 
-слушање, 
 
-посматрање, 
 
-играоне 
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I, II, III, 
учионица 
9 часаова 
 
 
 
 
 
 
 
 
III, 
учионица 
3 часа 
 
 
 
IV, V, 
учионица 
4 часа 
 
 
V, VI, 
учионица 
3 часа 
 
VI, 
учионица 
1 час 

одговорности, 
договарање; 
 
 
 
 
Заштита од насиља; 
 
 
 
Развијање моралног 
расуђивања; 
 
 
 
Развијање еколошке 
свести, брига о 
животињама и 
биљкама; 
 
Евалуација 
 

-договарање у породици, 
-права и одговорности у заједници, 
-слобода избора, 
-кућни ред школе, 
-оцењивање, 
-демократија у учионици, 
-доношење одлука на нивоу 
одељења, 
-планирање акције; 
 
 
-сукоби и њихово решавање, 
-кажњавање, 
-насиље у школи; 
 
 
-лажна солидарност, 
-одговорности за направљену штету, 
-последице лажи, 
-циљ оправдава средство; 
 
-однос према животињама, 
 
-природа и ја, 
 
-брига о природи, 
 
-евалуација програма ипрезентација 
резултатарада родитељима; 
 

добро осмишљена, прецизно 
формулисана и недвосмислена, 
-охрабрење ученика да слободно 
износе своја мишљења и 
запажања, 
-повратна информација 
ученицима , 
 
*Развијање и неговање 
подстицајних метода у раду са 
ученицима 
-коришћење разноврсних метода за 
подстицање радозналости, пажње 
и критичког мишљења (хеуристичка 
метода, учење кроз игру, 
демонстративна метода, ...), 
-увођење у самостално коришћење 
различитих извора знања, 
-коришћење похвала, 
-индивидуалан приступ ученицима, 
 
*Развијање објективног праћења и 
напредовања ученика 
-праћење и оцењивање је редовно 
и у континуитету, 
-оцена се образлаже, 
-извештавати и упознати родитеље 
о постигнућима ученика јасно и 
редовно и дати смернице за даље 
напредовање ученика; 
 

активности, 
 
-описивање, 
 
-процењивање, 
 
-дискусија, 
 
-излагање, 
 
-закључивање, 
 
-цртање, 
 
-израда малих 
пројеката, 
 
-изложба; 
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            ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА 
ЦИЉ:Развијање моторичких способности уз коришћење материјала,прибора,алата,уређаја и рачунара.  

ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ТЕМА 
(област) 

САДРЖАЈ РАДА 
НАЧИН ПОСТУПАК 

ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 
АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 
ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

   
IX,X 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
XI 
 
 
 
 
XII 
I,II 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Правимо,к
онструише
мо 
  
 
 
 
 
Играмо 
игрице 
 
 
 
 
 
 
Компјутер
ски буквар 
 
 
 
Играмо се 
и цртамо 
 
 
 
 
Пиши 
бриши 

  
-употреба појединих врста 
материјала; 
-избор и употреба лако 
обрадивих материјала 
-склапање модела од датих 
елемената 
-припрема играчака за употребу 
(постављање 
батерије,покретање,мале 
поправке…) 
-примена играчака (симулације 
саобраћајних и других животних 
ситуација) 
 
-рад са дискетом,рад са ЦД-ом 
-покретање и затварање 
програма,прозора 
-учитавање и покретање 
програма 
-затварање програма  
 
 
 
-програми за забаву,рачунање и 
учење 
-компјутерски буквар 
-образовни програми (примена 
рачунара у појединим 
наставним предметима) 

 
 

 
-Развијање 
креативности,логичког 
мишљења и способности 
комбиновања. 
-Упознавање и употреба 
образовних програма 
-Развијање умења и вештина 
за коришћење 
материјала,прибора,алата и 
рачунара у игри и 
свакодневном животу. 

 
-констру исање 
-демон страција  
-рад са програмом  
-игра 
-штампа ње 
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III 
 
 
 
 
 
 
IV 
 
 
 
 
 
V,VI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Рачунамо 
рад са 
калкулато
ром 
 
 
 
Креирамо 
стварамо 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-једноставан програм за цртање 
-покретање програма 
-алати за 
цртање:оловка,линија,гумица,цр
тање,правоугаоника 
-цртање 
елипсе,кантица,цспреј,пипета,кр
ива линија,полигон 
-примена рачунара у ликовном 
васпитању 
-цртање по задатку или 
слободном избору 
-чување цртежа или штампање 
 
-покретање програма 
-избор слова (фонта) , писање 
малих и великих слова 
-унос текста 
-уређивање,чување,снимање 
текста 
-штампање 
 
 
-основне рачунске операције  
-покретање програма 
-примена рачунара у 
математици 
-рад са штампачем 
 
 
-руковање дигиталним 
Фотоапаратом 
-електронска пошта,покретање 
програма,пошта,слање, 
примање 
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-креирање 
писма,постера,транспарента,поз
ивнице,честитке,календара,албу
ма… 
-користећи једноставан програм 
и лако обрадив материјал 
(папир,картон,текстил и сл.). 
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РУКА У ТЕСТУ 
ЦИЉ: Овај изборни наставни предмет упућује ученике на непосредну активност при изучавању појава у природи и откривању 

света који их окружује. У оквиру овог предмета ради се на огледима који негују, подстичу и развијају природну дечју радозналост у 
тражењу одговора на питања ШТА, КАКО и ЗАШТО ? 

Рука у тесту је у корелацији са наставним предметом ПРИРОДА И ДРУШТВО, као  и њихови садржаји, задаци и циљеви, чиме 
се омогућује комплексније додатно разумевање појава у природи и развијање активног истраживачког односа према окружењу. 
 
ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема) 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

 
IX 
 
 
 

X 
 
 

 
X-XI-XII-I-

II 
 
 

II-III-IV-V-
VI 
 

УЧИОНИ
ЦА 

 
 
 
 
 
 
 

Уводни час 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вода  
 
 
 
 
 
 
 

Ваздух  
 
 
 
 
 
 
 

Испитујемо нека својства 
ваздуха, воде и смеша 
(раствора), или онога 
што удишемо, пијемо и 
једемо. 
 
Филтрирање воде. 
Стање воде; веза 
температуре и стања 
воде. 
Мали замрзивач. 
Како сачувати лед. 
Кишомер. 
 
Ветар. Дејство ветра. 
Ветроказ. 
Постојање ваздуха. 
Ваздух као погонско 
средство.  
Ширење ваздуха при 
загревању. 
Отпор ваздуха. 
 
Електрицитет. 
Проводници изолатори. 

Непосредно 
искуство ученика 

 
Стручна 

литература 
 

Популарне 
књиге 

 
Наставници 
предмета 

природних наука 
 
 

Интернет 
 

Запажања у 
околини 

 
Приче које су 

чули 

ПРИНЦИП рада је да 
ученици САМИ, уз дискретно 
вођење наставника, раде и 
решавају постављене проблеме на 
начин како то научници раде у 
лабораторији: 

• Дефинише се проблем  
• Поставља хипотеза 
• Прави протокол 

експеримента 
• Изводи експеримент 
• Приказује се и дискутује се о 

добијеним резилтатима 
• самостално или групно 

истраживање 
• Све се то бележи у 

експерименталној свесци 
 

Важно је да се 
омогуће 
наставне 

ситуације у 
којима ће 

активности 
ученика бити 
разноврсне: 

 
посматрање 

 
сакупљање 

материјала и 
података 

 
упоређивање 

 
класификовање 

 
бележење 

 
замишљање и 
постављање 

огледа 
(експеримента) 



 141 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Електрицитет  
 
 
 
 
 
 

Гравитација 
 
 
 
 

Плива – тоне 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eвалуација 

Да ли вода проводи ел. 
струју? 
Сова. 
 
Како нам помаже 
земљина тежа. 
Шта најбрже пада? 
 

 
Плива тоне – јаје (слана 
и обична вода). 
Експерименти са 
објектима који пливају – 
тону. 

 
 

Дискутовање о 
резултатима и давање 

предлога нових 
експеримената. 

Преглед 
експерименталне свеске. 

 
 
 

 
објашњење 

 
коришћење 

података 
 

представљање 
онога што је 

виђено и 
урађено 

 
дискутовање о 
резултатима 

 
самостално или 

групно 
истраживање  
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СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ 
SLOVENSKÝ JAZYK S PRVKAMY NÁRODNEJ KULTÚRY   
CIEĽ: Žiaci si osvojujú základné pravidlá slovenského pravopisu a získavajú zručnosť a návyk podľa osvojených pravidiel pravopisne správne 
písať. Získavajú zručnosť správne a plynule čítať.Aj ďalej obohacujú svoju slovnú zásobu a pestujú kultúru vyjadrovania. 

ČAS A 
MESTO 

ТÉМY 
( оblasť) 

OBSAH PRÁCE SPÔSOB A POSTUP REALIZÁCIE 
PROGRAMU 

АКТIVITY 
ŽIAKOV POVINNÝ VOĽNÝ 

 
IX-VI 

 
kabinet 

slovenčiny 
 

kabinet 
informatik

y 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kultúrne návyky  
 
 
 
Osobnosť žiaka  
 
Rodina  
 
 
Rodičovský dom 
 
 
Škola  
 Priatelia 
 
 
 
Ulica 
 
 
 
 
 
 
Príroda  
 
 

 
Zoznamovanie, 
pozdravovanie,predstavovanie. 
Základné kultúrne a hygijenické 
zvyky. 
 
Vedieť sa predstaviť, povedať o 
sebe. 
 
Členovia rodiny, 
rodina,pomenovanie rodinných 
vzťahov,ostatní príbuzný. 
 
Byt,miestnosti,poloha,opis, časti, 
veci v dome,veci žiaka. 
 
 
Žiak,učiteľ,spolužiaci,učebňa a 
veci v nej,žiacke veci. 
Priatelia osobní,rodinní,vedieť ich 
predstaviť. 
 
Objekty, domy a obytné 
budovy,predajne,lekáreň,pre-
mávka, ľudia, opis cesty od domu 
do školy,miesta pre 
hru,nebezpečie,orjentácia na ulici. 
 

Novokon-
cipovaný 
obsah 
vyučovania 
slovenské-
ho jazyka 
zvyšuje 
nároky na 
samostat-
nosť, 
tvorivosť 
a organizá-
ciu práce 
učiteľa. 
 
 
 
Pracovné 
listy 
z rôznych 
cvičebníc, 
prístupné 
encyklo-
pédie, 
literárne 
časopisy. 
Voľnosť 
učiteľa vo 

Ako pozdvihnúť kvalitu vyučovania 
- KORELÁCIOU 
- s inými predmetmi  
- korelácia s učebnými 

osnovami  
- INOVÁCIOU 
- použitím počítača vo 

vyučovaní 
- aktívne vyučovanie 
- použitím DVD-a  a  
- práca v pare 
- skupinová práca 
- samostatná práca žiakov 

 
 
 
 
Spôsoby a metódy práce 
Kolektívno-individuálna práca 
Kooperácia žiak-žiak 
Kooperácia učiteľ-žiak 
Ilustračno demonstrač. práca 
 
Metóda postupného učenia krok za 
krokom 
Metóda samostatného spoznania a 
uzavierania 
Dialóg 

Starostlivá 
výslovnosť 
hlások 
Vieš odpovieš 
Láme si jazýčky 
Didaktické hry 
Učí sa správnu 
slovenčinu 
Múdra hlavička 
vie- odpovie 
Reprodukuje 
kto, čo ako, 
kedy… 
Dialóg otázky a 
odpovede v 
súlade s vekom 
a schopnosťami 
Otázky a 
odpovede 
Odpisuje 
Vypozorovanie 
priebehu 
udalostí, 
hlavných a 
vedľajších 
postáv. 
Rozpráva 
Opisuje 
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IX-VI 
 
 

kabinet 
slovenčiny 

 
kabinet 

informatik
y 
 
 
 

IX-VI 
 
 
 

kabinet 
slovenčiny 

 
kabinet 

informatik
y 
 

IX-VI 
 

 
 
 
Sviatky  
 
 
 
 
Čas a čísla  
 
 
 
 
Domáce zvieratá 
 
 

Rastlinný a živočíšny svet mesta a 
okolia,ročné obdobia, ochrana 
prírody.Stromy, ovocie, zeleniny, 
kvety z bezprostredného okolia. 
 
Vianoce,Mikuláš, Silvestra,Veľká 
noc 
 
 
 
Minulý,prítomný,a budúci čas, 
presný a orientačný čas, názvy 
dní,mesiacov a ročných 
období.Počítanie. 
 
Pomenovanie zvierat a ich mláďat 
 
 
 

využívaní 
textov 
z literatúry. 
Podľa 
možnosti 
pozrieť 
aspoň jedno 
detské 
divadelné 
predstave-
nie, 
slovenskú 
ľudovú 
rozprávku 
na DVD… 
 
 

Žiaci uplatňuju svoje vedomosti v 
škole a v každodennom živote. 
Učiteľove otázky sú jasné a nie 
dvojzmyselné. Žiak má odpovedať 
plnou vetou a za to má dostať spätnú 
informáciu a pochvalu. 
U žiakov rozviť zvedavosť , pozornosť 
a rozvoj vlastnej mienky. 
Vysvetliť žiakom spôsob hodnotenia – 
známkovania. 
Informovať žiakov pravidelne, jasne 
a dávať ďalšie smernice ako si zlepšiť 
úspech. 
Urobiť schému na základe ktorej by si  
i žiaci mohli dávať známky.  
Vypracovať  tabuľku do ktorej  žiaci 
budú môcť dávať svoju mienku o 
hodine. 
 
 
 

 

Jazykové hry 
Rozpráva 
zážitky- 
konkrétne   
počuté a videné 
Čítanie 
Prispôsobovani
e 
situácii v texte/ 
čítanie hlasné a 
tiché/ 
Počúva 
Recituje 
Obohacovanie 
aktívného 
slovníka 
Slovník 
neznámych a 
menej známych 
slov a výrazov 
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          3.3.3. СТРУКТУРА НАСТАВНОГ КАДРА У ТРЕЋЕМ РАЗРЕДУ 
 

Образовно 
васпитна 

област 
(предмет) 

Степен и врста стручне спреме 

 
Наст. 

разредне 
наставе 

(VI) 

 
Проф. 

разредне 
наставе 

(VII) 

 
 

Проф. 
предметне 

наставе 
(VII) 

 

Вероучитељ 

П
ре

да
је

 
у 

од
ељ

ењ
у 

Обавезни 
предмет 

     

Српски језик  М. Јевтић   III2 

Словачки језик З. Обшуст    III1 

Српски као 
нематерњи ј.   Ј. Сирар  III1 

Енглески језик   В. Јованов  III1, III2 

Математика З. Обшуст    III1 
 М. Јевтић   III2 

Природа и 
друштво 

З. Обшуст    III1 
 М. Јевтић   III2 

Ликовна култ. З. Обшуст    III1 
 М. Јевтић   III2 

Музичка култ. З. Обшуст    III1 
 М. Јевтић   III2 

Физичко васп. З. Обшуст    III1 
      М. Јевтић   III2 

Изборни 
предмети 

     

Грађанско васп. 
    III1 
 М. Јевтић   III2 

Верска настава    В. Ловас III1 
   С.Симикић III2 

Рука у тесту З. Обшуст    III1 
          

Од играчке до 
рачунара 

     
 М. Јевтић   III2 

Словачки ј.  са 
елементима нац. 
културе 

   
А. Обшуст 

 
III2 
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3.4. ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА У ЧЕТВРТОМ РАЗРЕДУ 
 

3.4.1. ПРОГРАМИ ИЗБОРНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА У ЧЕТВРТОМ РАЗРЕДУ 
 

         СРПСКИ ЈЕЗИК 
ЦИЉ: Да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика на којем ће се усмено и  
           писмено правилно изражавати,да упознају,доживе и оспособе се да тумаче одабрана књижевна 
           дела, позоришна,филмска и друга остварења из српске и светске баштине. 

ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

    ОБЛАСТ 
       
     (тема) 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

 
IX-VI 
 
 
 
 
учионица 
 
 
 
 
библиотека 
 
 
 
 
парк 
 
 
 
 
школско 
двориште 
 
 

 
      Језик 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Граматика 
 

• Реченица 
• Именице 
• Придеви 
• Заменице 
• Бројеви 
• Глаголи 

 
 
 
 

• Правопис 
 

• Употреба вели-ког 
слова 

• Управни и неупр- 
авни говор 
• Наводници и за-

граде  
• Писање сугла-

сника ј 
• Писање 

 
Приредба за 
прваке 
 
 
Уређење паноа 
у учионици 
 
 
Читалачка 
значка 
 
 
Песничка 
штафета 
 
 
Такмичење 
рецитатора 
 
 
Позоришне 
представе 
 
 

 
-подстцање свесне активности и 
мисаоног осамостаљивања 
ученика 
-повезивање наставе језика са 
доживљавањем уметничког текста 
-систематска и осмишљена 
вежбања у говору и писању 
-неговање примењеног знања и 
умења 
-систематски и на ваљан начин 
ученике треба укључивати у 
библиотеку 
-говор наставника прилагођен 
узрасту и знањима ученика 

-пријатна и опуштена атмосфера 
-значај граматичке прецизности 
-потрага за информација из 
различитих извора 
-задаци у два и три нивоа 
-драматизација за ученике који 
брже напредују, изражајно читање 
за ученике који спорије напредују 
-динамично смењивање метода и 
облика рада 

 
Динамично 
смењивање 
активности 
 
 -слушање 
 
 
 
 -читање 
 
  
 
-причање 
 
 
 
 -препричавање 
 
  
 
-писање 
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сала за 
културне 
манифеста- 
ције 
 
 
 
позориште 
 
 
 
филмска 
сала 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
   Књижевност 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Језичка 
култура 

присвојних 
придева 
изведених од 
властитих 
имена(ов, ев, ин, 
ски)                              

 
 
  Ортоепија 

 
• Вежбе за откл-

ањање грешака 
које се јављају у 
говору и писању 
ученика 

• Вежбе у изгова-
рању акцентних 
целина 

  
 
 Лектира 
 

• Лирика 
• Епика 
• Драма 
 
 
• Научно-попула-

рни и информ-
ативни текстови 

 
 
 
    Читање текста 
 
   Тумачење текста 

Филм 
 
 
Приредба 
поводом 
завршетка 
школске године 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-српски језик је у корелацији са 
свим наставним предметима 
-упутства и питања која наставник 
поставља морају да буду јасна и 
прецизна 
-уважавање индивидуалног 
напредовања ученика 

 -примена рачунара у настави и  
 савремених техничких уређаја 
-ученици се охрабрују да сло-       
бодно износе своја мишљења и 
запажања 
-често се користе похвале и истичу 
позитивни примери понашања и 
постигнућа деце 
-корелација мећу садржајима 
унутар предмета 
-корелација са другим пред-метима 
у зависности од наста-вних 
садржаја 
-тимски и тематски рад 
-дечија недеља-тимско тематски 
рад 
 -дан екологије-тимско тематски рад 

-преписивање 
 
 
 
 -рецитовање 
 
  
 
-решавање 
 
  
 
-допуњавање 
 
 
 
 -игра 
 
 
 
-драматизација 
 
  
 
-истраживање 
 
 
 
-смишљање 
 
 
 
 -описивање 
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   Књижевни појмови 
 
  Функцијонални 
појмови 

Основни облици 
усменог и писменог 

изражавања 
 

• Препричавање 
• Причање 
• Описивање 
• Извештавање 
• Усмена и писме-

на вежбања 
         -ортоепске вежбе 
         -диктати 
         -лексичке и сема- 
          нтичке вежбе 
         -синтаксичке и ст- 
          илске вежбе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Поред обаве-
зних дела, на-
ставник и 
ученици сло-
бодно бирају од 
три до пет дела 
за обраду 
 
Избор из књига 
енциклопедија и 
часописа за 
децу 

 -изваштавање 
 
 
 -говорно вежба- 
  ње 
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СРПСКИ ЈЕЗИК -  образовни стандарди 

2. ВЕШТИНА 
ЧИТАЊА И 
РАЗУМЕВАЊЕ 
ПРОЧИТАНОГ 
 

IСЈ. 1.2.2. одговара на једноставна 
питања у вези са текстом, 
проналазећи информације 
експлицитно исказане уједној 
реченици, пасусу, или у 
једноставној табели (ко, шта, где, 
када, колико и сл.) 
1СЈ. 1.2.3. препознаје да ли је 
тражена информација, која може да 
буде исказана на различите начине 
(синонимија, парафраза), садржана 
у тексту 
1СЈ. 1.2.4. познаје и користи 
основне делове текста и књиге 
(наслов, пасус, име аутора; садржај, 
речник) 
1СЈ. 1.2.5. одређује основну тему 
текста 
1СЈ. 1.2.6. разуме дословно значење 

1СЈ.2.2.1. чита текст природно, 
поштујући интонацију 
реченице/стиха; уме да одреди 
на ком месту у тексту је пауза, 
место логичког акцента; који део 
текста треба прочитати брже, а 
који спорије 
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) 
1СЈ.2.2.3. раздваја битне од 
небитних информација; 
одређује след догађаја у тексту 
1СЈ.2.2.4. успоставља везу 
између информација исказаних 

1СЈ.3.2.1. изводи сложеније 
закључке на основу текста, 
обједињујући информације из 
различитих делова дужег текста 
1СЈ.3.2.2. повезује и обједињује 
информације исказане различитим 
симболички системима (нпр. текст, 
табела, графички приказ) 
1СЈ.3.2.3. разликује различита 
гледишта заступљена у 
информативном тексту (нпр. 
мишљење аутора текста \>х. 
мишљења учесника у догађају) 
1СЈ.3.2.4. изводи сложеније 
закључке на основу текста и издваја 
делове текста који их поткрепљују; 
резимира наративни текст 
1СЈ.3.2.5. представља текст у 
одговарајућој нелинеарној форми 

НАСТАВНА 
ОБЛАСТ 

ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

1. ГОВОРНА 
КУЛТУРА 
 

1СЈ.0.1 . 1 .  познаје основна начела вођења разговора: уме да започне разговор, учествује у њему и оконча га; 
пажљиво слуша своје саговорнике 
1СЈ.0.1.2. користи форме учтивог обраћања 
1СЈ.О.1.3. казујетекст природно, поштујући интонацију реченице/стиха, без тзв.„певушења" или 
„скандирања" 
1СЈ.О.Ј.4. уме да преприча изабрани наративни или краћи информативни текст на основу претходне израде 
плана текста и издвајања значајних делова или занимљивих детаља 
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), добро распоређујући основну 
информацију и додатне информације 
1СЈ.0.1.6. уме на занимљив начин да почне и заврши своје причање 
1СЈ.0.1.7. уме у кратким цртама да образложи неку своју идеју 
1СЈ.0.1.8. уме да одбрани своју тврдњу или став 
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текста 
1СЈ.1.2.7. разликује 
књижевноуметнички од 
информативног текста 
1СЈ. 1.2.8. процењује садржај текста 
на основу задатог критеријума: да 
ли му се допада, да ли му је 
занимљив; да ли постоји сличност 
између ликова и еитуација из текста 
и особа и ситуација које су му 
познате; издваја речи које су му 
непознате 
 

у линеарном и нелинеарном 
тексту (нпр. проналази 
део/детаљ који је приказан на 
илустрацији, у табели СРПСКИ 
ЈЕЗИК 
, или на дијаграму) 
ЈСЈ.2.2.5. одређује основни 
смисао текста и његову намену 
1СЈ.2.2.6. препознаје 
фигуративно значење у тексту 
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.) 
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/не слаже са 
поступцима ликова 
1СЈ.2.2.9. издваја делове текста 
који су му нејасни 
1 СЈ.2.2.10. вреднује 
примереност илустрација које 
прате текст; наводи разлоге за 
избор одређене илустрације 
 

(уноси податке из текста у дату 
табелу или дијаграм) 
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.) 
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 

3. ПИСАНО 
ИЗРАЖАВАЊЕ 
 

1СЈ. 1.3.1. пише писаним словима 
ћирилице 
1СЈ. 1.3.2. уме да се потпише 

1СЈ.2.3.2. употребљава велико 
слово приликом писања имена 
држава и места и њихових 

1СЈ.3.3.1. пише јасним, потпуним, 
добро обликованим реченицама; 
користи разноврсне синтаксичке 
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1СЈ. 1.3.3. почиње реченицу 
великим словом, завршава је 
одговарајућим интерпункцијским 
знаком 
1СЈ. 1.3.4. употребљава велико 
слово приликом писања личних 
имена, назива места (једночланих), 
назива школе 
1СЈ.1.3.5. пише кратким потпуним 
реченицама једноставне структуре 
1СЈ. 1.3.6. издваја наслов, углавном 
се држи теме 
1СЈ. 1.3.7. препричава кратак 
једноставан текст (до 400 речи) 
1СЈ.1.3.8. користи скроман фонд 
речи (у односу на узраст); правилно 
их употребљава 
1СЈ. 1.3.9. пише кратку поруку (о 
томе куда иде, зашто касни, и сл.) 
1СЈ. 1.3.10. пише честитку (за Нову 
годину, рођендан), позивницу (за 
рођенданску прославу, забаву), 
разгледницу (са летовања, 
зимовања, екскурзије 

становника; користи наводнике 
при навођењу туђих речи; 
правилно пише присвојне 
придеве {-ов/-ев/-ии, -ски/-чки/-
шки)\ правилно мише гласове ћ, 
ч, ђ, ЈЈ; правилно пише 
сугласник ј у интервокалској 
позицији; правилно пише речцу 
л_и и речцу не; употребљава 
запету при набрајању 
1СЈ.2.3.3. пише јасним и 
потпуним реченицама; варира 
језички израз (ред речи у 
реченици, типове реченица, 
дужину реченице...) 
] СЈ.2.3.4. држи се теме; 
излагање организује око 
основне идеје текста коју 
поткрепљује одговарајућим 
детаљима 
1 СЈ.2.3.5. језички израз 
прилагођава комуникативној 
ситуацији 
(формалној/неформалној) 
1СЈ.2.3.6. саставља кратак 
наративни текст 
1СЈ.2.3.7. саставља кратак 
дескриптивни текст 
1СЈ.2.3.8. користи фонд речи 
примерен узрасту; употребљава 
синониме (нпр. Да избегне 
понављање) 
1СЈ.2.3.9. исправља свој текст 
(критички чита написано, 
поправља текст и исправља 
грешке) 

конструкције, укључујући и сложене 
1СЈ.3.3.2. јасно структурира текст 
(уводни, средишњи и завршни део 
текста); добро распоређује основну 
информацију и додатне 
информације унутар текста и пасуса 
ЈСЈ.3.3.3. прилагођава језичко-
стилски израз типу текста 
1СЈ.3.3.4. саставља кратак 
експозиторни текст 
1СЈ.3.3.5. користи богат фонд речи 
(у односу на узраст) 
1СЈ.3.3.6. издваја пасусе 
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I СЈ.2.3.10. уме да попуни 
једноставан образац са 
основним подацима о себи (име, 
презиме, име родитеља, година 
рођења, адреса, телефон; 
школа, разред, одељење) 
1СЈ.2.3.1 1. пише писмо 
(приватно) и уме да га адресира 
 

4. ГРАМАТИКА И 
ЛЕКСИКОЛОГИЈА 
 

1СЈ. 1.4.1. препознаје врсте речи 
(именице, заменице, придеве, 
бројеве и глаголе) 1СЈ. 1.4.2. 
препознаје граматичке категорије 
променљивих речи (род и број 
заједничких именица) и глаголско 
време (презент, перфекат и футур) 
1СЈ. 1.4.3. препознаје врсте 
реченица по комуникативној 
функцији 
(обавештајне, упитне, узвичне, 
заповедне) и по 
потврдности/одричности (потврдне 
и одричне) 
1СЈ. 1.4.4. препознаје антонимију 
1СЈ. 1.4.5. познаје значења речи и 
фразеологизама који се 
употребљавају у 
свакодневној комуникацији (у кући, 
школи и сл.) 
 

1СЈ.2.4.1. одређује врсте речи 
(именице, заменице, придеве, 
бројеве и глаголе) 1СЈ.2.4.2. 
препознаје подврсте речи 
(властите и заједничке именице; 
описне, присвојне и градивне 
придеве; личне заменице; 
основне и редне бројеве) 
1СЈ.2.4.3. препознаје лице, род 
и број личних заменица у 
номинативу 1СЈ.2.4.4. 
препознаје граматичке 
категорије глагола (лице, број и 
род) и уме да пребаци глаголе 
из једног глаголског времена у 
друго 1СЈ.2.4.5. препознаје 
субјекат и глаголски предикат 
1СЈ.2.4.6. одређујс врсте 
реченица по комуникативној 
функцији (обавештајне, упитне, 
узвичне, заповедне) и по 
потврдности/одричности 
(потврдне и одричне) 
1СЈ.2.4.7. саставља реченице 
различите по комуникативној 
функцији и облику 
1СЈ.2.4.8. препознаје 

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) 
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 
1СЈ.3.4.3. препознаје прави објекат 
(у акузативу) и прилошке одредбе 
за време, место и начин 
1СЈ.3.4.4. одређује значења 
непознатих речи и фразеологизама 
на основу ситуације и 
текста/контекста у којем су 
употребљени 
1СЈ.3.4.5. употребљава речи у 
основном и 
пренесеном/фигуративном значењу 
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синонимију 
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 
употребљава 

5. КЊИЖЕВНОСТ 
 

1СЈ. 1.5.1. препознаје књижевне 
родове на основу формалних одлика 
поезије, прозе и драме 
1СЈ.1.5.2. препознаје књижевне 
врсте (бајку и басну) 
1СЈ. 1.5.3. одређује главни догађај и 
ликове (који су носиоци радње) у 
књижевноуметничком тексту 
1СЈ. 1.5.4. одређује време и место 
дешавања радње у 
књижевноуметничком тексту 
 

1СЈ.2.5.1. разликује лирску од 
епске песме 
1СЈ.2.5.2. одређује фолклорне 
форме (кратке народне 
умотворине - пословице, 
загонетке, брзалице) 
1СЈ.2.5.3. препознаје риму, стих 
и строфу у лирској песми 
1СЈ.2.5.4. одређује 
карактеристичне особине, 
осећања, изглед и поступке 
ликова; и односе међу ликовима 
у књижевноуметничком тексту 
1СЈ.2.5.5. уочава везе међу 
догађајима (нпр. одређује 
редослед догађаја у 
књижевноуметничком тексту) 
1СЈ.2.5.6. разликује 
приповедање од описивања и 
дијалога 
1СЈ.2.5.7. разуме фигуративну 
употребу језика у 
књижевноуметничком тексту 

1СЈ.3.5.1. тумачи особине, 
понашање и поступке ликова 
позивајући се на текст    • 1СЈ.3.5.2. 
уочава узрочно-последичне везе 
међу догађајима у тексту 1СЈ.3.5.3. 
тумачи идеје у књижевноуметничком 
тексту, аргументује их позивајући се 
на текст 
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SLOVENSKÝ  JAZYK 
CIEĽ:je aby si žiak osvojil základy slovenského spisovného  jazyka,k vôli úspešnému dorozumievaniu pri ústných a písomných prejavoch,aby pri 
čítaní porozumel rôznorodým primerene náročným textom,rozvíjal vnímať aj obrazné metaforické jazykové prostriedky,naučil sa uvedomuvať si 
významové vsťahy medzi slovami,získal zručnosť v porovnaní dvoch jazykov a zaznámil sa so scénickým umením slovenských ,srbských 
a svetových autorov,s cieľom priehlbovaní vlastných vedomostí a výmeny vlastných skúseností 

ČAS  A 
МЕSТО 

OBLASŤ 
( téma) 

OBSAH PRÁCE SPÔSOB A  POSTUP 
USKUTOČNENIA PROGRAMU АКТIVITY 

ŽIAKOV ZÁVEZNÉ VOĽNÉ   
   
 
-učebňa 
 
-kabinet 
pre 
informatiku 
 
-osada 
 
-kino 
 
-bábkové 
divadlo 

 
 
 
 

IX 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 

   
 
Jazyk 
 
 
 
 
 
 
 
-gramatika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-pravopis 
 
 
 

 
 
-precvičovanie a upevňovanie 
poznat- 
Kov z 3.ročníka, a to so 
zreteľom na  
Kvalitu osvojenia u jednotlivých 
žiakov 
-slovenská abeceda 
-stavba slova-prípony 
a predpony 
-správne písanie  i, y 
 
-slovné druhy: 
 podstatné mená-rod, 
číslo,pády, 
písanie vlastných mien 
slovesá-neurčitok ,zvratné 
slovesá, 
tvary slovies,časovanie 
slovies,pomocné sloveso byť 
prídavné mená stupňovanie 
 
zámená  (pojem) 
číslovky  (pojem) 
neohybné slovné druhy 
-prima a nepriama reč 
-základné a rozvíjacie vetne 

 
 
 
 
 
-program 
pre prvakov 
 
- kino  
 
 
-divadelné  
predstaveni
e 
 
 
 
 
-timsko-
temat- 
ský týždeň 
Detský 
 týždeň 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
-korelácia vo vnútri samého predmetu 
 
 
 
-korelacia     s inými predmetmi 
 
 
 
 
-použitie rozličnih prameňov vedomostí 
 
 
 
-učiteľovo vykladanie látky je 
prispôsobené vzrastu a vedomosti 
žiaka 
 
 
 
 
-dobre použitie metody práce 
(rozhovor, čítanie ,ilustračno –
demonstračná,písanie,vysvetľovanie, 
práca s textom,preverovanie,drama- 

                        
 
- pozorovanie 
- rozhovor 
- písanie 
- ilustrovanie 
- hry 
- analyt.- sintet. 
cvičby 
- grafické 
predstavovanie 
vety, slova 
reprodukovanie 
- písanie 
- ilustrovanie 
- cvičby 
počúvania,       
artikulácie, 
motoriky 
- modelovanie 
- motorické 
cvičby 
- diktáty 
(nácvičné 
a kontrólne) 
- rébusy, 
hlavolami 
- čítanie 
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XI 
 
 
 

XII 
 
 
 
I 
 
 
 
 
II 
 
 
 

III 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV 
 
 
 
 
 

V 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Literatúra 
-školské 
čítanie 
-domáce čítanie 
-literárno-
teoretické 
Pojmy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kultúra 
vyjadrovania 
sloh 
 
-Ústne vyja-
drovanie 
 
-dramatizacia 
 
-formy 

členy 
-jednoduche vety a súvetie 
-pravopisný výcvik 
s odvovodnením 
- Pravopis javy pri slovesných 
tvaroch. 
-Výslovnosť a pravopis 
základných a radových 
čísloviek. 
-Čiarka v súvetí. 
-Víslovnosť a pravopis slov 
s predponami a predložkami 
v spojení s podstatným menom. 
 
Školské čítanie: 
-lyrika 
-epika 

•     ľudové rozprávky 
• zo svetovej literatúry 
• bájky 
• texty súčasných 

vojvodinských autorov 
• časopisy pre deti 
• slovenské ľud. 

porekadlá, príslovia 
a hádanky, riekanky 
a vyčítanky 

• Príležitostné pranostiky 
a koledy 

-drama: 
• detská ľud. hra 
• ľud. rozprávka 
• dramatizovaný text 
• komiks 

Domáce čítanie 

Ekologija 
 
 
 
 
 
 
-Škola v 
príode 
 
 
-Výlet 
 
 
-použitie  
Interneta 
 
 
 
-pozeranie 
filma  
 
 
 
 
-pozeranie 
bábkoveho 
divadla 
 
- 
 
 
 
 

tizacia,diktaty,samostatná práca, 
hra) 
 
 
 
 
-rozličné tvary práce: 
skupinová práca ,dvojice,individualni 
 diferencovana práca 
 
 
 
 
 
-na hodine sa poživajú aj inovacie 
použitie počitača,elektronicke 
učebnice ,aktivna víuka.,diferencovaná 
vyuka,poluprogramirana vyuka, 
súčastne tehnické prostriedky (DVD 
video bim,internet, film) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-priјemná uvolnená atmosfera 
 
 
 
 
 
-dialog madzi učiteľom a žiakom a  

- reprodukcia 
- ilustrácia textu 
- samostatné 
spoznáv. 
- analýza textu 
- práca s knihou 
- dramatizácia 
-bábkové hry 
-recitovanie 
- hlásové hry 
- prichadanie 
k uzáverom 
- cvičby 
počúvania  
- samostatné 
usudzovanie 
- domáce úlohy 
- samostatné 
spoznáv. 
- práca s knihou 
- didakticé hry 
doplňania 
- diktáti (zrakové 
a sluchové) 
- prepisovanie 
- nacvičovanie 
dialógov 
- obrazotvornosť 
- hra asociacii 
- riešenie 
hádaniek 
- rozhovor 
- recitovanie 
- odpisovanie 
- diktáty 
- vymýšľanie 
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VI 

spoločenského 
styku 
 
 
-čítanie 
 
 
-písomné  
Vyjadrovanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Filmová a  
scénická  
kultúra 
 
 
Kultúra 
vyjadrovania 
sloh 
 
-Ústne vyja-
drovanie 
 
-dramatizacia 

Literáno teoretické pojmy: 
-poezia 
-Motýv a idea(pozorovanie). 
-Citová zložka básne a jej 
jazykové vyjadrenie. 
Prenesené význam 
slova,prirovnanie a básnický 
pozorovanie na texte. 
-Verš,strofa,rým,rytmus. 
Balada(základné poznatky.) 
-proza 
-Téma a idea. 
-Dej. 
-Členenie textu. 
-Vyhľadávanie 
najnapínavejšieho miesta. 
-Vonkajšie a povahové 
vlastnostipostáv,pohnútky 
konania postáv. 
-Dialόg a monolόg. 
-Rozprávanie. 
 
-Bájka,detský román,comics. 
-Ľudová rozpávka hlavné 
charakteristiky. 
-Druhy ľudových rozprávok. 
-Jaziková zložka spracovania 
prόzy. 
-Práca  s knihou. 
-pohyb vo filme a komikse 
-samostatné vypracovanie 
scény  a divadelného 
predvedenia alebo 
bábkovedivadlo 
-rozprávky v obrazoch 
-pozrieť si aspoň jedno bábkové  

 žiak- žiak 
 
 
 
 
 
-otázky učiteľa su dobre formované 
 
 
 
 
 
 
 
-žiaci sa pripravujú pre samostatné 
použivanie učebnic,slovníkov.intern- 
tu 
 
 
 
 
 
 
 
 
- známkovanie je riadne, hodnotenie 
kontinuovane, sa pozoruje pokrok  
 
 
 
-oboznámenie o dosiahnutí výsledkov je 
riadne ,jasné a ľahko zrozumiteľné ako 
pre žiaka ,tak aj pre rodiča a obsahuje 
náplň pre zlepšenie vedomostí žiaka 
 
 

- zdokonaľovanie 
úhľadného 
písma 
- domáce úlohy 
- opisovanie 
- improvizacia 
čítanie 
- reprodukcia 
- samostatné 
spoznáv. 
- práca s knihou 
- dramatizácia 
- didakticé hry 
- cvičby 
doplňania 
- diktáti (zrakové 
a sluchové) 
- prepisovanie 
- nacvičovanie 
dialógov 
- obrazotvornosť 
- hra asociacii 
- riešenie 
hádaniek 
- recitovanie 
- odpisovanie 
- vymýšľanie 
zdokonaľovanie 
úhľadného 
písma 
- domáce úlohy 
- opisovanie 
- improvizacia 
čítanie 
- reprodukcia 
- samostatné 
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-formy 
spoločenského 
styku 
 
 
-čítanie 
 
 
-písomné  
Vyjadrovanie 
 
 
 
 
 
 

pred- 
stavedie,detský film,. 
 
-ústne vyjadrovanie: 
 pomenovanie ,reprodukcija 
  rozprávanie zážitka  
-opis 
-tvoriť rozpravku,báseň 
-dramatizacia spracovaného 
tekstu 
-pravidlá slušnosti pri 
konverzaciji 
-telefonický rozhovor 
-správa a oznamenie 
-písanie listu 
-čítanie tekstu  
-čítanie podľa uloh 
-telefonický rozhovor 
-písanie listu ,správy 
-diktáty 
-opis zvieraťa,rastliny,krajiny 
-štyri školské a domáce slohové 
práce  
 

spoznáv. 
- práca s knihou 
- dramatizácia 
- didakticé hry 
- prepisovanie 
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SLOVENSKÝ  JAZYK  - образовни стандарди 
НАСТАВНА 

ОБЛАСТ ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

 
 
 
 
 
KOMUNIKÁCIA 
 

0.1.1. má vybudovanú základnú komunikačnú kultúru: vie začať rozhovor, účinkuje v ňom a ukončuje rozhovor; 
pozorne počúva hovoriaceho  
0.1.2. používa základné formy spoločenského styku 
0.1.3. súvisle rozpráva s dôrazom na správnu intonáciu vety/verša 
0.1.4. vie vyrozprávať zvolený naratívny alebo kratší informatívny text za pomoci osnovy, zvýraznených častí, alebo 
zaujímavých detailov 
0.1.5. vie samostatne (svojimi slovami) opísať a vyrozprávať príhodu na zadanú tému: dodržiava tému a sled 
udalostí (úvod, hlavnú časť a záver), líši podstatu od vedľajšieho 
0.1.6. ovláda komunikáciou od začiatku do konca zaujímavým spôsobom 
0.1.7. v krátkosti podáva svoj postoj 
0.1.8. vie obhájiť svoje tvrdenie alebo stanovisko 
 

ČÍTANIE S 
POROZUMENÍM 
 

1.2.1. ovláda základnú techniku čítania 
1.2.2. odpovedá na jednoduché otázky 
súvisiace s textom, vyhľadáva 
informácie zvýraznené v jednej vete, 
odseku alebo v jednoduchej tabuľke 
(kto, čo, kde, kedy, koľko a pod.) 
1.2.3. vie vyhľadať a vyťažiť základné 
údaje z textu podľa zadaných kritérií 
1.2.4. pozná a používa základné časti 
textu a knihy (názov, odsek, meno 
autora, obsah, slovník) 
1.2.5. určuje základnú tému textu 
1.2.6. rozumie hlasne a potichu 
prečítaný text 
1.2.7. rozlišuje umelecký od 
informatívneho textu 
1.2.8. oceňuje obsah textu na základe 
zadaných kritérií: čo sa mu v texte 
páči, čo mu je zaujímavé; či jestvujú 
súvislosti medzi postavami 
a udalosťami a jeho vlastnými 

2.2.1. plynule číta text uctievajúc 
intonáciu vety/verša, správne 
učuje v texte pauzu, prihliada na 
melódiu vety; pozná vlastnosti 
a druhy hlások (samohlásky – 
krátke a dlhé, y/i, ä; spoluhlásky, 
dvojhlásky); správne vyslovuje a 
píše predložky s/so, z/zo  
2.2.2. donáša jednoduché uzávery 
súvisiace s textom analyzujúc 
časti textu                      (v 
rozdielnych vetách, odsekoch, 
častiach tabuľky) 
2.2.3. vyčleňuje podstatné 
informácie od nepodstatných; 
určuje dejovú postupnosť v texte 
2.2.4. určuje súvis medzi 
informáciami (nachádza detail na 
ilustrácii, v tabuľke alebo na 
diagrame) 

3.2.1. odvodzuje uzávery založené 
na texte, sumarizuje informácie 
z rôznych častí textu; správne 
vyslovuje a píše slová, v ktorých 
dochádza k spodobovaniu spoluhlások 
v jednoduchých príkladoch 
3.2.2. dáva do súvislosti informácie 
vyjadrené rôznymi symbolmi (napr. 
text, tabuľka, grafikon) 
3.2.3. rozlišuje rozdielne stanoviská 
v texte (napr. postoj autora v súvislosti 
s postojom účastníka) 
3.2.4. odvodzuje zložité uzávery na 
základe textu a vyčleňuje časti textu, 
ktorými ich zdôvodňuje); rezumuje 
naratívny text 
3.2.5. predstavuje text v nelineárnej 
forme (vnáša údaje z textu do tabuľky 
alebo diagramu) 
3.2.6. prehodnocuje význam 
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zážitkami; vyhľadáva neznáme slová   
 
 

2.2.5. určuje základný zmysel 
textu a jeho použitie 
2.2.6.  pozná prenesený význam 
v texte 
2.2.7. donáša jednoduché uzávery 
na základe textu (predpokladá 
ďalšie udalosti, vysvetľuje 
rozuzlenie, všíma si spätosť medzi 
udalosťami, na základe činu 
určuje vlastnosti, pocity a úmysly 
hrdinov)   
2.2.8. vynáša stanovisko o texte 
a opodstatňuje ho (čo sa mu páči, 
čo mu je zaujímavé, s čím 
súhlasí/nesúhlasí) 
2.2.9. vyčleňuje časti textu, ktorým 
nerozumie 
2.2.10. analyzuje vhodnosť 
ilustrácie súvisiacej s textom; 
opodstatňuje výber ilustrácií 

informatívneho textu (napr. či text 
poskytuje úplný obraz, úplné pokyny 
a pod.) 
3.2.7. vysvetľuje a prehodnocuje 
udalosti a činy postáv v texte (napr. 
vysvetľuje postup postavy, hodnotí 
koniec textu alebo vyjadruje svoj postoj 
k udalostiam v texte) 
 
 
 

PÍSOMNÉ 
VYJADROVANIE 

1.3.1. používa písané písmená 
slovenskej abecedy; správne vyslovuje 
a píše slová so slabikami de, te, ne, 
le, di, ti, ni, li; správne napíše a 
rozozná slová so slabičnými hláskami 
r/ŕ a l/ĺ 
1.3.2. vie sa podpísať a uviesť 
základné údaje o sebe (adresu, dátum 
narodenia a pod.) 
1.3.3. začína písať vetu s veľkým 
začiatočným písmenom a zakončuje ju 
zodpovedajúcim interpunkčným 
znamienkom 
1.3.4. používa veľké začiatočné 
písmeno pri písaní vlastných mien, 
názvov miest, názvu školy 

2.3.1. má formovaný rukopis 
a píše slovenskou abecedou  
2.3.2. používa veľké začiatočné 
písmeno pri písaní názvu štátov 
a miest a ich obyvateľov; používa 
úvodzovky pri priamej reči; 
používa čiarku pri napočitovaní; 
správne píše základné 
a odvodené vybrané slová 
2.3.3.  píše úplné vety 
s pozmeneným poradím slov vo 
vete, mení druh vety, dokončuje 
začatú vetu; člení slová na slabiky 
v jednoduchých prípadoch 
2.3.4. dodržiava sa témy; pri 
rozprávaní sa pridržiava osnovy 

3.3.1. používa jasné, úplné, zložené 
vety  
3.3.2. jasne zvýrazňuje časti textu 
(úvod, hlavná časť, záver); správne 
rozvrhuje základné a vedľajšie 
informácie 
3.3.3. prispôsobuje jazykový štýl  
3.3.4. zostavuje krátky expozičný text 
3.3.5. používa bohatú slovnú zásobu 
(vzhľadom na vek) 
3.3.6. usporadúva text do správnych 
odsekov 
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1.3.5. píše úplné krátke a jednoduché 
vety  
1.3.6. vyčleňuje názov, prevažne sa 
dodržiava témy 
1.3.7. opisuje krátky a jednoduchý text 
1.3.8.  správne používa skromný fond 
slov (v súlade s vekom)  
1.3.9. píše krátky odkaz 
1.3.10. píše gratuláciu (k novému roku, 
k narodeninám), pozvánku (na 
narodeniny, na zábavu), pohľadnicu 
(z exkurzie)    
 

podporujúc ju detailami 
2.3.5. prispôsobuje výklad 
formálnej a neformálnej 
komunikácie 
2.3.6. tvorí  ucelený naratívny text 
s obsahovou náplňou 
2.3.7. tvorí  ucelený deskriptívny 
text  
2.3.8. používa fond slov v súlade 
s vekom; používa synonymá (aby 
sa neopakoval) 
2.3.9. opráva svoj  text (kriticky 
číta napísané, opráva chyby, mení 
časti textu) 
2.3.10. vie vyplniť jednoduché 
tlačivo so základnými údajami 
o sebe (meno a priezvisko, meno 
rodiča, dátum narodenia, adresa, 
telefónne číslo; škola, ročník, 
trieda) 
2.3.11. píše súkromný list a vie ho 
adresovať 

GRAMATIKA 1.4.1. vie rozdeliť spoluhlásky na tvrdé, 
mäkké a obojaké; pozná ohybné 
slovné druhy 
1.4.2. pozná gramatické kategórie 
ohybných slovných druhov (rod a číslo) 
a slovesné časy; správne píše 
základné vybrané slová 
1.4.3. pozná druhy viet (oznamovacia, 
opytovacia, zvolacia a rozkazovacia 
veta)  
 

2.4.1. určuje ohybné slovné druhy; 
člení slová na slabiky a vie určiť 
predponu 
2.4.2. vymenúva vlastné 
a všeobecné podstatné mená, 
vzťahové a privlastňovacie 
prídavné mená; osobné zámená; 
základné a radové číslovky 
2.4.3. pozná osobu, rod a číslo 
osobných zámen v nominatíve 
2.4.4. pozná gramatické kategórie 
slovies (osobu, číslo a rod) a vie 
pozmeniť čas slovies 
2.4.5. líši podmet a slovesný 

3.4.1.  vymenúva vlastné a všeobecné 
podstatné mená,vzťahové 
a privlastňovacie prídavné mená; 
osobné zámená; základné a radové 
číslovky; slovesá 
3.4.2. podstatným menám  mení číslo 
a slovesám, prídavným menám 
a zámenám rod a číslo 
3.4.3. rozlišuje predmet a príslovkové 
určenia času, miesta a spôsobu 
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prísudok  
2.4.6. určuje druhy viet 
(oznamovacie, opytovacie, 
zvolacie a rozkazovacie) 
2.4.7. tvorí rôzne druhy viet  

LEXIKA 1.4.4. pozná antonymá 
1.4.5. pozná slovný význam 
a frazeologické jednotky 
z každodennosti (v škole, doma 
a pod.) 

2.4.8. pozná synonymá  
2.4.9. pozná slovný význam 
a frazeologizmy zo školského 
čítania a správne ich používa 
 

3.4.4. určuje význam neznámych slov 
a frazeologizmov z kontextu, v akom 
sú použité 
3.4.5. používa slová v prenesenom 
význame 

LITERATÚRA 
 

1.5.1. líši poéziu, prózu a drámu  
1.5.2. líši literárne druhy (bájku 
a rozprávku) 
1.5.3. určuje hlavné postavy a tému 
umeleckého diela 
1.5.4. určuje čas a miesto konania deja 
v texte 
 
 
 

 
2.5.1. rozlišuje lyrickú od epickej 
básne 
2.5.2. určuje ľudovú slovesnosť 
(hádanky, riekanky, porekadlá 
a príslovia) 
2.5.3. pozná rým, verš a strofu 
v lyrickej básni 
2.5.4. určuje charakter 
a zovňajšok postáv ako aj ich 
konanie a vzťahy medzi 
postavami v umeleckom texte 
2.5.5. všíma si súvis medzi 
udalosťami (napr. určuje poradie 
udalostí v texte)  
2.5.6. rozlišuje rozprávanie od 
opisu a dialógu  
2.5.7. rozumie prenesený význam 
 slov v texte 
 

3.5.1. vysvetľuje vlastnosti a postupy 
postáv opierajúc sa o text 
3.5.2. všíma si dôsledkové vzťahy 
medzi udalosťami v texte 
3.5.3. určuje ideu/odkaz a zdôvodňuje 
ju 
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  СРПСКИ ЈЕЗИК  КАО НЕМАТЕРЊИ 
ЦИЉ: Циљ наставе српског ј. је да ученици продуктивно овладају српским језиком  у оквиру предвиђене језичке и лексичке грађе,да 
упознају елементе културе народа који говоре тим језиком и да их оспособи  за споразумевање,дружење и зближавање са 
припадницима других националности. 

ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема) 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

IX - VI 
 
 

Учионица 
 

Кабинет за 
информатику 

 
 

Школско 
двориште 

 
Парк 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обрада 
текста 

Школа -
наст.предмети,часови,одмор
,спортови,празници,школске 
свечаности... 
Породица и дом-
интересовања чланова 
породице,рођендани,поклон
и,излети,болести и лечење... 
Град и село-у Дому 
културе,акције уређења 
града и села. 
Свакодневни живот,у 
самоуслузи,у млечном 
ресторану... 

-Школа у 
природи 

-пријатна и опуштена атмосфера 
*Унапређивање квалитета наставе 
-корелација кроз коришћење знања 
и искустава из разних области и 
повезивање у смишљену целину са 
новим знањима, 
корелација унутар предмета 
корелација са наставом српског 
језика ( у ситуацијама када су  
ученици заинтересовани да сазнају 
више него што је планом 
предвиђено). 
корелација са наставом словачког 
језика, ликовном културом, 
музичком културом,физичким 
васпитањем, предмето Свет око 
нас и веронауком 
*Оснаживање комуникације и 
сарадње 
-информације, упутства и питања 
добро осмишљена, прецизно 
формулисана и недвосмислена, 
-охрабрење ученика да слободно 
износе своја мишљења и 
запажања, 
-повратна информација ученицима  
 
 
 

слуша 
-чита 
-пише 
-говори 
-размишља 
-пита 
-уочава  
-истражује 
-повезује 
-процењује 
-открива 
-препознаје 
-дискутује 
-прича о догађају 
-препричава 
обрађен текст 
-смишља 
другачији почетак 
или завршетак 
приче 
-довршава причу 
-пише састав 
-преписује 
-примењује 
научено 
-тражи речи истог 
или супротног 
значења, 
деминутиве и 

Језичка 
материја 
(језички 
обрасци) 

Именовање предмета и бића 
Исказивање: 
-радње 

-особине предмета и бића 
-објекта,намене 
-просторних односа 
-молбе,заповести 
-временских односа 
-начина радње 
-средства 
-узајамне и заједничке 
радње 
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Граматика 

Увођење граматичке 
терминологије-проста и 
сложена реченица,врсте 
речи у тексту,род и број 
именских речи,глаголски 
облици,осн.глаголска 
времена,заповедни начин. 
 

 

 

*Развијање и неговање 
подстицајних метода у раду са 
ученицима 
-коришћење разноврсних метода за 
подстицање радозналости, пажње и 
критичког мишљења  
-увођење у самостално коришћење 
различитих извора знања, 
-коришћење похвала, 
-индивидуалан приступ ученицима, 
 
 
 
 
 
Иновације: 
- коришћење рачунара у учењу 
(интернет, Power point 
презентације) 
-диференцирана настава 
-рад у паровима 
-групни рад 
-проблемска настава 
 
 
Наставни облици :  
-рад у већим групама (два 
одељења) 
- колективни рад 
-групни рад  
-рад у паровима 
-индивидуални рад 
-механичко учење 
-учење путем открића 
-тимска настава 
-компјутерска настава 

аугментативе 
-глуми 
-игра се 
-израђује пано 
-илуструје 

 

Правопис 

Писање гласова и гласовних 
скупова карактеристичних за 
српски језик.Писање 
негираних глагола. 
Преношење дела речи у 
нови ред.Велико 
слово,састављено и 
растављено писање речи... 
 

 

Говорне 
вежбе 

Даље савладавање 
правилног 
изговора ,употребљавање 
облика вежби из претходног 
разреда са појачаним 
захтевима.Препричавање 
обрађених текстова по 
плану,састављање 
плана.Спонтани разговори у 
складу са обрађеном 
тематиком.Драматизација. 

 

 

Писмене 
вежбе 

Усвајање другог 
писма.Преписивање 
реченица и краћих 
обрађених 
текстова.Одговори на 
питања и постављање 
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питања.Препричавање 
кратког обрађеног текста по 
задатом плану.Четири 
писмена задатка у току 
године. 

-тематска настава 
Наставне методе :  
-усмено излагање 
-рад на тексту (читање, анализа) 
-разговор 
-индуктивна метода 
-писани радови ученика 
-писане вежбе ( преписивање, 
диктат, описивање) 
-говорне вежбе (препричавање, 
причање, описивање) 
-цртање 
-илустрација 
цртежом,сликом,фотографијом 
-демонстрација 
 
 
*Развијање објективног праћења и 
напредовања ученика 
-праћење и оцењивање је редовно 
и у континуитету, 
-оцена се образлаже, 
Праћење напредовања ученика  
врши се путем : 
-наставних листића 
-контролних задатака 
-писмених задатака (писмена 
провера) 
-усмене провере 
-анализе погрешних одговора 

Читање 

Увежбавање читања првог 
писма у току првог полугод.а 
у другом треба усвојити 
друго писмо.Даље неговање 
гласног читања текстова 
различитог жанра. 

-самостално 
читање 
текстова 
прилагођени
х узрасту 
ради 
увежбавања 
ћирилице 
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 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
ЦИЉ: Циљ наставе страног језика у четвртом разреду јесте да оспособи ученика да на страном језику комуницира на основном 
нивоу у усменом и писаном облику о темама из његовог непосредног окружења. 

ВРЕМЕ И МЕСТО ОБЛАСТ 
(тема) 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

IX 
- учионица 

- кабинет за 
информатику 

Школа 

Склоности према 
предметима, активности и 
теме по предметима, 
школски дан. 

ГРАМАТИЧКИ 
САДРЖАЈИ СА 
ПРИМЕРИМА 
 

Употреба 
одређеног и 
неодређеног 
члана 

Слагање 
именица и 
заменица са 
глаголима у 
лицу и броју 

 
Облици личних 

заменица. 
Тhе Simple 

Present Tense, 
the Present 

Continuous Tense, 
the Past Simple 
Tense, Future 

Tense, основни 
глаголски изрази, 

најчешћи 
модални глаголи, 

императив, 
безличне  

 
 
 

- индивидуализовани рад 
- индивидуалан рад 
- рад у пару 
- рад у групи 
- Тимски часови 
- Активна настава 
- Вербална комуникација 
- Обрада текста 
- Мултимедијално 

упознавање и 
доживљавање језика: 
репродукција, филм 

- Корелација са другим 
наставним предметима 
и садржајима: музичко, 
природа и друштво, 
математика, српски језик 

- Подстицање, 
припремање и 
реализација часа- 
ученици и наставник 
заједно 

- Рад на рачунару 

Практичан рад 
Анализе и 
дискусије  
Игра 
Учење-учења 
Посматрање 
Креативно 
мишљење и 
изражавање 
Повезивање 
претходно 
стеченог 
знања и 
искуства са 
новим 
садржајима 

X 
- учионица 

- кабинет за 
информатику 

Ја и моји 
другови 

Хоби, заједничке 
активности, солидарност и 
толеранција. 

XI 
- учионица 

- кабинет за 
информатику 

Породица 
и блиско 

окружење 

Слободно време у 
породици, породична 
путовања и излети, подела 
послова и обавеза у 
породици, опис и особине 
животиња, однос према 
животињама. 

XII 
- учионица 

- кабинет за 
информатику 

Празници Прославе и манифестације 
у оквиру школе и ван ње. 

I / II 
- учионица 

- кабинет за 
информатику 

Мој дом 
Дневни распоред 
активности током радних 
дана,  викендом. 

III 
- учионица 

- кабинет за 
информатику 

Исхрана 
Оброци ван куће 
(ресторан, ужина, 
куповина...) 

IV 
- учионица 

- кабинет за 
информатику 

Одећа Одевни предмети за 
одређене прилике. 
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V 
- учионица 

- кабинет за 
информатику 
- стадион 

Окружење Суседски односи. 
Екологија. 

конструкције са 
инфинитивом. 

VI 
- учионица 

- кабинет за 
информатику 

Остало 
Знаменитости земаља чији 
се језик учи, бројеви до 
1000, коришћење новца. 
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     МАТЕМАТИКА 
ЦИЉ:да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схватање појава и зависности у животу и друштву; да 
оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака из животне праксе, за успешно 
настављање математичког образовања и самообразовања; као и да доприносе развоју менталних способности, формирању научног 
погледа на свет свестраном развитку  личности ученика   

ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
( тема) 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И  ПОСТУПЦИ                         
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ  
   
 
 
       IX 

 
         X 

 
I 
 

III 
 

IV 
 

V 
 

VI 
 

-
учионица 

 
 
 
 
 

         
 

XI 
 

  
 
 
 
 
 
 
  
Скуп  
природних 
бројева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мерење  
    и 

   
 
-писање и читање  
при- 
  родних бројева у 
де- 
  кадном систему  
-бројева полуправа 
- разломци облика 
а/б 
  ( а<б  и  а ≤10 ) 
- рачунске операције 
у 
  скупу природних 
бро- 
  јева и њихова 
основ- 
  на својства 
- зависност збира, 
раз- 
  лике и производа 
од 
  чланова 
- изрази са више  
опе- 
   рација 
- једначине и 
неједна- 

 
 
 
-рад са надареном 
  децом 
 
 
 
 
-квиз 
 
 
 
 
-Школа у природи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
-корелација међу темама и садржајима 
унутар једне области 
-корелација са појединим предме- 
  тима  
                                                   
-примена рачунара у настави 
  (електронски уџбеник) 
-проблемска настава 
-диференцирана настава 
-самасталан рад ученика 
-  рад у паровима 
-  групни рад 
 
- разноврсне методе које  подсти- 
   чу  радозналост ,пажњу и раз- 
   вој критичког мишљења(разго- 
   вор, објашњење,посматрање, 
    илустрације,демонстрација) 
 
-комуникација  међу  самим 
  ученицима 
-комуникација између  ученика и 
  учитеља 
 

 
 
 
- посматрање 
 
 
 
 
- цртање 
 
 
 
 
-уочавање 
 
 
 
 
- решавање 
  проблема 
 
 
 
-именовање 
 
 
 
-повезивање 



 167 

XII 
 

-школско  
 
двориште 
-кућа 

 
 
 

 
       XII 

 
II 

-школско 
 
двориште 

  мере 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Површина 

  чине раније 
упознатих 
   облика 
- решавање 
текстуал- 
  них задатака 
 
 
 
 
 
 
 
- мере за површину 
 
 
 
 
 
 
 
- површина  
  правоугоника и  
  квадрата 
- површина коцке и 
  квадрата 
 
                                                          
                                                

-често коришћење похвала 
 
-праћење и оцењивање се обав- 
 ља редовно и у континуитету у      
 складу са правилником о оцењи- 
  вању уз образложење оцене 
 
-са постигнућем ученика упознат 
  је и ученик и родитељ уз смер- 
  ницу за даље напредовање  
   ученика 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
-решавање 
 
 
-закључивање 
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   МАТЕМАТИКА - образовни стандарди 
НАСТАВНА 

ОБЛАСТ ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

1. ПРИРОДНИ 
БРОЈЕВИ И 
ОПЕРАЦИЈЕ 
СА ЊИМА 
 

1МА. 1 . 1 . 1 .  зна да прочита и 
запише дати број, уме да упореди 
бројеве по величини и да прикаже 
број на датој бројевној полуправој  
1МА. 1.1 .2 .  рачуна вредност 
бројевног израза са највише две 
операције сабирања и одузимања 
у ок виру прве хиљаде  
1МА. 1.1.3. множи и дели без 
остатка (троцифрене бројеве 
једноцифреним) у оквиру прве 
хиљаде  
1МА. 1.1.4. уме да на основу 
текста правилно постави израз 
са једном рачунском операцијом 
1МА.  
1.1.5. уме да решава једноставне 
једначине у оквиру прве хиљаде 

1МА.2.1.1 .    уме  да   примени   
својства   природних   бројева   
(паран,   непаран.   највећи, 
најмањи, претходни, следећи 
број) и разуме декадни бројни 
систем  
1МА.2.1.2. уме да одреди 
десетицу. стотину и хиљаду 
најближу датом броју  
1МА.2.1.3. сабира и одузима, 
рачуна вредност израза  
I МА.2.1.4. рачуна вредност 
израза с највише две операције  
1 МА.2.1.5. уме да решава 
једначине 
 

1МА.3.1.1. уме да примени својства 
природних бројева у решавању 
проблемских задатака 
1 МА.3.1.2. зна својства операција 
сабирања и одузимања и уме да их 
примени.  
1МА.3.1.3. уме да израчуна бројевну 
вредност израза са више операција, 
поштујући приоритет 
1 МА.3.1.4. уме да решава сложеније 
проблемске задатке дате у текстуалној 
форми  
1МА.3.1.5. уме да одреди решења 
неједначине са једном операцијом 
 

 ГЕОМЕТРИЈА 
 

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) 
IМА. 1.2.2. зна јединице за мерење 
дужине и њихове односе  
1МА. 1.2.3. користи поступак 
мерења дужине објекта, 
приказаног на слици, при чему је 
дата мерна јединица  

I МА.2.2.1. уочава међусобне 
односе геометријских објеката у 
равни 
1 МА.2.2.2. претвара јединице за 
мерење дужине 
1МА.2.2.3. зна јединице за 
мерење површине и њихове 
односе 
1МА.2.2.4. уме да израчуна обим 
троугла, квадрата и 
правоугаоника када су подаци 
дати у истим мерним јединицама  
1МА.2.2.5. уме да израчуна 
површину квадрата и 
правоугаоника када су подаци 

1МА.3.2.1. претвара јединице за мерење 
површине из већих у мање 
1МА.3.2.2. уме да израчуна обим 
троугла, квадрата и правоугаоника 
1МА.3.2.3. уме да израчуна површину 
квадрата и правоугаоника 
1МА.3.2.4. уме да израчуна обим и 
површину сложених фигура у равни 
када суподаци дати у истим мерним 
јединицама  
1МА.3.2.5. уме да израчуна з апремину 
коцке и квадра када су подаци дати у 
истим мерним јединицама 
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1МА. 1.2.4. користи поступак 
мерења површине објекта, 
приказаног на слици.чему је дата 
мернајединица 
3. РАЗЛОМЦИ 
 

дати у истим мерним јединицама  
1МА.2.2.6. препознаје мрежу 
коцке и квадра и уме да 
израчуна њихову површину када 
су подаци дати у истим мерним 
јединицама 

РАЗЛОМЦИ 1МА. 1.3.1. уме да прочита и 
формално запише разломак   — (л 
< 10) и препозна његов графички 
приказ  
IМА. 1.3.2. уме да израчуна 
половину, четвртину и десетину 
неке целине 
 

1МА.2.3.1. уме да препозна 
разломак —ф< 10, а < /?,) када је 
графички приказан нафигури 
подељеној на I? делова  
1МА.2.3.2. уме да израчуна /;-ти 
део н еке целине и обрнуто, 
упоређује разломке облика — (л 
<10) п 

1МА.3.3.1. уме да прочита, формално 
запише и графички прикаже разломак а/b 
b< 10, а<b) 
1 МА.3.3.2. зна да израчуна део — (/? < 
10, а < 1т) неке целине и користи то у 
задацима 
 

МЕРЕЊЕ И 
1МЕРЕ 
 

1МА. 1.4.1. уме да изрази 
одређену суму новца преко 
различитих апоена и рачуна са 
новцем у једноставним 
ситуацијама  
1МА. 1.4.2. зна коју јединицу мере 
да употреби за мерење задате 
запремине течности (1, d1, m1) 
IМА. 1.4.3. зна коју јединицу мере 
да употреби за мерење задате 
масе^, к§, I)  
1МА. 1.4.4. уме да чита 
једноставније графиконе. табеле и 
дијаграм^ 
 

1МА.2.4.1. уме да изрази 
одређену суму новца преко 
различитих апоена и рачуна са 
новцем у сложенијим ситуацијама  
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 
I МА.2.4.3. претвара јединице за 
мерење запремине течности из 
већих у мање  
IМА.2.4.4. претвара јединице за 
мерење масе из већих у мање 
1МА.2.4.5. уме да користи 
податке приказане графички или 
табеларно у решавању 
једноставних задатака и уме 
графички да представи дате 
податке 

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 
1МА.3.4.2. претвара јединице за мерење 
запремине течности 
1МА.3.4.3. претвара јединице за мерење 
масе 
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ПРИРОДА И ДРУШТВО 
 
ЦИЉ:циљ је сте упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења и развијање способности за одговоран живот у њему. 

ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
﴿тема﴾  

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

 
 
 
 
 
 
 
 

IX-X 
 

учионица 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X-XI 
 

 
 
 
 
 
 
Моја 
домовина 
део света 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Основне одредице државе 
( територије, становништво, 
симболи) 
-Основне одредице државе Србије 
(територије, границе, 
становништво, гл.град, симболи) 
-Развој модерне Српске државе 
(период 19. и 20. века) 
-Стратешки положај Србије: 
физичко-географски и саобраћајнп-
географски ( на Балканском пол. , у 
Еуропи и у свету) 
-Природно -географске одлике 
Србије: рељеф, клима и воде наше 
домовине 
-Рељеф (Панонска низија у 
долинама река и укотлина брдско-
планински предели, највеће 
планине) воде (најдуже реке 
сливови, природна и вештачка 
језера, бање) клима (одклике 
умерене климе) 
-Угрожена и заштићена подручја у 
Србији 
-Становништво Србије: природно 
кретање сржтановништва, 
стриктура становништва 
(старостнма образовна, верска, 
језичка, национална...) 
-Грађење демократских основа 

 
 
 
-Школа у 
природи 
 
 
 
-квиз 
 
 
Проширивање 
знања 
употребом 
-енциклопедија 
-интернета 
-посета музеја 
-посета старих  
  кућа-
домаћинстава 
 
 
 
-прављење 
паноа 
 
 
 
 
-изложба 

 
 
-пријатна и опуштена 
атмосфера у  
 учионици 
 
 
 
 
 
 
-учионица-простое које је 
могуђе 
  прилагодити потребама 
наставе 
 
 
 
-заступљене су следеће 
иновације  
  У настави: 
 примена рачунара﴾интернет, 
  образовни софтвер ﴿ 
  и савремених техничких 
уређаја 
 
 
 
-дијалог и сарадња између 
ученика  

 
 
 
 
 

-посматрање 
 
 
 
 
 

-описивање 
 
 
 
 

-процењивање 
 
 
 
 

-груписање 
 
 
 
 

-праћење 
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-учионица 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XI-XII-I 
 

-учионица 
 

-сеоске 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рад ,енер
гија 
производ
ња и 
потрошњ
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(упознати правила која регулишу 
узајамна права и обавезе државе и 
грађана) 
-Очување националног идентитета 
и уграђивање у светску кзлтурну 
баштину 
-Ми смо деца једног Света – 
Конвенција о правима детета 
(ОУН,УНИЦЕФ,УНЕСКО, 
САВЕТ ЕУРОПЕ ,,РАДОСТ 
ЕУРОПЕ, 
-Делатност људи у различитим 
крајевима Србије 
-Производња и услуге, пласман и 
тржиште, понуда и потражња, 
трговина и потражња (маркетинг) 
-Рад, производња, потрошња и 
одрживи развој (увидети везе 
између коришћења ресурса, 
примењених технолигија и 
одсрживог развоја)  
-Трагови прошлости (пратити 
трагове прошлости: своје и своје 
породице, насеља-краја у којем 
живим) 
-Временска лента (временски 
одредити векове, констатовати неке 
типичне карактеристике векова) 
-Лоцирање догађаја – датума 
-Хронологија разлочитих научних 
открића 
-Начин  живота у средњем веку 
-Прошлост Српског народа 
-Уочити везу између историјских 
збивања у свету и код нас 
-Стварање што oбјективније слике 

 
 
 
-излет 
 
 
 
 
-историјски и  
 гоеграфски 
део Словачке 
 
 
 
 
 
 

  и учитеља се одвија уз 
уважава-   
  ње и поштовање 
 
 
 
 
 
 
 
 
-учитељ охрабрује ученике да 
слободне износе своја 
мишљења и запажања 
 
 
 
 
 
 
-корелација са садржајима или 
областима унутар предмета 
 
 
 
 
 
 
 
-корелација са другим 
предметима  
 у зависности од садржаја 
 
 
 
 

 
-бележење 

 
 
 
 

-практиковање 
 
 
 
 

-експеринтисање 
 
 
 
 

истраживање 
 
 
 
 
 

-сакупљање 
 
 
 
 
 

стварање 
 
 
 
 

-играње 
 
 



 172 

старе куће 
 
 
 
 

-музеј 
 
-

библиотек
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

I-II-III 
 
-учионица 

 
Осврт 
уназад 
-
прошлост 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

о догађајима из прошлости 
коришћењем различитих 
историјских извора 
-На временској ленти хронолошки 
осредити разој државе Србије и 
упознати се са њеним 
владарима,почев од лозе 
Немањиђа па све до данас 
-Правила која важе за сва кретања, 
систематизација досадашњих 
знања и провера параметара 
-Шта и како утиче на пређено 
растојање неког предмета; падање 
различитих предмета; клизање и 
котрлљање; шта утиче на брзину 
кретања клатна? 
-Од чега зависи велична сенке? 
-Како висина ваздушног стуба утиче 
на висину звука? 
-Материјали и њихова својства: 
механичка,топлотна, 
електрична, магнетна, 
растворљивост  
-Који се предмети (материјали) 
најбоље наелектришу, који најбоље 
проводе електричну струју 
-Како повећати или смањити 
дејство магнета? 
-Материјали и светлостна 
пропустљивост 
-Који материјали најбиље проводе 
топлоту? 
-Испитивање растворљивости 
материјала 
-Смеше – идентификовање и 
описивање смеша у окружењу 

 
 
 
-упућивати децу на коришћење 
предходног искуства и 
предзнања 
 за проналажење нових 
одговора и решења 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--развијање и неговање 
подстицај- 
  них метода у раду са 
ученицима 
    ﴾ илустративно –
демонстративна, 
 експеримент ,активна настава , 
  учење учења, проблемска 
настава 
  учење кроз 
игру,партиципативна 
  метода,разговор﴿ 
 
 
 
 
 
-рад  се организује у складу са 
раз- 

 
 
 
 

-активности у оквиру 
мини пројекта 
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-школско 
двориште 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Истражује
мо 
природне 
појаве 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Раздвајање састојака смеше 
различитим поступцима, који се 
бирају на основу својства састојака 
-Повретне и не повратне промене 
материјала 
-Идентификовање промена 
материјала при којима настају други 
материјали, различитих својстава 
-Сагоревање материјала-ваздух 
(кисеоник), запажање промена при 
сагоревању 
-Запаљиви материјали, ознаке за 
запаљиве материјале; опасност и 
заштита од  пошжара, гашење 
пожара 
-Где све запажамо и користимо оно 
што смо  научили 
-Рад – свесна активност човека 
(поредити рад људи и активности 
различитих животиња) 
-Утицај природних и друштвених 
фактора на живот и рад људи 
-Природна богатства и њихово 
коришћење 
-Ресурси: воде,горива,руде и 
минерали, земљиште, шуме, биљни 
и животињски свет 
-Природен сировине – примена: 
кухињска со, гипс, мермер 
-прерада природних сировина –  
технологије добијања метала, 
папира, гуме, ....прерада воде и 
добијање здраве хране 
-сунце, ваздух, вода – обновљиви 
извори енергије 
-Угаљ, нафта, гас – необновљиви 

 личитим способностима и 
склонос- 
 тима ученика , 
 
 
 
 
-коришћење похвала и 
охрабрења 
 
 
 
 
 
  - ученици се оспособљавају да  
стечена знања примењују у 
свакодневном животу 

 
 

-праћење и оцењивање 
постигнућа је редовно и у 
континуитету 
 
 
 
-информисање је редовно и 
јасно  
   за ученике и за родитеље 
 
 
 
-тимско –тематски рад: 
  Дечја недеља 
 Дан екологије 
  Осврт уназад – прошлост IV1 - 
IV2 
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IV-V 

 
-учионица 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
V-VI 

 
-учионица 

 
-биолошки 

кабинет 
 

-околина 
села 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рад,енерг
ија, 
производ
ња и 
потрошњ
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сусрет са 
природом 

извори енергије 
-Недовољно искоришћени и 
еколишки извори енергије 
-Груписање живог света на основу 
сличности и разлика 
-Флора наше земље ( значај, 
типичне, ретке и угрожене биљке, 
разноврсност, богатство, заштита, 
ревитализација) 
-Фауна наше 
земље(значај, типичне, ретке и 
угрожене биљке, разноврсност, 
богатство, заштита, 
ревитализација) 
-Домаће животиње и гајене биљке 
(значај,потребе и могућности 
потенцијали за производњу здраве 
хране) 
-Природне појаве, прилагођавање: 
посматрање, запажање, праћење, 
бележење на различите начине 
неких адаптивних промена и 
понашања 
-Човек део приороде-свесно и 
друштвено биће 
-Спознаја себе, уочавање полне 
различитости 
-основи здравог живљења – како 
могу да утичем на квалитет живота 
-Одговоран однос према себи и 
другима (вршњацима, старим 
лицима, кућним љубимцима, 
напуштеним животињама) 
 

 
 
 
 
 
 
-комбиновање разних облика 
рада : 
индивидуални рад ,рад у пару , 
 групни рад ,тимски 
рад,колективни 
 
 
 
- 
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ПРИРОДА И ДРУШТВО - образовни стандарди 
НАСТАВНА 

ОБЛАСТ ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

1.ЖИВА И 
НЕЖИВА 
ПРИРОДА У 
области ЖИВА 
И НЕЖИВА 
ПРИРОДА 
ученик/ученица 

1ПД. 1.1. прави разлику између 
природе и производа људског 
рада 

  1ПД. 1.2. зна ко и шта чини живу 
и неживу природу 
  1ПД. 1.3. зна заједничке 
карактеристике живих бића 
  1ПД. 1.4. уме да класификује жива 
бића према једном од следећих 
критеријума: изгледу, начину 
исхране, кретања и размножавања 
  1ПД. 1.5. препознаје и именује 
делове тела живих бића 
  1ПД. 1.6. разликује станишта 
према условима живота и живим 
бићима у њима 
 

I ПД.2.1 . 1 .  разуме повезаност 
живе и неживе природе на 
очигледним примерима 
1 ПД.2.1.2. зна основне разлике 
између биљака, животиња и 
људи 
I ПД.2.1.3. примењује 
вишеструке критеријуме 
класификације живих бића 
1 ПД.2.1.4. зна улогу основних 
делова живих бића 
I ПД.2.1.5. разуме повезаност 
услова живота и живих бића у 
станишту 
1 ПД.2.1.6. разуме међусобну 
зависност живих бића у 
животној заједници 

I ПД.3.1 . 1 .   разуме повезаност 
живе и неживе природе на мање 
очигледним примерима  
1 ПД.3.1.2. разуме функционалну 
повезаност различитих делова 
тела живих бића 
 

2. ЕКОЛОГИЈА 
 

1ПД. 1.2.1. препознаје и именује 
природне ресурсе 
1ПД. 1.2.2. зна употребну вредност 
природних ресурса 
1ПД. 1.2.3. разликује повољно и 
неповољно деловање човека по 
очување природе 
 

I ПД.2.2.1. разликује 
обновљиве и необновљиве 
природне ресурсе 
1 ПД.2.2.2. разуме еколошку 
оправданост употребе 
обновљивих ресурса и 
рационалног коришћења 
необновљивих ресурса 
I ПД.2.2.3. зна основне мере 
заштите живе и неживе 
природе као природних 
ресурса  
1 ПД.2.2.4. зна шта је добробит 
животиња и поступке којима се 
она штити 
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3.  МАТЕРИЈАЛИ 
 

1ПД. 1.3.1. зна основна својства 
воде, ваздуха и земљишта 
1ПД. 1.3.2. зна да су вода у 
природи, ваздух и земљиште 
састављени од више материјала 
1ПД. 1.3.3. зна да различите 
животне намирнице садрже 
различите састојке  
1ПД. 1.3.4. зна основна својства 
материјала: тврдоћа, еластичност, 
густина, растворљивост, 
провидност, намагнетисаност  
1ПД. 1.3.5. зна да својства 
материјала одређују њихову 
употребу и препознаје примере у 
свом окружењу  
1ПД. 1.3.6. зна промене материјала 
које настају због промене 
температуре. Услед механичког 
утицаја и деловања воде и ваздуха 
 

1 ПД.2.3.1. зна сложенија 
својства воде и ваздуха: 
агрегатно стање и кретање  
I ПД.2.3.2. зна да су различита 
својства воде, ваздуха и 
земљишта последица њиховог 
различитог састава 
1 ПД.2.3.3.  разликује 
материјале који су добри 
проводници топлоте и 
електрицитета од оних који то 
нису  
1 ПД.2.3.4. зна да топлотна и 
електрична проводљивост 
материјала одређују 
њиховуупотребу и препознаје 
примере у свом окружењу  
1ПД.2.3.5. разликује повратне и 
неповратне промене 
материјала  
I ПД.2.3.6. разликује промене 
материјала при којима настају 
други материјалм од оних 
промена материјала при којима 
не настају други материјалм 

1 ПД.3.3.1. разуме како загревање и 
хлађење воде и ваздуха утичу на 
појаве у природи  
1 ПД.3.3.2. примењује знање о 
променама материјала за 
објашњење појава у свом окружењу 
 

4. КРЕТАЊЕ И 
ОРИЈЕНТАЦИЈА 
У ПРОСТОРУ 
 

1ПД. 1.4.1. уме да препозна 
кретање тела у различитим 
појавама 
1ПД. 1.4.2. зна помоћу чега се људи 
оријентишу у простору: лева и 
десна страна, стране света, адреса, 
карактеристични објекти  
1ПД. 1.4.3. уме да одреди стране 
света помоћу Сунца 
1ПД. 1.4.4. знајединице за мерење 
времена: дан, недеља, месец, 

1 ПД.2.4.1. зна да кретање тела 
зависи од силе која на њега 
делује, врсте подлоге и облика 
тела 
1ПД.2.4.2. зна да се светлост 
креће праволинијски  
1 ПД.2.4.3. уме да пронађе 
тражене улице и објекте на 
плану насеља  
1ПД.2.4.4. уме да пронађе 
основне информације на 

1 ПД.3.4.1. уме да чита географску 
карту примењујући знања о 
странама света и значењу 
картографских знакова 
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година, деценија и век  
1ПД. 1.4.5. уме да прочита тражене 
информације са часовника и 
календара 
 

географској карти Србије: 
највећа и најважнија насеља, 
облике рељефа и површинских 
вода 1ПД.2.4.5. уме да пронађе 
и упише тражене информације 
на ленти времена 

5. ДРУШТВО 
 

IПД. 1.5.1. зна које друштвене 
групе постоје и ко су њихови 
чланови 
IПД. 1.5.2. зна основна правила 
понашања у породици, школи и 
насељу 
1ПД. 1.5.3. зна које људске 
делатности постоје и њихову улогу 
1ПД. 1.5.4. зна који су главни 
извори опасности по здравље и 
живот људи и основне мере 
заштите  
1ПД. 1.5.5. зна поступке за очување 
и унапређивање људског здравља 

1 ПД.2.5.1. зна које су улоге 
различитих друштвених група и 
њихових чланова  
I ПД.2.5.2. зна која су права и 
обавезе чланова у различитим 
друштвеним групама  
I ПД.2.5.3. разуме повезаност и 
међузависност различитих 
људских делатности 
 

1 ПД.3.5.1. разуме заједничке 
карактеристике друштвених група и 
разлике међу њима  
I ПД.3.5.2. разуме да се права и 
обавезе чланова друштвених група 
међусобно допуњују 
 

6. ДРЖАВА 
СРБИЈА И 
ЊЕНА 
ПРОШЛОСТ 
 

1ПД. 1.6.1. зна основне облике 
рељефа и површинских вода 
1ПД. 1.6.2. зна основне типове 
насеља и њихове карактеристике 
1ПД. 1. 6.3. зна географски положај 
и основне одреднице државе 
Србије: територија, границе, главни 
град, симболи, становништво  
1ПД. 1..6.4. зна најважније 
догађаје, појаве и личности из 
прошлости . 
1ПД. 1. 6.5. зна основне 
информације о начину живота 
људи у прошлости  
1ПД. 1. 6.6. зна шта су историјски 
извори и именује их 

1ПД.2.6.1. препознаје и именује 
облике рељефа и површинских 
вода у свом месту и у околини 
1ПД.2.6.2. зна основне одлике 
рељефа и вода у држави 
Србији  
1 ПД.2.6.3. разуме повезаност 
природно-географских фактора 
- рељефа, вода, климе и 
делатности људи  
1ПД.2.6.4. зна редослед којим 
су сејављали важни историјски 
догађаји, појаве и личности 
1ПД.2.6.5. уочава сличности и 
разлике између начина живота 
некад и сад  

1ПД.3.6.1. зна шта је претходило. а 
шта је уследило након важних 
историјских догађаја и појава 
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 1 ПД.2.6.6. препознаје основна 
културна и друштвена обележја 
различитихисторијских периода  
1 ПД.2.6.7. препознаје на 
основу карактеристичних 
историјских извора о ком 
историјском периоду или 
личности је реч 
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ЛИКОВНА КУЛТУРА 
 
ЦИЉ: подстицање и развијање учениковог стваралачког мишљења и деловања у складу са демократским  
            опредељењем друштва и карактером овог наставног предмета. 
 
ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема) 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

 
 
IX-VI 
 
 
 
Учионица 
 
 
 
Парк 
 
 
 
Школско 
двориште 
 
 
 
Галерије и 
музеји 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Колаж,фротаж, 
деколаж и 
асамблаж 
 
 
 
 
 
 
Везивање 
облика у 
тродимензио-
налном простору 
и у равни. 
 
 
 
 
Сликарски 
материјали и 
технике 
 
 
 
 
 
 
 

1. Колаж 
2. Фротаж 
3. Деколаж 
4. Асамблаж 

 
1. Компоновање 

апстрактних облика у 
простору према 
положеној, косој или 
усправној линији 

2. Организација бојених 
облика у односу на 
раван у простору 

3. Организација 
тродимензионалних 
облика у простору и на 
равни 

Појмови: акварел, пастел и 
темпера 
 
1. Карактеристике 

акварел технике 
2. Карактеристике 

пастелних боја и креда 
у боји 

3. Карактеристике 
темпера боја 

Појмови: материјали и 
технике 

 
Уређивање  
паноа учионице 
поводом  
разних тема. 
 
Израда  
новогодишњих  
честитки. 
 
Израда покло-на 
и честитки 
поводом  
8. марта. 
 
Украшавање 
ускршњих јаја. 
 
Илустровање 
песама и прича 
обрађених на 
часовима 
српског језика. 
-Школа у 
природи 

 
- При реализацији садржаја 
ликовне културе, мора се мислити 
на постојеће искуство ученика са 
претходних часова ликовне 
културе. 
 
- Мора се водити рачуна о 
примерености захтева узраслим 
могућностима ученика. 
 
- Третирање ученика као 
одговорних, креативних и 
активних учесника на часу. 
 
- Приступ новим идејама и 
њихово прихватање. 
 
- Учионица = простор који је 
могуће прилагодити потребама 
наставе из дана у дан.  
 
- Оснаживање комуникације и 
сарадње наставник - ученик 
 
- Подстицање позитивне дечије 
креативности. 
 
- Уважавање дечије 

 
Посматрање 
 
Активност кроз 
разговор 
 
Замишљање 
 
Цртање 
 
Сликање 
 
Вајање 
 
Истраживање 
 
Коришћење  
маказа 
 
Лепљење 
 
Одлепљивање 
 
Доцртавање 
 
 
Досликавање 
 
Експеримент 
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IX-VI 
 
 
 
Учионица 
 
 
 
Парк 
 
 
 
Школско 
двориште 
 
 
 
Галерије и 
музеји 
 

 
Основне и 
изведене боје. 
 
 
 
 
 
 
Линија,површи-
на, волумен, 
боја, 
простор. 
 
 
 
 
 
 
Амбијент-
сценски простор. 

1. Црвена + жута = 
наранџаста 

2. Црвена + плава = 
љубичаста 

3. Жута + плава = зелена 
Појмови: основне боје и 
изведене боје 
 
1. Линија – простор 
2. Површина – простор 
3. Волумен – простор 
4. Боја – простор 

Линија,површина, волумен, 
боја – простор  
 
1. Идејна решења за 

израду маски 
2. Израда маски 
3. Израда сцене 
4. Предлог за 

кореографију, музику, 
костим 

5. Израда сцене 
6. Реализација по 

групама или у целини 

индивидуалности.  
 
- Развијање и неговање 
подстицајних метода у раду са 
ученицима. 
 
- На часовима ликовне културе се 
преплиће више метода у оквиру 
остварења једног наставног 
садржаја.  
 
- Заступљене су разноврсне 
иновације и савремена техничка 
средства. 
 
- Код ученика неговати извесну 
дозу упорности, у складу са овим 
узрастом. 
 
 

 
Анализа радова 
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MУЗИЧКА КУЛТУРА 
ЦИЉ: развијање интересовања, музичке осетљивости  и креативности,оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања 
и развијање осетљивости за музичке вредности упознавањем музичке традиције и културе свог и других народа. 
ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема) 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

 
IX-VI 
Учионица 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Извођење музике 

 
 
 

 
Слушање музике 

 
 

Стварање музике 
 
 

Настава музи-чке 
културе остварује 
се међусобним 
прожимањем ових 
области на сваком 
часу. 

 
 
 
 
 
 

 
а) Певање 
б) Свирање 
в) Слушање музике 
г) Стварање музике 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

-Школа у 
природи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Оснаживање комуникације и 
сарадње наставника и ученика  
 
-Сарадња и дијалог између 
наставника и ученика 
 
-Развијање и неговање подстицај-них 
метода у раду са ученицима. 

• Игра 
• Учење путем открића 
• Активна настава 

-Повећање степена корелације и 
сарадње у настави 
(тимски часови четвртих раз-реда на 
којим певамо и играмо 
српске и словачке песме и игре) 
 
-Музчка култура се реализује у  
корелацији са свим предетима 

 
-На сваком часу музичке културе се 
користе иновације у виду групног 
рада, учења кроз игру, рада у 
паровима ,самосталног рада 
ученика... 
 
-У оквиру Дечије недеље ће бити 
реализован тимско тематски дан где 
су сви предмети у корелацији. 
 

-певање по слуху 
 
-певање песме са 
нотног записа 
 
-певање и 
извођење 
музичких 
игара(игре уз 
покрет,дида-
ктичке игре) 
 
-свирање 
бројалице,песме,и
гре на ри-тмичким 
дечи-јим инстру-
ментима 
 
-свирање песама 
на ме-лодијским 
ин-струментима 
 
-слушање пе-сама 
резли-читог 
каракте-ра и 
садржаја 
 
-импровизаци-ја 
мелодија 
 
-истраживање  
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-Дан екологије ће бити реализо-ан 
као тимско тематски дан где су сви 
предмети у корелацији. 
 
-8.Март тематски дан у корела-цији 
са свим предметима. 
 
-Новогодишњи празници тема- 
тско тимски дани у корелацији 
са свим предметима. 
 
-Подржавају се постојећа дечија 
интересовања и подстичу развијање 
нових. 
 
-Често се користе похвале и  
награде и истичу позитивни при- 
мери понашања и постигнућа деце. 
 
-Развијање објективнијег система 
праћења и напредовања ученика. 
 
-Рад се организује у складу са 
различитим способностима и 
склоностима детета-ученика. 

 
-креирање по-
крета уз музи-ку 
 
-смишљање 
ритмичких 
бројалица и 
мелодија. 
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ФИЗИЧКО  ВАСПИТАЊЕ     
ЦИЉ:да разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитним подручјима, допринесе интег- 
            ралном развоју личности ученика(когнитивном, моторичком),развоју моторичких способности, стицању ,усавршавању и приме- 
            ни  моторичких умења,навика и неопходних теоријских знања у свакодневним  и специфичним условима  живота и рада 

ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
( тема) 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПЦИ                           
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ  
 

 
 

IX 
X 
XI 
III 
IV 
V 
VI 
 

Спортски 
 Терен 
 
 
стадион 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

XI 
 

   
 
 
Атлетика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Трчање 
Рад на техници трчања у месту 
и у кретању . 
Варијанта  трчања : напред, бочно и  
леђима   окренути у правцу  кретања. 
Трчање  краћим и  дужим кораком. 
Крос трчање на слободним повр- 
шинама( трава ). 
Техника високог и ниског старта. 
Спринт на деоницама до 50м. 
-Скок у вис 
Усавршавање прекорачне техни- 
ке на већим висинама . 
-Скок у даљ 
Усавршавање технике згрчне и  
предвежбе за технику увинућа. 
-Бацање 
Бацање лоптице од 200гр у даљ 
јачом и слабијом руком,техником из 
места и техником из залета. 
Бацање медицинке од 2кг са две и 
једном руком на различите на 
чине(напред ,увис и преко главе 
назад). 
-Штафетно трчање 
Игре,деонице до 20м са додиром 
-Тло 
Поновити обавезни састав из 3.р 

 
 
 
-разна 
међуодељењс- 
ка  такмичења 
 
-спортски дан 
 
 
-излет 
 
 
-слободне 
  активности 
 
-приредбе 
-Школа у 
природи 

 
 
 
-корелација међу темама и 
садржајима унутар једне 
области 
 
 
 
 
-корелација са појединим 
пред- 
  метима 
 
 
 
 
-упутства  наставника су 
добро 
 осмишљена 
 
 
 
-дијалог између ученика 
 
 
 
 
 -дијалог између ученика и  

 
 
 
 
-трчање  
   
 
 
 
 
 
-ходање 
 
 
 
 
 
 
-скакање 
 
 
 
 
 
-висење 
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XII 
 

 
 
I 
 

II 
 

III 
 

Сала за 
 физичко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

XII 
 
I 
 

II 
 

II 
 

 
Вежбе на  
    тлу   и  
справама 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ритмичка 
гимнастика 

и 

Колут напред на разне начине. 
Колут назад. 
Став на шакама уз помоћ. 
Комбинација савладаних вежби. 
-Прескок 
Разножка преко козлића. 
-Двовисински разбој 
Узмак одразом једне ноге ,саског 
зањихом. 
-Греда 
а) ученице 
Града-ниска,шведска клупа:по-новити 
комбинације вежби  и саставе из 
предходних разреда.У састав 
укомпоновати 
кораке уназад зибом почучњем, 
слободна нога поред греде; 
окрет у успону за 90˚ и саскок 
пруженим телом . 
б)ученици 
ходањем ,трчањем,окрњетима и 
издржајима у одређеном поло- 
жају треба да развијају осећај за 
равнотежу. 
-Паралелни разбој  
Њих у  упору ;предњихом упор  
седећи разножно пред рукама; 
Саседом њих у упору предњем. 
-Вратило 
Поновити вежбе  из 3.р :дочелно 
вратило:наскок у упор предњи 
активни,зањихом саскок. 
-Кругови 
-Коњ са хватаљкама 
-Равнотеже успоном на две и 
 једној нози. 

  учитеља 
 
 
 
-рад се организује у складу 
са способностима и 
склоностима 
 ученика 
 
 
 
 
-прилагођене су наставне 
методе 
 објашњење , 
 посматрање, 
  демонстрација, 
  разговор 
 
 
 
 
 
-облици рада су  
обухваћени: 
   колективни, 
   рад у паровима, 
   индивидуално, 
   групни рад 
 
 
 
 
 
-рационално се користи 
постојећи простор као и 

 
 
 
 
 
-пузање 
 
 
 
 
 
 
-пењање 
 
 
 
 
 
 
-провлачење 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-плесање 
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X 
 

IV 
 

V 
 

VI 
 

 
 
 

 
 

IX 
 

X 
 

IV 
 

V 
 

VI 

народни 
плесови 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Основи 

спортских 
игара 

 
 
 
 
 
Обавезни 
програм 
 - Изабране 
    спортске  
    гране 

-Окрети за 180˚ и 360˚ослонцем  
 на две и једној нози. 
-Скокови :високо-далеки скок и 
повезивање са галопом. 
-Вијача:повезивање галопа са 
 дечјим поскоком и елементима 
 из предходног разреда. 
-Лопта:бацање и хватање  са   
равнотежом ;окретима , скокови- 
ма  и допунити обавезни састав 
 из 3.р овим елементима. 
-Обруч:замаси у бочној и чеоној 
равни са прехватањем и ниским  
избацивањем из руке у руку  у 
месту и кретању. 
-Плесови:Српско коло.Једно  
 коло из краја у којем се налази 
школа-Словачко коло. 
-Рукомет 
-Кошарка 
-Одбојка 
-Фудбал 
 
 
 
 
Обавезни програм –Изабране 
                             спортске гране 
 
 
-остварује се са по једним часом 
 седмично 
-односи се на изабрану спортску 
грану по избору ученика на почетку 
школске године 
- једна спортска грана обрађује се 

наставна средства 
 
 
 
 
 
 
-често коришћење похвала и 
  истиче позитивни пример  
   постигнућа 
 
 
 
-пријатна и опуштена 
атмосфера 
 
 
 
 
-праћење и оцењивање се 
обав- 
 ља редовно и у 
континуитету у      
 складу са правилником о 
оцењи- 
  вању уз образложење 
оцене 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
-надвалачење 
 
 
 
 
-штафетне игре 
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током школске године 
-у мешовитим одељењима (де- 
 војчице и дечаци) могу се изаб- 
 рати две спортске гране 
-настава  је обавезна за све уче- 
 нике и припада редовном рас- 
 пореду часова 
-садржај обавезног програма--- 
 Изабране спортске гране оства- 
 рује се у школи на спортском  
 терену 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
-са постигнућем ученика 
упознат 
  је и ученик и родитељ уз 
смер- 
  ницу за даље напредовање  
   ученика 
  
 
-тимско тематски рад: 
   Дечја недеља 
   Дан екологиј 
 
-тимски рад  IV1  - IV2 
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3.4.2. ПРОГРАМИ ИЗБОРНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА У ЧЕТВРТОМ РАЗРЕДУ 
 

Ред. 
број 

ИЗБОРНИ НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТИ 

Одељење 1 
(словачки језик) 

Одељење 2 
(српски језик) 

Број група 

1. Верска настава - + 1 
2. Грађанско васпитање + + 2 
3. Од играчке до рачунара + - 1 
4. Чувари природе - + 1 
5. Словачки језик са 

елементима 
националне културе 

- + 1** 

 
** Формирана је 1 група од ученика II, III и IV разреда. 

ВЕРСКА НАСТАВА 
ЦИЉ: Циљ Верске наставе је у томе да деца схвате да свет и живот имају вечни смисао и да могу да разумеју и преиспитају свој однос 
према Богу,човеку и природи. 

ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема) 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБО

ДНИ 

IX,X 
 

XI 
 
 

XII 
 
I 
 

II,III 
 

IV,V 
 

Vi 

~Циљ због кога је Бог 
створио свет 
~Црква је конкретна 
литургијска заједница 
~Литургија је заједница 
многих људи и природе 
с Богом Оцем преко 
једног човека_Христа. 
~Структура Литургије. 
~Црква као икона 
будућег царства. 
~0дбијање првог човека 
Адама да сједини 
створену природу са 
Богом. 
~Црква у 
хришћ.архитектури 

Кроз обраду свих тема 
ученици ће да уоче да 
Литургија није обичан догађај 
и да се у Литургији пројављује 
Бог као заједница личности. 

У своме раду ученици треба 
да упознају структуру 

Литургије и да разликују 
радње на Литургији. 

 ~Фронтални 
~Индивидуални 
~Дијалошка 

~Показивање 

~цртање 
~посета цркви 

~разговор 
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ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ     
ЦИЉ:Подстицање развоја личности и социјалног сазнања код ученика 4.разреда основне школе.Овај предмет треба да пружи ученицима 
могућностда постану активни учесници  у процесу образовања и васпитања,и да изграде сазнања,умења,способности и вредности 
неопходне за формирање аутономне,компетентне,одговорне и креативне личности,отворене за договор и сарадњу ,која поштује и себе и 
друге. 

ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
( тема) 

САДРЖАЈ РАДА 
НАЧИН И ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА 
ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА 

ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ    
 
 
 

-учионица 
 
 
 
-школско 
двориште 
 
 

 
IX 
 
 

X 
 
 
 

XI 
 

XII 
 

 
I 
 

 
Подстицање 
групног рада, 
договарања  и 
сарадње  са 
вршњацима и  
одраслима 
 
 
 
 
 
Дечја права су 
универзална, 
једнака за  све 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заједно ства- 
рамо демок- 
ратску 

 - Подстицање групног рада, 
договарања и сарадње са  
вршњацима и одраслима 
  1.Родитељски састанак- 
сусрет родитеља , учитеља 
и 
ученика. 
  2.Уводни час-упознавање 
ученика са садржајем 
предме- 
та и начином рада. 
1.Дрво дечјих права-   
подсећање на права 
2.Правимо рекламни штанд 
конвенције о дечјим 
правима 
 3.Сви различити-сви 
једнаки-разлике су наше 
богатство 
 4.Неправда је кад....кроз 
игру 
симулирамо неправду 
  5.Ставови о правди-
повези- 
вање права са дужностима 
1.Правда, дужности,правила 

 
 
 
-израда паноа 
 
 
 
-представљање 
Презентације 
штанда о дечјим 
правима 
 
 
 
 
-прављење 
беџева за 
прваке 
 
 
 
 
-приредба за 
прваке 
 
 

 
 
 
-пријатна и опуштена 
радна атмос- 
фера 
 
 
 
-говор учитеља 
прилагођен узрасту и 
знањима ученика 
 
 
 
-третирање ученика 
као одговорних, 
 креативних, активних 
учесника у 
друштвеном чину 
 
 
 
-учионица-простор 
који је могуће 
прилагодити 

 
 
 
-разговор 
 
 
 
-игра 
 
 
-илустрација 
 
 
-импровизација 
 
 
-драматизација 
 
 
 
-вежбе 
 
 
-слушање 
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II 
 
 
 

III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV 
 
 
 

V 
 
 
 

VI 

атмосферу у 
нашем 
разреду,школи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Живим  
демократију, 
демократска  
акција 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Људско биће је 
део целог 
света,развијање 
еколошке свести 
 

– 
схватање међусобне 
повезано 
сти права,дужности,правила 
2.Улога правилника,кућног  
реда школе 
3.Сви ми имамо 
предрасуде- 
преиспитивање постојања 
предрасуда и стереотипа 
4.Да сам чаробњак , ја бих- 
креирање света у којем се 
поштују 
права ,одговорности 
5.Ставови о моћи-
препознава 
ње права и обавеза 
1.Сукоби и превазилажење 
сукоба,преговарање 
2.Тимски рад-предност 
тимског рада 
3.Да се чује наш глас 
4.Делујемо јединствено 
   -демократска процедура         
одлучивања 
5.Аргументујемо и 
заступамо 
      наше интересе-уче се   
    прикупљању података  
6.Тражимо закон за... 
планирање и спровођење 
акције за одабране 
ситуације    
 1.Међузависност-
разумевање 
света као система  у коме су 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

потребама наставе 
 
 
 
-примена 
разноврсних метода: 
искуствено учење, 
истраживање кроз 
игру.метода 
партиципације и 
интеракције,симулаци
јске методе,игровне и 
стваралачке методе 
 
 
 
-примена разних 
облика рада: 
   рад у пару 
   рад у групи 
   рад целог одељења 
   индивидуални рад 
 
 
 
-јасно одређивање  
активности  и 
договор о правилима 
рада 
 
 
 
-успешност рада је 
узајамно 
слушање 
 

-одговори на 
  питања 
 
 
-постављање 
  питања 
 
 
 
 
 
-богаћење  
  речника 
 
 
 
 
 
-мимика 
 
 
 
 
 
-пантомима 
 
 
 
 
 
 
-сарађивање 
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Евалуација 

сви елементи повезани-
људи, 
догађаји,места 
2.Мрежа живота-
међузависно 
ст  постоји и у природи 
3.Бринемо о биљкама и 
животињама- 
наша одговорност према 
њима 
1.Ја пре, ја после-
самостално 
процењивање напредовања 
2.Презентација резултата 
рада 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-распоред седења 
тако да виде једни  
друге 
 
 
-активности су тако 
конциповане да 
подстичу и одржавају 
интересовање 
и сазнајну мотивацију 
ученика 
 
 
-информисање о 
напредовању детета 
је  редовно 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
-цртање 
 
 
 
-описивање 
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ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА 
ЦИЉ:Развијање умења и вештина за коришћење материјала, прибора ,алата и рачунара у игри и свакодневном животу;развијање 
креативности,логичког мишљењаи способности комбиновања;упознавање и употреба једноставних програма за рачунарске игре и 
образовне програме;развијање способности решавања задатка уз помоћ рачунара;развијање конструкторских вештина развијање 
способности за тимски рад. 

ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
( тема) 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПЦИ 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ   
   
 
 
 
 
-кабинет за 
информатик
у 
 
 
 

IX 
 

X 
 

XI 
 

XII 
 
I 
 
 
II 
 

III 
 

IV 
 

   
 
 
 

Цртамо 
и 

пишемо 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Правимо 
одељењске 

новине 
 
 
 
 
 
Играмо се и 

снимамо 
 
 

 
 
-цртање и  писање текста 
-цртање по слободном избору   и 
по задатој теми сложенијих  
цртежа комбинованих са текстом 
 
 
-комбиновање појединих алата 
за цртање и писање у решава- 
њу  конкретних проблема 
-покретање програма 
-чување цртежа 
-штампање 
 
-припрема материјала за новине 
-уређивање текста и цртежа 
 
 
 
 
 
-web –камера 
-прикључивање камере на 
рачунар 
-покретање програма да снима 
-меморисање и уређивање 
снимања 

 
 
 
 
 
 
-израда 
разредног паноа  
 
 
 
 
 
 
 
-прављење 
беџева за 
прваке  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-корелација међу темама и 
садржајима унутар једне 
области 
 
-корелација са појединим 
предметима 
 
-разноврсне методе које 
подстичу радозналост, 
пажњу и развој критичког 
мишлјења  
 
-информације и упутства 
учитеља су добро 
осмишљена 
 
-повратна информација 
учитеља ученицима је 
подстицајна за њихов даљи 
рад 
 
 
 
 
-ученици се упућују да 
користе претходно искуство 

  
 
 
 
-разговор  
 
-вежба 
 
-коришћење 
рачунара  
 
-коришћење 
фотоапарата 
 
-коришћење камере 
 
-цртање 
 
-писање 
 
-лепљење  
 
 
 
 
 
-сецкање  
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V 
 

VI 

 
 
 
 
 
 

Креирамо, 
стварамо 

 
 
 
 
-креирамо одељенски CD-
комбинација снимања web-
камером,музике, текста,фотог- 
рафија из разних ситуација и 
активности одељења 
-електронска пошта,покретање 
програма,креирање поште, слање 
и примање 
-пригодне активности ( Нова 
година,Дан жена,рођендани), 
креирање писма,постера, 
транспарента,позивнице, 
честитке,календара,албума... 
користећи једноставан програм и 
лако обрадив  материјал 
(папир,картон,тексти 
и слично) 
 
 

 
-приредба за 
прваке 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

и предзнање 
 
-рад се организује у складу 
са различитим 
способностима и 
склоностима у зависности 
од брзине и начина рада 
ученика 
 
- учитељ подржава и 
подстиче интересовања 
 
-често се користе похвале  
 
-ученици се оспособљавају 
да стечено знање и 
примењују  
 
-праћење и оцењивање 
ученика је редовно 
 
-информисање о постигнућу 
је редовно и јесно и садржи 
смернице за даље 
напредовање ученика 
 

-штампање  
 
-прикључивање  
 
-покретање 
 
-креирање 
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ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 
ЦИЉ:Подстицање свести о здравој живтниј средини, продубљивање знања, вештина и навика у вези са  
заштитом природе и јачање сопствене иницијативе, способности и одговорног односа према животној средини. 
ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема) 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

 
 
IX-VI 
 
Учионица 
 
Школско 
двориште 
 
Парк 
 
Село и 
сеоско 
окружење 
 
Биолошки 
кабинет 
 
Кабинет са 
рачу-
нарима 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Животна средина 
 
 
 
 
 
 
 
 
Природне појаве и 
промене у 
животној средини 
 
 
 
 
 
 
Заштита животне 
средине 

 
 
-Сналажење у природи 
-Истраживање узрочно-
последичних веза у 
животној сре-дини 
-Активно упознавање 
стања животне средине 
извођењем једноставних 
огледа. 
 
 
-разноврсност живог 
света као услов за 
опстанак 
-нестасјање врста 
-кружење материје и 
протицање енергије кроз 
односе исхране 
-природне појаве и 
промене у животној 
средини 
 
 
 
-Активна заштита 
животне средине кроз 
организовања разних 
акција чувара природе 
ван учионице 
-Одговоран однос пр-ема 

 
Енциклопедије 
 
Часопис 
Национална 
географија 
 
Интернет 
 
Квиз 
 
Прављење 
паноа 
 
Излети 
 
 

-пријатна и опуштена атмосфера у  
учионици 
 -учионица-простое које је могу-ђе 
прилагодити потребама наставе 
-заступљене су следеће иновације 
у настави: 
 примена рачунара﴾интернет, 
  образовни софтвер ﴿ 
  и савремених техничких уређаја 
-дијалог и сарадња између ученика 
и учитеља се одвија уз уважавање 
и поштовање 
-учитељ охрабрује ученике да 
слободне износе својамишљ-ења и 
запажања 
-корелација са садржајима или 
областима унутар предмета 
-корелација са другим пред-метима  
у зависности од садржаја 
-упућивати децу на коришћење 
предходног искуства и пред-знања 
за проналажење нових одговора и 
решења 
--развијање и неговање 
подстицајних метода у раду са 
ученицима 
    ﴾ илустративндемонстративна, 
 експеримент ,активна настава , 
  учење учења, проблемска настава 
учење  крозигру,партицип-  ативна 
метода,разговор﴿ 

-посматрање 
 

-описивање 
 
-процењивање 

 
-груписање 

 
-праћење 

 
-бележење 

 
-практиковање 

 
експеринтисање 

 
истраживање 

 
-сакупљање 
 
-стварање 

 
 

-играње 
 
 

-активности у 
оквиру мини 
пројекта 
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животињама и биљкама 
-Право на здраву 
животну средину, 
квалитет живота 
-Одговоран однос према 
себи и животној средини 
у целини 
-Критички  отворен став и 
сарадња са локалном 
средином, друштвом за 
заштиту животне средине 
и животиња 

-рад  се организује у складу са 
различитим способностима и 
склоностима ученика , 
-коришћење похвала и охрабрења 
- ученици се оспособљавају да  
стечена знања примењују у 
свакодневном животу 
-праћење и оцењивање постигнућа 
је редовно и у континуитету 
-информисање је редовно и јасно 
за ученике и за родитеље 
-тимско –тематски рад: 
  Дечја недеља 
 Дан екологије 
  -комбиновање разних облика 
рада :индивидуални рад ,рад у 
пару ,групни рад ,тимски 
рад,колективни 
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СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ 
SLOVENSKÝ JAZYK S PRVKAMY NÁRODNEJ KULTÚRY   

CIEĽ: Žiaci majú dosiahnúť taký stupeň rozvoja komunikačných zručností v rámci predpísaného učiva. V štvrtom ročníku žiaci si osvojujú 
základné pravidlá slovenského pravopisu a získavajú zručnosť a návyk podľa usvojených pravidiel pravopisne správne písať. Získavajú zručnosť 
správne a plynule čítať. Aj ďalej obohacujú svoju slovnú zásobu a pestujú kultúru vyjadrovania. 
 

 
ČAS A 
MESTO 

 
ТÉМY 

( оblasť) 

OBSAH PRÁCE  
SPÔSOB A POSTUP REALIZÁCIE 

PROGRAMU 

 
АКТIVITY 
ŽIAKOV 

 
POVINNÝ VOĽNÝ 

 
IX-VI 

 
kabinet 

slovenčiny 
 

kabinet 
informatiky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jazyk 
gramatika 
a pravopis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Literatúra  
a kultúra 
vyjadrovania 

- rozdelenie hlások, rozdelenie 
spoluhlások,  
-písanie y/ý vo vybraných slovách, 
- zvykať žiakov správne používať 
pády podstatných mien a iných 
ohybných slov s osobitným 
dôrazom na pravopis,  
- stupňovanie prídavných mien  a 
prísloviek 
- veta, základné rozdelenie  
- podmet a prísudok, rozvíjacie 
vetné členy 
- podstatné mená a slovesá vo 
vete 
- slabika a rozdelenie slov na 
slabiky 
- zámená, ukazovacie a 
opytovacie 
- pravopis prídavních mien, 
zámen, čísloviek a slovies 
- rozlišovanie rozprávky, bájky, 
básne, príslovia, hádanky 
- čítanie kratších slovenských 
ľudových rozprávok, bájok, piesní 
- nacvičovanie plynulého čítania 
rýchlosťou, ktorá je pribliťná 

Novokon-
cipovaný 
obsah 
vyučovania 
slovenské-
ho jazyka 
zvyšuje 
nároky na 
samostat-
nosť, 
tvorivosť 
a organizá-
ciu práce 
učiteľa. 
 
 
 
Pracovné 
listy 
z rôznych 
cvičebníc, 
prístupné 
encyklo-
pédie, 
literárne 
časopisy. 

Ako pozdvihnúť kvalitu vyučovania 
- KORELÁCIOU 
- s inými predmetmi  
- korelácia s učebnými 

osnovami  
- INOVÁCIOU 
- použitím počítača vo 

vyučovaní 
- aktívne vyučovanie 
- použitím DVD-a  a  
- práca v pare 
- skupinová práca 
- samostatná práca žiakov 

 
 
 
 
 
 
 
Spôsoby a metódy práce 
Kolektívno-individuálna práca 
Kooperácia žiak-žiak 
Kooperácia učiteľ-žiak 
Ilustračno demonstrač. práca 
 

Starostlivá 
výslovnosť hlások 
Vieš odpovieš 
Láme si jazýčky 
Didaktické hry 
Učí sa správnu 
slovenčinu 
Múdra hlavička 
vie- odpovie 
Reprodukuje kto, 
čo ako, kedy… 
Dialóg otázky a 
odpovede v 
súlade s vekom a 
schopnosťami 
Otázky a 
odpovede 
Odpisuje 
 
 
Vypozorovanie 
priebehu udalostí, 
hlavných a 
vedľajších postáv. 
Rozpráva 
Opisuje 
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IX-VI 

 
 

kabinet 
slovenčiny 

 
kabinet 

informatiky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

prírodnému hovoru 
s porozumením textu 
- výber z poézie a prózy 
vojvodinských autorov 
- reprodukcia spracovaných textov 
systematicky podľa sledu udalostí 
- obmena zakončenia rozprávky 
- odpisovanie kratších viet, písanie 
charakteristických slov a výrazov, 
odpisovanie podľa úlohy  
- písanie krítkej slohovej práce 
základe otázok v rozsahu 5-6 viet, 
písanie pozdravu a blahoželania 
- pasívna slovná zásoba má byť 
na každej úrovni vyššia ako 
aktívna 
- opis exteriéru a enteriéru, ľudí, 
zvierat, prírodných javov 
- reprodukcia spracovaných textov 
systematicky podľa sledu udalostí 

Voľnosť 
učiteľa vo 
využívaní 
textov 
z literatúry. 
Podľa 
možnosti 
pozrieť 
aspoň jedno 
detské 
divadelné 
predstave-
nie, 
slovenskú 
ľudovú 
rozprávku 
na DVD… 

Metóda postupného učenia krok za 
krokom 
Metóda samostatného spoznania a 
uzavierania 
Dialóg 
Žiaci uplatňuju svoje vedomosti v 
škole a v každodennom živote. 
Učiteľove otázky sú jasné a nie 
dvojzmyselné. Žiak má odpovedať 
plnou vetou a za to má dostať spätnú 
informáciu a pochvalu. 
U žiakov rozviť zvedavosť , pozornosť 
a rozvoj vlastnej mienky. 
Vysvetliť žiakom spôsob hodnotenia – 
známkovania. 
Informovať žiakov pravidelne, jasne 
a dávať ďalšie smernice ako si zlepšiť 
úspech. 
Urobiť schému na základe ktorej by si  
i žiaci mohli dávať známky.  
Vypracovať  tabuľku do ktorej  žiaci 
budú môcť dávať svoju mienku o 
hodine. 

 

Jazykové hry 
Rozpráva 
zážitky- konkrétne   
počuté a videné 
Čítanie 
Prispôsobovanie 
situácii v texte/ 
čítanie hlasné a 
tiché/ 
Počúva 
Recituje 
Obohacovanie 
aktívného 
slovníka 
Slovník 
neznámych a 
menej známych 
slov a výrazov 
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          3.4.3. СТРУКТУРА НАСТАВНОГ КАДРА У ЧЕТВРТОМ РАЗРЕДУ 
 
 

Образовно 
васпитна 

област 
(предмет) 

Степен и врста стручне спреме 

Наст. 
разредне 
наставе 

(VI) 

Проф. 
разредне 
наставе 

(VII) 

 
 

Проф. 
предметне 

наставе 
(VII) 

 

Вероучитељ 

П
ре

да
је

 
у 

од
ељ

ењ
у 

Обавезни 
предмети 

     

Српски језик М. Којић    IV2 

Словачки језик  М. Крижан 
Закић 

  IV1 

Српски као 
нематерњи ј.   Ј. Сирар  IV1 

Енглески језик   В. Јованов  IV1 ,  IV2 

Математика 
 М. Крижан 

Закић 
  IV1 

М. Којић    IV2 

Природа и 
друштво 

 М. Крижан 
Закић 

  IV1 

М. Којић    IV2 

Ликовна култ. 
 М. Крижан 

Закић 
  IV1 

М. Којић    IV2 

Музичка култ. 
 М. Крижан 

Закић 
  IV1 

М. Којић    IV2 

Физичко васп. 
 М. Крижан 

Закић 
  IV1 

     М. Којић    IV2 
Изборни 
предмети 

     

Грађанско васп. 
 М. Крижан 

Закић 
  IV1 

М. Којић    IV2 
Верска настава      

   С.Симикић IV2 

Чувари природе      
     М. Којић    IV2 

Од играчке до 
рачунара 

 М. Крижан 
Закић 

  IV1 

Словачки ј.  са 
елементима нац. 
културе 

   
А. Обшуст 

 
IV2 
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 3.5. ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ  ПРЕДМЕТА  У  ПЕТОМ  РАЗРЕДУ 
 

3.5.1. ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА У ПЕТОМ РАЗРЕДУ 
 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК 
ЦИЉ:Ученици треба да овладају основним законитостима српског књижевног језика на којем ће се усмено и   
          писмено правилно изражавати; да се оспособе за тумачење књижевних и других уметничких остварења 
          из српске и светске баштине.           

ВРЕМЕ 
И 

МЕСТО 

 
ОБЛАСТ 

(тема) 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА 

 
ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

IX-VI 
 
учионица 
 
информатички 
кабинет 
 
природа 
 
школско 
двориште 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Језик 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Граматика 
 
Проста реченица 
Реченични чланови 
Сложена реченица 
Променљивост и 
непроменљивост речи 
Промена именица 
Функција и значење падежа 
Придеви 
Именичке заменице 
Глаголски вид и род 
Грађење и функција 
глаголских облика 
Бројеви 
Акценат 

Правопис 
 Проверавање и понављање 
садржаја из претходних 
разреда 

Допунски 
избор 

текстова 
 

        и 
 

Избор из 
књига,часописа 
и 
енциклопедија 
за децу 

Корелација унутар 
предмета и са другим 
предметима (ликовна и 
музичка 
култура,историја, 
географија,техничко и 
информатичко 
образовање 
биологија) 
 
Примена рачунара у 
настави  
 
Проблемска настава 
 
Диференцирана настава  
 
Активна настава 
 
Индивидуализована 

слуша 
препознаје 
размишља 
пита 
говори 
присећа се 
прошлих 
догађаја 
прича о 
догађају 
пише 
уочава 
истражује 
процењује 
повезује 
дискутује 
дефинише 
открива 
посматра 
описује 
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Књижевност 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Писање: придева са ј у 
основи;назива организација; 
заменице ВИ; одричних 
именичких 
заменица;одричне речце НЕ 
и НАЈ;тачке и запете,три 
тачке, цртице 
Коришћење правописа 

Ортоепија 
Правилан изговор гласова 
Изговор дугих и кратких 
акцената 
Интонација и паузе 
везане за интeрпункцију 

Лектира 
Лирика 

 

Епика 
 

Драма 
 
Научнопопуларни и 

информативни текстови 

 
Увођење ученика у анализу 
лирских, епских и драмских 
дела;тумачење ликова; 
форме 

настава 
 
Примена савреманих  
техничких уређаја 
 
Рад у паровима 
 
Самосталан рад ученика 
 
Тематска настава 
 
Тимска настава 
Учење учења 
 
Давати прецизне и добро 
осмишљене 
информације, упутстава 
и питања која подстичу 
ученике да слободно 
износе своје мишљење 
 
Подстицати ученике да 
користе претходно 
искуство и знање 
 
Остварити везу узајмног 
поштовања и поверења 
 
Понекад са ученицима 
планирати активности на 
часу 
 
 

препричава 
износи своје 
мишљење 
сарађује 
наводи нове 
примере 
илуструје 
глуми 
исправља 
упоређује 
рецитује 
чита 
 
 
 



 200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Језичка 
култура 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

приповедања;композиција 
епског и драмског дела; 
језичка средства и њихова 
уметничка функција,читање 
и критичко процењивање 
Усвајање 
вапитнообразовних 
вредности 
научнопопуларног текста 
 
Књижевнотеоријски и  
функционални појмови  

(разумевање, усвајање и 
примена радом на тексту) 
Читање 
Основни облици усменог 
и писменог изражавања 
 
Усмена и писмена вежбања 

Ортоепске, граматичке, 
стилске, говорне и 
правописне  вежбе 
Вежбање технике у изради 
писменог састава 
(препричавање,структура 
приче,причање, 
описивање,портретисање 
личности;извештавање,вест, 
писмо) 
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СРПСКИ ЈЕЗИК - образовни стандарди 

НАСТАВНА 
ОБЛАСТ ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

Вештина 
читања и 

разумевања 
прочитаног 

 
 

Ученик уме да: 
а) изражајно чита текст 
б) разуме текст (ћирилични и 
латинични) који чита наглас и у себи 
в ) служи се садржајем да би 
пронашао одређени део текста 
г ) разликује у тексту битно од 
небитног, главно од споредног  
д ) изводи закључак заснован на 
једноставном тексту 

Ученик уме да: 
а) чита „с оловком у руци“ ради 
учења и извршевања 
различитих задатака 
б ) проналази, издваја и 
упоређује битно и небитно 
в ) препознаје и повезује 
садржаје из различитих 
текстова 
 

Ученик уме да: 
а) издваја кључне речи и резимира 
текст 
б) изводи закључке засноване на 
тексту 
в ) анализира садржаје из 
различитих текстова 
 

Писмено 
изражавање 

 

а) зна и користи оба писма 
(ћирилицу и латницу) 
б) раставља разумљиву, граматички 
исправну реченицу 
в ) уме да преприча текст  
г ) влада основним жанровима 
писане комуникације; саставља 
приватно писмо 
д ) примењује правописну норму у 
јендоставним примерима 

а) пише резиме краћег текста 
б) зна правописну норму и 
примењује је у већини случајева 
в ) зна да преприча текст  
г ) саставља наративни и 
дескриптивни текст који је 
целовит 
 

а) пише резиме дужег текста  
б) зна и доследно примењује 
правописну норму 
в ) саставља текст на основу 
прочитаног дела, филма, представе 
 

Граматика 
 

а) препознаје врсте речи 
б) зна основне граматичке 
категорије променљивих речи 
в ) препознаје службу речи у 
реченици  
г ) правилно употребљава падеже у 
реченици 
д ) препознаје глаголске облике 
(перфекат, презент,футур I...) 

а) познаје врсте речи 
б) уме да одреди облик 
променљиве речи  
в ) препознаје главна значења 
падежа у реченицама   
г ) препознаје главна значења и 
функције глагоских облика 
 

а) познаје подврсте речи и именује 
их  
б) зна да одреди облик променљиве 
речи  
в ) именује главна значења падежа  
г ) именује главне функције 
глаголских облика 
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Лексика 
а) препознаје значења непознатих 
речи 

а) одређује значења непознатих 
речи 

а) зна значења непознатих речи 

Књижевност 
 

а) повезује наслове прочитаних 
књижевних дела са именима аутора 
тих дела 
б) разликује усмену и ауторску 
књижевост 
в ) препознаје епски десетерац  
г ) разликује лирску и епску народну 
поезију 
д ) епске јунаке повезује са 
насловима песама 
ђ) препознаје поделу народне 
књижевности  
е) разуликује нарацију од 
дескрипције 
ж) препознаје постојање стилских 
фигура (епитет, персонификација, 
хиперобола, ономатопеја) 

а) повезује дело са временом у 
којем је настало  
б)препознаје књижевни род и 
врсту  
в ) препознаје и разликује 
изражене стилске фигуре 
г ) разликујеформу (облике) 
казивања 
д ) одређује мотиве, идеје и 
композицију  лирских, епских 
песама 
 

а) наводи наслов дела, аутора, род 
и врсту на основу ликова, 
карактеристичних тема и мотива  
б) проналази и именује стилске 
фигуре 
в ) именује форму приповедања  
г ) анализира лик из прочитаног 
дела  
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SLOVENSKÝ JAZYK  

CIEĽ:Základným cieľom vyučovania slovenského jazyka je viesť žiakov k poznávaniu jazyka, rozvíjať komunikačné schopnosti žiakov, aby získali 
kvalitnú jazykovú kompetenciu. Prostredníctvom jazyka viesť žiakov k poznávaniu histórie a kultúry vlastného národa.Vyučovanie slovenského 
jazyka prispieva k odhaľovaniu základných funkcií jazyka: komunikatívnej, kognitívnej, reprezentatívnej a estetickej. 

 
ČAS A 
MESTO 

 
ТÉМY 

( оblasť) 

OBSAH PRÁCE  
SPÔSOB A POSTUP REALIZÁCIE 

PROGRAMU 

 
АКТIVITY 
ŽIAKOV 

 
POVINNÝ VOĽNÝ 

 
IX-VI 

 
kabinet 

slovenčiny 
 

kabinet 
informatiky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAZYK 
 
Jazyk 
a jazykoveda 
 
 
Hláskoslovie 
 
 
Leksikológia 
 
 
 
 
Morfológia 
 
 
 
 
Morfológia 
 
 
 
 
 

O jazyku 
Spisovná slovenčina a nárečia 
 
Výslovnosť spoluhláskových 
skupín.Rýtmický zákon 
 
Slovo a jeho štruktúra. 
Tvorenie slov, odvodzovaním a 
skladaním 
Homonymá, synonymá a opozitá 
Podstatné mená 
Skloňovanie podstatných mien 
mužského a stredného rodu 
Prídavné mená 
Skloňovacie  vzory 
Zámená  
Skloňovanie osobných zámen 
Ostatné druhy zámen 
Číslovky  
Skloňovanie a pravopis 
základných a radových čísloviek 
Slovesá  
Slovesné časy.Neurčitok 
Dvojaké tvary budúceho času 
 

Novokon-
cipovaný 
obsah 
vyučovania 
slovenské-
ho jazyka 
zvyšuje 
nároky na 
samostat-
nosť, 
tvorivosť 
a organizá-
ciu práce 
učiteľa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ako pozdvihnúť kvalitu vyučovania 
- KORELÁCIOU 
- s predmetmi: ( srbčinou, 

nemčinou a anglíštinou, 
hudobnou a výtvarnou 
kultúrou, informatikou, 
dejepisom, náboženstvom a 
zemepisom) 

- korelácia s učebnými 
osnovami  

- INOVÁCIOU 
- použitím počítača vo 

vyučovaní 
- aktívne vyučovanie 
- použitím DVD-a  a 

mikrokamery 
- práca v pare 
- skupinová práca 
- samostatná práca žiakov 

 
 
 
 
Spôsoby a metódy práce 
Kolektívno-individuálna práca 

Hry so slovami 
Určuje slovné 
druhy 
Starostlivá 
výslovnosť hlások 
Vieš odpovieš 
Láme si jazýčky 
Didaktické hry 
Listuje v slovníku 
Učí sa správnu 
slovenčinu 
Používa 
synonymá a 
antonymá 
Múdra hlavička 
vie- odpovie 
 
 
 
Opisuje kto, čo 
ako, kedy… 
Dialóg otázky a 
odpovede v 
súlade s vekom a 
schopnosťami 
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IX-VI 
 
 

kabinet 
slovenčiny 

 
kabinet 

informatiky 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

IX-VI 
 
 
 

kabinet 
slovenčiny 

 
kabinet 

informatiky 
 
 
 
 

 
Pravopis 
 
 
 
 
KULTÚRA 
VYJADRO-
VANIA 
Ústne 
vyjadrovanie 
Formy spoločen-
ského styku 
 
Písomné 
vyjadrovanie 
 
 
 
 
LITERATÚRA 
 
Lyrika 
Epika 
Dráma  
 
 
 
 
 
 
 
Literárno- 

Systematické nacvičovanie 
pravopisu vybraných slov 
Pravopis pádových koncoviek 
- pri podstatných menách 
- pri prídavných menách  
- pri zámenách a číslovkách 
Témy zo života v užšom a širšom 
prostredí.Stručná a podrobná 
reprodukcia.Rozprávací slohový 
postup a jeho hlavné znaky. 
Správa skutočná alebo 
vymyslená. 
Otvorenie schôdze, súkromný list, 
telegram. 
Slohové práce súvisia 
s problematikou nastolenou 
v ústnom vyjadrovaní. 
E-mail-použitie 
 
 
 
 
Zo slovenských ľudových piesní 
Výber zo súčasnej vojvodinskej 
literatúry  
Výber zo svetovej poézie 
Poézia 

- motív a idea 
- city 
- prenesený význam slova 
- verš, rým, rytmus 
- balada 

Próza 

 
 
 
 
 
Pracovné 
listy 
z rôznych 
cvičebníc, 
prístupné 
jazykové 
príručky, 
encyklo-
pédie, 
literárne 
časopisy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voľnosť 
učiteľa vo 
využívaní 
textov 
z literatúry, 
vo výbere 
spoločnej 

Intreaktívna práca 
Kooperácia žiak-žiak 
Kooperácia učiteľ-žiak 
Ilustračno demonstrač. práca 
 
Metóda postupného učenia krok za 
krokom 
Metóda samostatného spoznania a 
uzavierania 
Verbálno-textuálna metóda 
Induktívna práca 
Dialóg 
Posilnenie a upevnenie komunikácie  
na relácii učiteľ- žiak, dialog, diskúsia, 
debata 
Diferenciácia vo vyučovaní 
Žiaci uplatňuju svoje vedomosti v 
škole a v každodennom živote. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Učiteľove otázky sú jasné a nie 
dvojzmyselné. Žiak má odpovedať 
plnou vetou a za to má dostať spätnú 
informáciu a pochvalu. 

Otázky a 
odpovede 
Hľadanie 
vybraných slov v 
týždeníku HĽ  
Prepisuje 
 
Vypozorovanie 
priebehu udalostí, 
hlavných a 
vedľajších postáv, 
začiatok, 
zauzlenie a 
rozuzlenie 
Rozpráva 
Opisuje 
Jazykové hry 
Píše list E-mail 
Jazykové  
hlavolamy 
Rozpráva 
zážitky- konkrétne   
počuté a videné 
Čítanie 
Prispôsobovanie 
situácii v texte/ 
čítanie hlasné a 
tiché/ 
Reprodukcia 
obsahu  
Používanie 
rozličných zdrojov 
poznania 
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teoretické pojmy 
 
 
 
 
Literárne diela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- téma a idea 
- dej, časová postupnosť 

deja 
- členenie textu 
- dialóg a monológ 
- opis a rozprávanie 
- ľudová rozprávka 

Dramatizácia 
- Osvojovanie pojmov 

scéna, scénograf, 
kostýmograf, režisér 

Domáce čítanie: Výber zo 
slovenskej ľudovej slovesnosti- 
Slncový kôň 
Daniel Defoe: Robinzon Crusoe 
R.Moric: Z poľovníckej kapsy 
M.Twain:Dobrodružstvá Toma 
Sawyera 
 

mimočítan-
kovej 
literatúry 
a kníh 
domáceho 
čítania. 
Podľa 
možnosti 
pozrieť 
aspoň jedno 
detské 
divadelné 
predstave-
nie, 
slovenskú 
ľudovú 
rozprávku 
na DVD… 
 
 

U žiakov rozviť zvedavosť , pozornosť 
a rozvoj vlastnej mienky. 
 
Naučiť žiakov ako sa majú učiť oddeliť 
dôležité od menej dôležitého. 
Vysvetliť žiakom spôsob hodnotenia – 
známkovania. 
Informovať žiakov pravidelne, jasne 
a dávať ďalšie smernice ako si zlepšiť 
úspech. 
Urobiť schému na základe ktorej by si  
i žiaci mohli dávať známky.  
Vypracovať  tabuľku do ktorej  žiaci 
budú môcť dávať svoju mienku o 
hodine. 
 
 
 
 

Počúva 
Recituje 
Obohacovanie 
aktívného 
slovníka 
Slovník 
neznámych a 
menej známych 
slov a výrazov 
Diskutuje 
Definuje 
Dáva svoju 
mienku 
 
 



 206 

SLOVENSKÝ JAZYK  - образовни стандарди 
 

VYUČOVACIE OBLASTI 
 

ZÁKLADNÁ ÚROVEŇ 
 

STREDNÁ  ÚROVEŇ 
 

POKROČILÁ  ÚROVEŇ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čítanie s porozumením  

Žiak/žiačka  na základnej úrovni:  
 

SJ.1.1.1. rozumie  hlasne a 
potichu prečítaný text 
SJ.1.1.4. odlišuje základné časti 
textu a knihy (názov diela, 
podnázvy, kapitolu, celok, 
odsek, poznámku pod čiarou, 
predslov, doslov) 
SJ.1.1.5. vie vyhľadať a vyťažiť 
základné údaje z textu podľa 
zadaných kritérií 
SJ.1.1.6. odlišuje podstatu textu 
SJ.1.1.7. spája informácie 
získané v texte, všíma si vzťahy 
(časový sled, cieľ, dôvod – 
následky) a odvodzuje uzávery z 
jednoduchých textov 
SJ.1.1.8. číta jednoduché 
nelineárne prvky textu: tabuľky, 
diagramy, grafikony, legendy 

Žiak/žiačka  na strednej úrovni:  
 
SJ.2.1.1. číta text, používajúc 
rôzne stratégie pri čítaní: čítanie 
letmo,s podčiarkovaním 
podstatného, čítanie na zábavu 
 
 
 

Žiak/žiačka  na pokročilej 
úrovni:  
SJ.3.1.2. vyčleňuje kľúčové 
slová a vie vystihnúť podstatu 
textu 
 
 
 

 
 
 
 

Písomné vyjadrovanie 

SJ.1.2.1. používa slovenskú 
abecedu 
SJ.1.2.2. tvorí zrozumiteľnú 
gramaticky správnu vetu 
SJ.1.2.3. tvorí do celkov 
jednoduchý expozičný, 
deskriptívny alebo naratívny text 
(úvodná, hlavná a záverečná 
časť) 

SJ.2.2.1. tvorí  ucelený 
expozičný, naratívny 
a deskriptívny text s obsahovou 
náplňou 
SJ.2.2.2. zostavuje správu 
a referát 
SJ.2.2.3. píše resumé kratšieho 
alebo jednoduchšieho textu 
SJ.2.2.4. pozná základné 

SJ.3.2.1. usporadúva text do 
správnych celkov/odsekov, 
určuje vhodný názov textu ako 
celku   a jednotlivých častí 
SJ.3.2.3.  píše slohové práce o 
knihe, filme, divadelnom 
predstavení, reportáži 
a debate 
SJ.3.2.4.  píše resumé 
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SJ.1.2.4. vie vyrozprávať daný 
text 
SJ.1.2.5. štýl prispôsobuje 
spôsobu vyjadrovania (ústne 
alebo písomné vyjadrovanie), 
téme a okolnostiam (formálne a 
neformálne vyjadrovanie) 
SJ.1.2.6. ovláda základné žánre 
písomnej komunikácie: 
zostavuje list, vypĺňa tlačivá  
rôzneho druhu 
SJ.1.2.7. pri písaní pozná 
základy slovenského pravopisu 
SJ.1.2.8. má vybudovanú 
jazykovú toleranciu a záporne 
sa postavuje proti  
diskriminácii jazykov 

vlastnosti hovoreného slova 
a písomného vyjadrovania 
SJ.2.2.5. pozná pravopisné 
normy a uplatňuje ich vo 
väčšine prípadov 
 
 

dlhšieho alebo zložitejšieho 
textu 
SJ.3.2.5.  pozná a dôsledne 
uplatňuje pravopisné normy 
 

 
 
 
 

Gramatika, lexika, 
spisovná a nespisovná 
podoba jazyka zvuková 

stránka jazyka 
a pravopis morfológia 

syntax 
 
 
 
 
 
 

SJ.1.3.1. pozná vlastnosti 
a druhy hlások (samohlásky – 
krátke a dlhé, y/i, ä;  
 spoluhlásky, dvojhlásky); vie 
rozdeliť spoluhlásky na tvrdé, 
mäkké  a obojaké 
SJ.1.3.2. správne vyslovuje a 
píše slová so slabikami de, te, 
ne, le, di, ti, ni, li;  správne 
napíše a rozozná slová so 
slabičnými hláskami r/ŕ a l/ĺ 
SJ.1.3.3. správne píše základné 
vybrané slová 
SJ.1.3.4. člení slová na slabiky 
v jednoduchých prípadoch 

SJ.1.3.5. správne vyslovuje                                  

SJ.2.3.1. správne píše základné 
a odvodené vybrané slová 
SJ.2.3.2. člení slová na slabiky 
a vie určiť predponu 
SJ.2.3.3. delí spoluhlásky podľa 
výslovnosti na párové znelé, 
párové neznelé a nepárové  
 zvučné; správne vyslovuje 
a píše slová, v ktorých 
dochádza k spodobovaniu  
spoluhlások na začiatku a vo 
vnútri slova 
SJ.2.3.4. ovláda delenie 
slovných druhov podľa vecného 
významu 
(plnovýznamovéneplnovýznamo

SJ.3.3.1. správne píše domáce 
slová, v ktorých je po obojakej 
spoluhláske i/í 
SJ.3.3.2. správne píše i/y, í/ý 
po obojakých spoluhláskach 
vo vnútri slova a v koncovkách 
SJ.3.3.3.  vie rozdeľovať 
viacslabičné slová na konci 
riadka 
SJ.3.3.4.  správne vyslovuje 
a píše slová, v ktorých 
dochádza k spodobovaniu 
spoluhlások na konci slova pri 
splývavej výslovnosti a pred 
pauzou 
SJ.3.3.6.  pozná výnimky z 
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a píše predložky s/so, z/zo 
SJ.1.3.6. správne vyslovuje 
a píše slová, v ktorých dochádza 
k spodobovaniu  
spoluhlások v jednoduchých 
príkladoch 

SJ.1.3.7. ovláda delenie slovných 
druhov na ohybné a neohybné; 
ovláda skloňovanie podstatných a 
prídavných mien, určuje 
gramatické kategórie (rod, pád, 
číslo, vzor) 

SJ.1.3.8. ovláda písanie i/í, y/ý 
v pádových príponách vzorov 
podstatných prídavných mien 
SJ.1.3.9. vie stupňovať prídavné 
mená   
SJ.1.3.10. ovláda delenie 
zámen, vie zámená skloňovať, 
určovať gramatické kategórie        
 (rod, pád, číslo) 
SJ.1.3.11. ovláda delenie 
čísloviek, vie skloňovať číslovky, 
určuje gramatické           
kategórie čísloviek 
SJ.1.3.12. ovláda delenie 
slovies, vie určovať gramatické 
kategórie (osoba, číslo, čas, 
spôsob)  
SJ.1.3.13. vie rozoznať 
jednoduchý a zložený slovesný 
tvar  
SJ.1.3.20. ovláda delenie viet 

vé) 
SJ.2.3.5. určuje zhodu medzi 
podstatným a prídavným 
menom 
SJ.2.3.6. ovláda písanie i/í, y/ý 
v pádových príponách 
podstatných a prídavných mien; 
pozná pravidelné 
a nepravidelné stupňovanie 
SJ.2.3.7.poznázákladný/slovník
ový tvar zámen  N sg., vie ho 
utvoriť 
SJ.2.3.8. ovláda pravopis 
základných, radových 
a násobných čísloviek 
SJ.2.3.9. vie určovať gramatické 
kategórie slovies: slovesný rod 
a slovesný vid, vie určovať 
plnovýznamové slovesá  
(činnostné – stavové) 
SJ.2.3.10. správne píše príponu 
-li v minulom čase 
SJ.2.3.17. vie tvoriť a určovať 
vety podľa obsahu 
SJ.2.3.22. ovláda tvorenie 
podstatných mien, prídavných 
mien, slovies predponou  
a príponou; tvorenie zdrobnenín 
a zveličujúcich slov príponou; 
tvorenie slov skladaním 
SJ.2.3.24. vie vyhľadať 
homonymá, synonymá 
a antonymá v danom texte 

rytmického krátenia na základe 
preberaného učiva v morfológii 
SJ.3.3.7.  skloňuje pomnožné 
podstatné mená, zdomácnené 
slová cudzieho pôvodu,   
skloňuje neživotné podst. m. 
muž. r. zakončené na -l, -r   
SJ.3.3.9. pozná výnimky 
z rytmického krátenia pri 
skloňovaní podstatných a 
prídavných mien (vzor páví: 
vtáčí, kohútí; vzor dlaň: G  pl. 
básní, vzor vysvedčenie: N až    
 I sg. a pl.   prútie) 
SJ.3.3.10. správne tvorí 
vzťahové a privlastňovacie 
prídavné mená z vlastných  
 podstatných mien 
SJ.3.3.11. správne používa 
privlastňovacie zámeno svoj, 
pozná nesklonnosť  
privlastňovacích zámen jeho, 
jej, ich 
SJ.3.3.12. pozná nesklonnosť 
skupinových čísloviek, správne 
píše jednoduché a zložené  
tvary základných a radových 
čísloviek slovom a číslicou 
SJ.3.3.22. rozoznáva rôzne 
druhy slov v texte 
a samostatne uvádza príklady 
SJ.3.3.23. 
ovláda bezpríponové tvorenie 
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podľa obsahu 
SJ.1.3.30. odlišuje spisovnú 
od nespisovnej podoby 
národného jazyka (vie nahradiť  
v texte nespisovné tvary 
spisovnými) 
SJ.1.3.34. pozná slovenské 
nárečia; má kladný vzťah 
k svojmu nárečiu a  zároveň aj  
k nárečiu a jazyku iných ľudí 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

slov (podstatných mien od 
predponových  slovies), 
tvorenie slov 
s opačným/protikladným 
významom predponami ne-,   
bez-, tvorenie prísloviek 
spôsobu od akostných 
prídavných mien, 
SJ.3.3.24. vie vysvetliť 
lexikálny význam a uviesť 
príklady na homonymá, 
synonymá, antonymá (opozitá) 
SJ.3.3.26. pozná funkciu 
jednotlivých jazykovedných 
príručiek a vie si vybrať 
a používať  vhodnú 
jazykovednú príručku; vie 
uviesť príklady na jednotlivé 
typy slovníkov 
SJ.3.3.27. vie vysvetliť 
lexikálny význam ustálených 
slovných spojení – 
prísloví,porekadiel, pranostík 
a prirovnaní v danom texte na 
základe kontextu alebo  
pomocou slovníkov 
 

 
 
 

Literatúra 

SJ.1.4.1. rozlišuje základné literárne 
druhy (lyriku, epiku a drámu) a ich 
základné prvky 
SJ.1.4.2. k názvom prečítaných 
literárnych diel (ktoré sú predpísané 
učebnými osnovami   od 5. po 8. 

SJ.2.4.1. pozná  žánre 
literárnych druhov (druhy 
lyrických básní, poviedka, 
novela, román, tragédia, 
komédia, divadelná 
a rozhlasová hra ...) 
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ročník) vie správne priradiť autora 
SJ.1.4.3. rozlišuje formy literárnej 
tvorby (ústna a autorská) 
SJ.1.4.4. vie vymenovať literárne 
žánre, ktoré zaraďujeme k ľudovej 
slovesnosti 
SJ.1.4.5. vie vyhľadať a určiť hlavné 
a vedľajšie postavy v texte 
SJ.1.4.6. vie určiť základné prvky 
umeleckého literárneho diela: tému, 
fabulu, čas  a miesto deja 
SJ.1.4.7. vie určiť slová, ktoré 
vytvárajú rým a pomenovať 
združený a striedavý  rým  
SJ.1.4.8. pozná rôzne druhy 
literárnych postupov (rozprávanie, 
opis, dialóg a monológ) 
SJ.1.4.9. vie určiť jazykové 
prostriedky v literárnom umeleckom 
diele (epiteton, prirovnanie, 
onomatopoju) 

SJ.2.4.3. pozná rozdiely medzi 
lyrikou v ľudovej tvorbe 
a umelou poéziou 
SJ.2.4.6. vie vysvetliť pojem 
literárna postava; dokáže 
charakterizovať jednotlivé 
postavy (kladné, záporné) 
z čitateľského hľadiska 
SJ.2.4.7. vie definovať literárne 
pojmy viažuce sa k poézii; 
obkročný a prerývaný rým 
SJ.2.4.8. vie vysvetliť pojem 
monológ, dialóg a svoje 
vysvetlenie vie zdôvodniť    
pomocou príkladov z literárnych 
ukážok 
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СРПСКИ ЈЕЗИК КАО НЕМАТЕРЊИ  
ЦИЉ: Циљ наставе српског језика је да ученици продуктивно овладају  српским језиком у оквиру предвиђене језичке и лексичке 
грађе,да упознају елементе културе народа који говоре тим језиком и оспособе се за споразумевање,дружење и зближавање са 
припадницима  већинског народа и других националности. 
ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема) 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

 
IX – VI 

 
 

Учионица 
 
 

Кабинет за 
информат

ику 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обрада 
текста 

Школа-живот у школи,нови 
предмети,слободне 
активности,библиотека,излети,л
истови за децу... 
Свакодневни живот-
путовање,биоскопска 
представа,зоо врт,лична 
интересовања ученика. 
Град и село-зграде у којима се 
обавља нека 
функција,општина,позориштему
зеј,фабрике,продавнице,културн
и споменици. 
Друштво и природа-актуелне 
теме из историје културе Срба 
Комуникативне функције-
позивање,прихватање, 
неприхватање 
позива,извињавање, 
изражавање 
могућности,немогућности,траже
ње упутстава,обавештења... 
 

 

-пријатна и опуштена атмосфера 
*Унапређивање квалитета наставе 
-корелација кроз коришћење знања 
и искустава из разних области и 
повезивање у смишљену целину са 
новим знањима, 
корелација унутар предмета 
корелација са наставом српског 
језика ( у ситуацијама када су  
ученици заинтересовани да сазнају 
више него што је планом 
предвиђено). 
корелација са наставом словачког 
језика, ликовном културом, 
музичком културом,физичким 
васпитањем, географијом и 
историјом. 
 
*Оснаживање комуникације и 
сарадње 
-информације, упутства и питања 
добро осмишљена, прецизно 
формулисана и недвосмислена, 
-охрабрење ученика да слободно 
износе своја мишљења и 
запажања, 
-повратна информација ученицима  

-слуша 
-чита 
-пише 
-говори 
-размишља 
-пита 
-уочава  
-истражује 
-повезује 
-процењује 
-открива 
-препознаје 
-дискутује 
-прича о 
догађају 
-препричава 
обрађен текст 
-смишља 
другачији 
почетак или 
завршетак 
приче 
-довршава 
причу 
 
-пише 
састав,препису
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*Развијање и неговање 
подстицајних метода у раду са 
ученицима 
-коришћење разноврсних метода за 
подстицање радозналости, пажње 
и критичког мишљења  
-увођење у самостално коришћење 
различитих извора знања, 
-коришћење похвала, 
-индивидуалан приступ ученицима, 
 
Иновације: 
- коришћење рачунара у учењу 
(интернет, Power point 
презентације) 
-диференцирана настава 
-рад у паровима 
-групни рад 
-проблемска настава 
 
Наставни облици :  
-рад у већим групама (два 
одељења) 
- колективни рад 
-групни рад  
-рад у паровима 
-индивидуални рад 
-механичко учење 
-учење путем открића 
-тимска настава 
-компјутерска настава 
-тематска настава 

је 
-примењује 
научено 
-тражи речи 
истог или 
супротног 
значења, 
деминутиве и 
аугментативе 
-глуми 
-израђује пано 
-илуструје 
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Наставне методе :  
-усмено излагање 
-рад на тексту (читање, анализа) 
-разговор 
-индуктивна метода 
-писани радови ученика 
-писане вежбе ( преписивање, 
диктат, описивање) 
-говорне вежбе (препричавање, 
причање, описивање) 
-цртање 
-илустрација 
цртежом,сликом,фотографијом 
-демонстрација 
 
*Развијање објективног праћења и 
напредовања ученика 
-праћење и оцењивање је редовно 
и у континуитету, 
-оцена се образлаже, 
 
Праћење напредовања ученика  
врши се путем : 
-наставних листића 
-контролних задатака 
-писмених задатака (писмена 
провера) 
-усмене провере 
-анализе погрешних одговора 
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

ЦИЉ: Учење страног језика, ослањајући се на искуства и знања стечена учењем током претходних година, поспешује стицање 
вишјезичке и вишекултурне компетенције и развијање свести о језичком богатству ужег и ширег окружења. 
ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема) 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

IX - VI 
 
 

Учионица 
опште 
намене 

 
Кабинет за 
информат

ику 
 

Школа 
 
Ја и моји 
другови 
 
Породица и 
блиско 
окружење 
 
Празници 
 
Мој дом 
 
Исхрана 
 
Одећа 
 
Окружење 
 
Основни 
подаци о 
земљама 
енглеског 
говорног 
подручја 
 
 

Основне реченичне структуре у 
изјавном, упитном и одричном 
облику 
 
Негација no, not и скраћен 
облик 
Именице, множина именица 
 
Саксонски генитив 
 
Одређени, неодређени члан 
 
Личне заменице  
 
Глаголи у презенту 
 
Модални глаголи у презенту 
 
Императив 
 
Past tense to be 
 
Past tense to have 
 

 

Корелација унутар предмета 
Корелација са наставом српског 
језика, музичком културом, са 
наставом историје и географије 
Узајамна посета часова 
Интензивирање активне наставе 
 
Наставни облици :  
-рад у већим групама (два 
одељења) 
- колективни рад 
-групни рад  
-рад у паровима 
-индивидуални рад 
-механичко учење 
-учење путем открића 
-тимска настава 
-компјутерска настава 
 
Наставне методе :  
-усмено излагање 
-рад на тексту  
-разговор 
-индуктивна метода 
-писане вежбе ( преписивање, 
диктат) 
-говорне вежбе (варирање 

слуша 
-чита 
-пише 
-говори 
-размишља 
-пита 
-уочава  
-истражује 
-повезује 
-процењује 
-открива 
-препознаје 
-дискутује  
-варира дијалог 
-преписује 
-примењује 
научено 
-тражи речи 
истог или 
супротног 
значења 
-глуми 
-илуструје 
-црта по диктату 
-пише речник 
-игра се (флеш 
картице, коцка 
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Бројеви до 
100 
 
Годишња 
доба, месеци, 
дани у 
недељи и 
делови дана 
 

дијалога, одговарање на питања, 
кратко описивање) 
-цртање 
-илустрација цртежом, сликом, 
фотографијом 
-демонстрација (слова) 
 
Оснаживање комуникације и 
сарадње између  наставника и 
ученика одвија се кроз дијалог, 
дискусију и расправу, јасне 
критеријуме оцењивања, 
диференцирано оцењивање, 
укључивање родитеља у 
реализацију тематског дана у 
октобру 
 
Праћење напредовања ученика и 
евалуација се врши путем : 
-писменог задатака на крају 2. 
полугодишта 
-усмене провере 
-анализе погрешних одговора 
-диктата 
-провере читања 
-провере усвојености лексичке 
грађе 
-залагања на часу 
-домаћих задатака 

за глаголе...) 
-учење учења 
-заједничко 
планирање и 
реализација 
часа 
-пева у групи 
-учи стихове 
напамет 



 216 

 
ЛИКОВНА КУЛТУРА 
ЦИЉ:Циљ васпитно образовног рада у настави ликовне култуте јесте да подстиче и развија учениково стваралачко мишљење и 
деловање у сладу са демократским опредељењем друштва и карактером овог наставног предмета. 

ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема) 

 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

 
Од 

септембра 
2013 до 

јуна 2014. 
 
 

- учионица 
- школско 
двориште 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЛОБОДНО 
РИТМИЧКО 
КОМПОНОВАЊЕ 
4+6       

Ритам у структурама 
природних и вештачких 
материјала: линија, 
облика, боја. 
Слободан и спонтан ритам 
линија, боја, облика, мрља. 
Слободно ритмичко 
компоновање-вежбе. 

 
 
 
 
 
 
 
Конкурсне 
теме 
расписане од 
стране 
Министарств
а просвете и 
важнији 
међународни 
конкурси 

- индивидуализовани рад 
- индивидуалан рад 
- рад у пару 
- рад у групи 
- Тимски часови 
- Тематски дан 
- Активна настава 
- Проблемска настава 
- Вербална комуникација 
- Обрада текста 
- Мултимедијално 

упознавање и 
доживљавање ликовног 
дела: репродукција, филм 

- Корелација са другим 
наставним предметима и 
садржајима: мужичко, 
биологија, математика, 
техничко, географија, 
историја, језик и 
књижевност и физичко 
васпитање 

- Подстицање, припремање 

Практичан рад 
Експеримент 
Сценски покрет 
Анализе и 
дискусије  
Игра 
Учење-учења 
Посматрање 
Креативно 
мишљење и 
изражавање 
Повезивање 
претходно 
стеченог знања и 
искуства са новим 
садржајима 

ЛИНИЈА 10+8+2 Непосредно извлачење 
линија са различитим 
цртачким марејијалима на 
различитим подлогама и 
колажирање. 
Својства и врсте линија 
Линије у природи 
Линија као средство за 
стварање различитих 
ликовних својсрава 
површина. 
Линија као ивица 
тродомензионалног тела  
Вежбање 
Естетско процењивање 
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ОБЛИК 14+8+2 Природа и њени облици  
Својства-карактеристике 
облика 
Врсте облика 
Основни површински и 
тродимензионални облици 
Величина и међусобни 
однос величина 
Груписање облика у равни 
или простору 
Додиривање, 
мимоилажење, 
преклапање, усецање, 
прожимање. 
Вежбање 
Естетско процењивање. 

и реализација часа- 
ученици и наставник 
заједно 

- Програмирана настава 
 

ОРНАМЕНТИ 2+2 Својства орнамената: 
ритмичност, симеричност, 
прецизност 
Вежбање 

СВЕТЛОСНИ 
ОБЈЕКТИ И КОЛАЖ 
2+2 

Светлосни објекти и колаж 
Вежбање 

ВИЗУЕЛНО 
СПОРАЗУМЕВАЊЕ 
2+2 
 
ОБЛИКОВАЊЕ И  
ПРЕОБЛИКОВАЊЕ 
УПОТРЕБНИХ 
ПРЕДМЕТА 4+2 

Визуелно споразумевање 
Вежбање 
 
Обликовање употребних 
предмета  
Преобликовање 
употребних предмета 
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ЛИКОВНА КУЛТУРА - образовни стандарди 

НАСТАВНА  
ОБЛАСТ ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

СЛОБОДНО 
РИТМИЧКО 

КОМПОНОВАЊЕ 

 
Разликује и користи у свом раду 
основне медије,материјале и 
технике 
(цртање,сликање,вајање )визуел
них уметности 
Изводи дводименионалне и 
тродимензионалне радове 
Описује свој рад и радове других 
исказује утисак 
 

 
Познаје и користи у свом раду 
основне изражајне могућности 
класичних и савременух 
медија,техника и материјала 
визуелних уметности 
Образлаже свој рад и радове других 
(наводи 
тему,садржај,карактеристике,технике
) 
Одабира адекватан садржај да би 
представио неку идеју или концепт. 

 
Познаје и користи различите 
изражајне могућности класичних 
и савремених медија,технике и 
материјала визуелне уметности 
Одабира адекватна средства 
(медији,материјали,технику,пост
упак) помоћу којих ће на најбољи 
начин реализовати своју 
одабрану идеју 
Изводи радове са одређеном 
намером користећи основне 
визуелне елементе и принципе 
да би постигао одрђени ефекат 
Уочава међусобну повезаност 
елемената,принципа и 
садржајанасвом раду и 
радовима других 
Разуме међусобну повезаност и 
утицај уметности и других 
области живота  

ЛИНИЈА 

 
Разликује и користи у свом раду 
основне медије,материјале и 
технике 
(цртање,сликање,вајање )визуел
них уметности 
Изводи дводименионалне и 
тродимензионалне радове 

 
Познаје и користи у свом раду 
основне изражајне могућности 
класичних и савременух 
медија,техника и материјала 
визуелних уметности 
Образлаже свој рад и радове других 
(наводи 

 
Познаје и користи различите 
изражајне могућности класичних 
и савремених медија,технике и 
материјала визуелне уметности 
Одабира адекватна средства 
(медији,материјали,технику,пост
упак) помоћу којих ће на најбољи 
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Описује свој рад и радове других 
исказује утисак 
Описује разлике које уочава на 
уметничким радовима из 
различитих 
земаља,култура,периода 
Зна неколико примера примене 
визуелних уметностиу 
свакодневном животу 

тему,садржај,карактеристике,технике
) 
Одабира адекватан садржај да би 
представио неку идеју или концепт 

начин реализовати своју 
одабрану идеју 
Изводи радове са одређеном 
намером користећи основне 
визуелне елементе и принципе 
да би постигао одрђени ефекат 
Користи тачне термине 
(текстура,ритам,облик )из 
визуелних уметности примерене 
узрасту када образлаже свој рад 
и радове других 
Уочава међусобну повезаност 
елемената,принципа и 
садржајанасвом раду и 
радовима других 
Користи друга места и изворе 
(библиотека,интернет..).да би 
проширио своја знања из 
визуелних уметности 
Разуме међусобну повезаност и 
утицај уметности и других 
области живота 

OБЛИК 

 
Разликује и користи у свом раду 
основне медије,материјале и 
технике 
(цртање,сликање,вајање )визуел
них уметности 
Изводи дводименионалне и 
тродимензионалне радове 
Описује свој рад и радове других 
исказује утисак 
Описује разлике које уочава на 

 
Познаје и користи у свом раду 
основне изражајне могућности 
класичних и савременух 
медија,техника и материјала 
визуелних уметности 
Образлаже свој рад и радове других 
(наводи 
тему,садржај,карактеристике,технике
) 
Одабира адекватан садржај да би 

 
Познаје и користи различите 
изражајне могућности класичних 
и савремених медија,технике и 
материјала визуелне уметности 
Одабира адекватна средства 
(медији,материјали,технику,пост
упак) помоћу којих ће на најбољи 
начин реализовати своју 
одабрану идеју 
Изводи радове са одређеном 
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уметничким радовима из 
различитих 
земаља,култура,периода 
Зна неколико примера примене 
визуелних уметностиу 
свакодневном животу 

представио неку идеју или концепт 
Лоцира одабрана уметничка дела у 
историјски и друштвени контекст 

намером користећи основне 
визуелне елементе и принципе 
да би постигао одрђени ефекат 
Користи тачне термине 
(текстура,ритам,облик )из 
визуелних уметности примерене 
узрасту када образлаже свој рад 
и радове других 
Уочава међусобну повезаност 
елемената,принципа и 
садржајанасвом раду и 
радовима других 
Користи друга места и изворе 
(библиотека,интернет..).да би 
проширио своја знања из 
визуелних уметности 
Разуме међусобну повезаност и 
утицај уметности и других 
области живота 

ОРНАМЕНТИ 

 Разликује и користи у свом раду 
основне медије,материјале и 
технике 
(цртање,сликање,вајање )визуел
них уметности 
Изводи дводименионалне и 
тродимензионалне радове 
Описује свој рад и радове других 
исказује утисак 
Зна неколико примера примене 
визуелних уметностиу 
свакодневном животу 

Познаје и користи у свом раду 
основне изражајне могућности 
класичних и савременух 
медија,техника и материјала 
визуелних уметности 
Образлаже свој рад и радове других 
(наводи 
тему,садржај,карактеристике,технике
) 
Одабира адекватан садржај да би 
представио неку идеју или концепт 
 

Познаје и користи различите 
изражајне могућности класичних 
и савремених медија,технике и 
материјала визуелне уметности 
Одабира адекватна средства 
(медији,материјали,технику,пост
упак) помоћу којих ће на најбољи 
начин реализовати своју 
одабрану идеју 
Изводи радове са одређеном 
намером користећи основне 
визуелне елементе и принципе 
да би постигао одрђени ефекат 
Користи тачне термине 
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(текстура,ритам,облик )из 
визуелних уметности примерене 
узрасту када образлаже свој рад 
и радове других 
Уочава међусобну повезаност 
елемената,принципа и 
садржајанасвом раду и 
радовима других 
Користи друга места и изворе 
(библиотека,интернет..).да би 
проширио своја знања из 
визуелних уметности 

СВЕТКОСНИ 
ОБЈЕКТИ И КОЛАЖ 

Разликује и користи у свом раду 
основне медије,материјале и 
технике 
(цртање,сликање,вајање )визуел
них уметности 
Изводи дводименионалне и 
тродимензионалне радове 
Описује свој рад и радове других 
исказује утисак 
Зна неколико примера примене 
визуелних уметностиу 
свакодневном животу 

Познаје и користи у свом раду 
основне изражајне могућности 
класичних и савременух 
медија,техника и материјала 
визуелних уметности 
Образлаже свој рад и радове других 
(наводи 
тему,садржај,карактеристике,технике
) 
Одабира адекватан садржај да би 
представио неку идеју или концепт 

Познаје и користи различите 
изражајне могућности класичних 
и савремених медија,технике и 
материјала визуелне уметности 
Одабира адекватна средства 
(медији,материјали,технику,пост
упак) помоћу којих ће на најбољи 
начин реализовати своју 
одабрану идеју 
Изводи радове са одређеном 
намером користећи основне 
визуелне елементе и принципе 
да би постигао одрђени ефекат 
Користи тачне термине 
(текстура,ритам,облик )из 
визуелних уметности примерене 
узрасту када образлаже свој рад 
и радове других 
Уочава међусобну повезаност 
елемената,принципа и 
садржајанасвом раду и 
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радовима других 
Користи друга места и изворе 
(библиотека,интернет..).да би 
проширио своја знања из 
визуелних уметности 
Разуме међусобну повезаност и 
утицај уметности и других 
области живота 

ВИЗУЕЛНО 
СПОРАЗУМЕВАЊЕ 

Разликује и користи у свом раду 
основне медије,материјале и 
технике 
(цртање,сликање,вајање )визуел
них уметности 
Изводи дводименионалне и 
тродимензионалне радове 
Описује свој рад и радове других 
исказује утисак 
Зна да наведе различита 
занимања за која су потребна 
знања и вештине стечени 
учењем у визуелним 
уметностима 
(костимограф,дизајнер 
архитекта...) 
Зна неколико примера примене 
визуелних уметностиу 
свакодневном животу 

Познаје и користи у свом раду 
основне изражајне могућности 
класичних и савременух 
медија,техника и материјала 
визуелних уметности 
Образлаже свој рад и радове других 
(наводи 
тему,садржај,карактеристике,технике
) 
Одабира адекватан садржај да би 
представио неку идеју или концепт 
 

Познаје и користи различите 
изражајне могућности класичних 
и савремених медија,технике и 
материјала визуелне уметности 
Одабира адекватна средства 
(медији,материјали,технику,пост
упак) помоћу којих ће на најбољи 
начин реализовати своју 
одабрану идеју 
Изводи радове са одређеном 
намером користећи основне 
визуелне елементе и принципе 
да би постигао одрђени ефекат 
Користи тачне термине 
(текстура,ритам,облик )из 
визуелних уметности примерене 
узрасту када образлаже свој рад 
и радове других 
Уочава међусобну повезаност 
елемената,принципа и 
садржајанасвом раду и 
радовима других 
Користи друга места и изворе 
(библиотека,интернет..).да би 
проширио своја знања из 
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визуелних уметности 
Разуме међусобну повезаност и 
утицај уметности и других 
области живота 

ОБЛИКОВАЊЕ И 
ПРЕОБЛИКОВАЊЕ  

УПОТРЕБНИХ 
ПРЕДМЕТА 

Разликује и користи у свом раду 
основне медије,материјале и 
технике 
(цртање,сликање,вајање )визуел
них уметности 
Изводи дводименионалне и 
тродимензионалне радове 
Описује свој рад и радове других 
исказује утисак 
Описује разлике које уочава на 
уметничким радовима из 
различитих 
земаља,култура,периода 
Зна да наведе различита 
занимања за која су потребна 
знања и вештине стечени 
учењем у визуелним 
уметностима 
(костимограф,дизајнер 
архитекта...) 
Зна неколико примера примене 
визуелних уметностиу 
свакодневном животу 

Познаје и користи у свом раду 
основне изражајне могућности 
класичних и савременух 
медија,техника и материјала 
визуелних уметности 
Образлаже свој рад и радове других 
(наводи тему,садржај, 
карактеристике,технике) 
Одабира адекватан садржај да би 
представио неку идеју или концепт 
Лоцира одабрана уметничка дела у 
историјски и друштвени контекст 

Познаје и користи различите 
изражајне могућности класичних 
и савремених медија,технике и 
материјала визуелне уметности 
Одабира адекватна средства 
(медији,материјали,технику,пост
упак) помоћу којих ће на најбољи 
начин реализовати своју 
одабрану идеју 
Изводи радове са одређеном 
намером користећи основне 
визуелне елементе и принципе 
да би постигао одрђени ефекат 
Користи тачне термине 
(текстура,ритам,облик )из 
визуелних уметности примерене 
узрасту када образлаже свој рад 
и радове других 
Уочава међусобну повезаност 
елемената,принципа и 
садржајанасвом раду и 
радовима других 
Анализира одабрана уметничка 
дела у односу на време настанка 
и према културној припадности 
(описује основне 
карактеристике ,намеру 
уметника...) 
Описује потребна знања и 
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вештине који су неопходни у 
занимањима везаним за 
визуелне уметности 
Користи друга места и изворе 
(библиотека,интернет..).да би 
проширио своја знања из 
визуелних уметности 
Разуме међусобну повезаност и 
утицај уметности и других 
области живота 
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        МУЗИЧКА КУЛТУРА 
ЦИЉ: Општи циљ наставе музичке културе је развијање интересовања за музичку уметност и упознавање музичке традиције и културе 
свог и другог народа.Оспособљавање за разумевање музичког изражавања,неговање способности извођења музике (свирање и 
певање),развијање критичког мишљења,упознавање основа музичке писмености,упознавање занимања музичке струке. 

ВРЕМЕ 
И 

МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема) 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

IХ – VI 
Kaбинет 
за 
музичку 
културу, 
информа
тички 
кабинет 

-основна теорија 
музике 
-химне,вокална 
музика 
-С.С.Мокрањац 
руковети 
-Основе музичке 
писмености(пови 
силица,дур.мол,раз
решилица...) 
-Лествица (c-dur, 
a-moll) 
-вишегласно 
музицирање,канон 
-Народна и 
уметничка музика 
-народни 
инструменти 
-музичка дела и 
композитори 
-дечје музичко 
стваралаштво 
-балет 

Извођење музике 
-певање,свирање и основе 
музичке писмености 
-обрадити више врста 
песама 
-свирање на ритмичким и 
мелодијским инструментима 
Слушање музике 
-слушати 
вокалне,инструменталне и 
вокално-инструменталне 
композиције 
-обратити пажњу на соло и 
хорско певање 
-препознавати инструмент по 
звуку, 
Стварање музике 
-подстицање музичке 
креативности 
-импровизација дијалога 
-стварање дечијих песама 
Уз слушање музике цртати на 
основу осећања 

Увежбавати 
соло песме са 
групом певача 
поводом 
приредбе 
-прикупљање 
заборављених 
песама из наше 
средине 
 

Унапређивање квалитета 
наставе-коралација са другим 
предметима и корелација 
унутар предмета 
Развијање и неговање 
подстицајних метода  у раду 
са ученицима 
Развијање објективнијег 
система праћења и 
напредовања код ученика 
Оснаживање и неговање 
подстицајних метода у раду 
са ученицима 

Свирање 
Певање  
Тактирање 
Размишљање 
Ученик слуша и 
препознаје музичка 
дела,звуке 
инструмента,соло 
или хорску музику 
Дискутује,износи 
своје мишљење 
Примењује научено  
Црта на основу 
емоција слушајући 
музику 
Импровише 
покрете уз музику 
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МУЗИЧКА КУЛТУРА - образовни стандарди 

НАСТАВНА  
ОБЛАСТ ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

ЗНАЊЕ И 
РАЗУМЕВАЊЕ 

Ученик препознаје основне 
елементе музичке писмености у 
складу са Наставним програмом и 
основне карактеристике певачких 
гласова. Препознаје одређене 
музичке жанрове 

Ученик препознаје основне 
елементе музичке писмености 
одређене Наставним 
програмом, основне 
карактеристике певачких 
гласова и разликује вокалне, 
инструменталне и вокално-
инструменталне саставе. 
Познаје основне појмове 
појединих музичких жанрова и 
народног стваралаштва. 

Ученик зна и разуме елементе 
музичке писмености у складу са 
Наставним програмом, препознаје 
основне карактеристике група 
музичких инструмената. Познаје 
основне појмове појединих музичких 
жанрова, народног стваралаштва и 
контекст настанка српске народне 
музике 

СЛУШАЊЕ 
МУЗИКЕ 

Ученик препознаје основна темпа, 
динамику и врсту такта слушаног 
дела, разликује инструментале и 
вокалне саставе. На основу 
слушања музичког примера може да 
препозна припадност одређеном 
музичком жанру 

Ученик познаје основна темпа, 
динамику, врсту такта у 
слушаном делу и може да 
одреди основне карактеристике 
композиције. Препознаје 
вокалне групе и 
инструменталне саставе. Може 
да одреди припадност слушаног 
примера одређеном жанру и 
препознаје народно и уметничко 
стваралаштво. 

Ученик препознаје основна темпа, 
динамику, врсту такта и карактер 
слушаног дела. Препознаје 
инструменталне и вокалне саставе. 
Препознаје везу музичког садржаја 
примера са ванмузичким 
програмом. Препознаје одређена 
дела народног и уметничког 
музичког стваралаштва, као и 
фоклорну музику других народа. 

 
 

МУЗИЧКО 
ИЗВОЂЕЊЕ 

Ученик може да пева или свира (на 
неком од Орфових инструмената) 
једноставније музичке примере у С-
дуру до 8 тактова. 

 

 Ученик може да пева уз тактирање 
и/или свира (на неком од Орфових 
инструмената) једноставније 
музичке примере поштујући основне 
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ритмичке вредности темпа, основни 
динамички распон и партитурне 
ознаке. Може да пева у хору или 
свира у оркестру једноставније 
песме различитих жанрова. Уме да 
изведе игру по избору (народну или 
класичну).  
Учествује у школским приредбама 

 
 

 
 

МУЗИЧКО 
СТВАРАЛАШТВО 

Ученик може да осмисли 
једноставну ритмичку пратњу песме 
коју зна на неком од Орфових 
инструмената и да нацрта или 
направи једноставне музичке 
инструменте. 

 

Ученик може да осмисли 
једноставну ритмичку пратњу песме 
коју зна, и даје запише и одсвира. 
Може активно да учествује у 
компоновању мање музичке целине 
са наставником. Ученик може да 
нарпави модел инструмената по 
избору од понуђених инструмената 
из окружења. Може да осмисли 
музичку игру (драматизација песме) 
на основу песме различитих 
жанрова. 
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ИСТОРИЈА 

ЦИЉ: Циљ изучавања наставног предмета историја је културни напредак и хуманистички развој ученика. Циљ наставе историје је и 
да допринесе разумевању историјског простора и времена, историјских процеса и токова, као и развијању националног европског и 
светског индетитета и духа толеранције код ученика. 
ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема) 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Од 
 септембра  

до јуна  
 
 

- учионица 
- школско 
двориште 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

УВОД 

Прошлост (појам 
прошлости,историјски 

извори) 
Време (хронологија-
рачунање времена) 

Историја-наука о 
прошлости  

 

- индивидуализовани рад 
- индивидуалан рад 
- рад у пару 
- рад у групи 
- Тимски часови 
- Тематски дан 
- Активна настава 
- Проблемска настава 
- Вербална комуникација 
- Обрада текста 
- Мултимедијално 

упознавање и 
доживљавање путем 
репродукције, филм 

- Корелација са другим 
наставним предметима и 
садржајима: 

- Подстицање, припремање 
и реализација часа- 
ученици и наставник 
заједно 

- Програмирана настава 
 

Практичан рад 
Анализе и 
дискусије  
Учење-учења 
Посматрање 
Креативно 
мишљење и 
изражавање 
Повезивање 
претходно 
стеченог знања 
и искуства са 
новим 
садржајима 

ПРАИСТОРИЈА 

Основне одлике 
праисторије (постанак 

човека,живот и 
занимања, праисторијска 

налазишта на 
централном Балкану) 

СТАРИ ВЕК 

Основна обележја старог 
Истока, култура народа 

старог Истока 
Најстарији период грчке 

историје 
Грчки полиси Спарта и 

Атина 
Грчко-персијски ратови-

пелопонески рат 
Грчка култура (религија, 

олимпијске игре, 
митологија) 
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Грчка култура (уметност, 
наука,  свакодневни 

живот) 
Хеленистичко доба и 
његова култура) 
Постанак Рима 
Рим-светска сила Старог 
века 
Рим у доба царства 
Римска култура 
Хришћанство 
Пад Западног римског 
царства 
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ИСТОРИЈА - образовни стандарди 
 

НАСТАВНА 
ОБЛАСТ ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

 1.1. ИСТОРИЈСКО ЗНАЊЕ 

ИС.1.1.1. именује и разликује 
основне временске одреднице 
ИС.1.1.2. именује историјске 
периоде и зна редослед 
историјских периода 
ИС.1.1.3. зна поделу на 
праисторију и историју 
ИС.1.1.4. уме да одреди којем веку 
припадају важне године из 
прошлости 
ИС.1.1.5. уме да одреди којем 
историјском периоду припадају 
важне године из прошлости 
ИС.1.1.6. препознаје значење 
основних појмова из историје 
цивилизације 
ИС.1.1.7. именује најважније 
појаве из националне историје 
ИС.1.1.8. именује најважније 
појаве из опште историје 
ИС.1.1.9. зна на којем простору су 
се одиграле најважније појаве и 
догађаји из националне и опште 
историје 
ИС 1.1.10. уме да наведе узроке и 
последице најважнијих појава из 

2. 1. ИСТОРИЈСКО ЗНАЊЕ 

ИС.2.1.1. уме да повеже личност и 
историјски феномен са 
одговарајућом временском 
одредницом и историјским 
периодом 
ИС.2.1.2. препознаје да постоји 
повезаност националне, 
регионалне и светске историје 
ИС.2.1.3. препознаје да постоји 
повезаност регионалне и светске 
историје 
ИС.2.1.4. препознаје да постоји 
повезаност појава из прошлости са 
појавама из садашњости 
ИС.2.1.5. зна и разуме узроке и 
последице важних историјских 
феномена у националној историји 
ИС.2.1.6. зна и разуме узроке и 
последице важних историјских 
прекретница из опште историје 

2.2. ИСТРАЖИВАЊЕ И 
ТУМАЧЕЊЕ ИСТОРИЈЕ 
ИС.2.2.1. уме да закључи о којем 
догађају, феномену и личности је 
реч на основу садржаја 

3. 1. ИСТОРИЈСКО ЗНАЊЕ 

ИС.3.1.1. уме да примени знање из 
историјске хронологије (уме прецизно 
да одреди којој деценији и веку, 
историјском периоду припада 
одређена година, личност и 
историјски феномен) 
ИС.3.1.2. уме да објасни 
специфичности важних историјских 
појмова и да их примени у 
одговарајућем историјском контексту 
ИС.3.1.3. зна специфичне детаље из 
националне и опште историје 
ИС.3.1.4. разуме на који начин су 
повезане појаве из националне, 
регионалне, опште историје 
ИС.3.1.5. разуме како су повезане 
појаве из прошлости и садашњости 
ИС.3.1.6. уме да закључи зашто је 
дошло до одређених историјских 
догађаја и које су последице важних 
историјских дешавања 

3. 2. ИСТРАЖИВАЊЕ И ТУМАЧЕЊЕ 
ИСТОРИЈЕ 

ИС.3.2.1. уме да изврши селекцију 

http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.1.1.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.1.1.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.1.2.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.1.2.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.1.2.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.1.3.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.1.3.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.1.4.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.1.4.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.1.4.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.1.5.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.1.5.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.1.5.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.1.6.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.1.6.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.1.6.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.1.7.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.1.7.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.1.8.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.1.8.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.1.9.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.1.9.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.1.9.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.1.9.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.1.10.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.1.10.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.2.1.1.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.2.1.1.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.2.1.1.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.2.1.1.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.2.1.1.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.2.1.2.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.2.1.2.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.2.1.2.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.2.1.3.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.2.1.3.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.2.1.3.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.2.1.4.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.2.1.4.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.2.1.4.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.2.1.5.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.2.1.5.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.2.1.5.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.2.1.6.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.2.1.6.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.2.1.6.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.2.2.1.pdf
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прошлости 

1.2. ИСТРАЖИВАЊЕ И ТУМАЧЕЊЕ 
ИСТОРИЈЕ 

ИС.1.2.1. препознаје на основу 
карактеристичних историјских извора 
(текстуалних, сликовних, 
материјалних) о којој историјској 
појави, догађају и личности је реч 
ИС.1.2.2. препознаје разлику између 
текстуалног историјског извора и 
других текстова познатих ученику, који 
говоре о истим историјским појавама 
ИС.1.2.3. препознаје једноставне и 
карактеристичне историјске 
информације дате у форми слике 
ИС.1.2.4. уме да прочита једноставне 
и карактеристичне историјске 
информације дате у форми историјске 
карте у којој је наведена легенда 
ИС.1.2.5. уме да прочита једноставне 
и карактеристичне историјске 
информације дате у форми табеле 
ИС.1.2.6. уме да прочита једноставне 
и карактеристичне историјске 
информације дате у форми графикона 
ИС.1.2.7. зна да исте историјске 
појаве могу различито да се тумаче 
ИС.1.2.8. препознаје различита 
тумачења исте историјске појаве на 
једноставним примерима 

карактеристичних писаних 
историјских извора 
ИС.2.2.2. уме да закључи о којем 
историјском феномену је реч на 
основу карактеристичних 
сликовних историјских извора 
ИС.2.2.3. уме да одреди из које 
епохе или са ког географског 
простора потиче историјски извор 
када је текст извора непознат 
ученику, али су у њему наведене 
експлицитне информације о 
особинама епохе или географског 
простора 
ИС.2.2.4. уме да одреди угао 
гледања на историјску појаву 
(победника или побеђеног) на 
основу поређења два историјска 
извора који говоре о истом 
историјском догађају, феномену 
ИС.2.2.5. препознаје да постоји 
пристрасност у појединим 
тумачењима историјских личности, 
догађаја, феномена 
 
 

историјских извора 
ИС.3.2.2. уме да анализира и процени 
релевантност историјског извора 
ИС.3.2.3. уме да анализира и процени 
ближе хронолошко порекло извора 
ИС.3.2.4. уме да одреди на основу 
анализе историјског извора контекст у 
којем је настао извор и контекст о 
којем говори извор (идеолошки, 
културолошки, социјални, политички, 
географски контекст извора) 
ИС.3.2.5. уме да прочита историјске 
информације у различитим 
симболичким модалитетима и повеже 
их са претходним историјским знањем 
(закључује на основу историјске карте 
без понуђене легенде, упоређује два 
графикона и закључује о појави) 
ИС.3.2.6. уме да издвоји разлике и 
сличности у тумачењима и изворима 
који се односе на исту историјску 
појаву 
ИС.3.2.7. уме да изрази став и 
мишљење о одређеном тумачењу 
историјског феномена и да одреди 
врсту пристрасности (манипулација, 
пропаганда, стереотип...) 
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ГЕОГРАФИЈА 
ЦИЉ: Циљ наставе географије је усвајање знања о природногеографским и друштвеногеографским објектима, појавама и 
процесима и њиховим међусобним везама и односима у геопростору. Настава географије треба да допринесе стварању реалне и 
исправне слике о свету као целини и месту и улози наше државе у свету. 
ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема) 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

 
Географск

и 
Информат

ички  
кабинет 

 
Септембар 

 
 
 

 
 

Октобар 
 

 
 
 
 
 

Увод 
 
 

 
 
Васиона и Земља 
Кретање Земље 

 

Наставни програм 
географије за пети 
разред основног 
образовања ослања се 
на савремена достигнућа 
и на перспективе развоја 
географије, а примерен 
је интересовањима и 
потребама ученика. 
Стечена знања и 
вештине ученици ће 
примењивати у 
истраживању и 
анализирању одређених 
географских појава и 
процеса.  
Упознавање ученика са 

основним законитостима 
планета, укључујући и 

Земљу   

Географска 
збирка 

 
 
 
 
 
 
 

- корелација у настави 
- тематска настава 
- дијалог 
- дијалог међу 

ученицима 
- коришћење рачунара 
- тематски дан 
- узајамна повезаност 

градива 
- прилагођавање 

питања узрасту 
ученика 

-    тематски дан 

-причање 
- прављење 

географских албума 
- цртање 

- израда макета 
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Новембар 
Децембар 
Јануар 
 
 
 

Последице 
Земљиног 
кретања 
Приказивање 
Земљине 
површине 
 
 

Ученици се упознају са 
главним законитостима 
по којима се крећу 
небеска тела. Поред 
овога ученици се 
катрографски 
описмењавају и  показује 
им се оријентација на 
географским картама. 

Енциклопедије - проширивање 
основних знања 
ученика 

- рад у пару 
- коришћење ЦД рома 

са софтвером за 
географију 

 
 
 

-компјутерске 
збирке 
- учење на основу 
искустава 
-израда фото 
албума 
- узајамно 
понављање 
                                

 
 
 

Фебруар 
Март 
Април 

 
 

Атмосфера 

Ученици се упознају са 
земљиним сферама. 

Прва од њих је 
атмосфера – ваздушни 

омотач, у оквиру се 
ученици упознају са 

временом и елементима 
времена 

Видео записи са 
тематиком 

градива 

-  корелација у настави 
- тематска настава 
- дијалог 
- дијалог међу 

ученицима 
- коришћење рачунара 
- узајамна повезаност 

градива 
- прилагођавање 

питања узрасту 
ученика 

- показивање 
модела падавина 

Април 
Мај 

 
 

Атмосфера 
Хидросфера 

 
 

Ученици се упознају са 
земљиним сферама. 
Друга од њих је 
хидросфера – водени 
омотач, у оквиру се 
ученици упознају са 
површинским и 
подземним водама 

 

-  монолог 
- правилно разграничвање 
битног од небитног 
- оријентација 
 

 

Јун Систематизације Тематска понављања  - дијалог 
- тематски дан  
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ГЕОГРАФИЈА – образовни стандарди 
НАСТАВНА 

ОБЛАСТ ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

УВОД ГЕ 1.1.1.  зна да географија 
проучава и природу и људско 
друштво 
ГЕ 1.1.2.  зна основну поделу 
географије (физичка, друштвена и 
регионална) 

ГЕ 2.1.1.  разуме зашто је географија 
једна од најстаријих наука 
ГЕ 2.1.2.  разликује појмове литосфера, 
атмосфера, хидросфера и биосфера 
ГЕ 2.1.3.  разликује и именује 
географске дисциплине  

ГЕ 3.1.1.  схвата интересовање првих 
људи за Земљу и остала небеска тела 
ГЕ 3.1.2.  уочава повезаност географије 
са другим наукам 
ГЕ 3.1.3.  разуме међузависност 
природе и људског друштва 
ГЕ 3.1.4.  уочава значај географије за 
опште образовање и културу 

ВАСИОНА И 
ЗЕМЉА 

ГЕ 1.2.1.  именује небеска тела у 
Сунчевом систему и наводи њихов 
распоред 
 ГЕ 1.2.2. описује облик Земље и 
препознаје појаве и процесе везане 
за њена кретања 
ГЕ 1.2.3. уме да на географској 
карти покаже континенте и мора 

ГЕ 2.2.1. разликује појмове: 
васиона,сунчев 
систем,галаксија,светлосна година... 
ГЕ 2.2.2. описује небеска тела и њихова 
кретања 
ГЕ 2.2.3. разликује сазвежђа и звездане 
системе 

ГЕ 3.2.1. уме да прати појаве које се 
периодично јављају на Земљи и на небу 
и то повезивати са Земљиним 
кретањима 
ГЕ 3.2.2. уме да се оријентише помоћу 
Великих и Малих кола и звезде 
Северњаче 
ГЕ 3.2.3. препознаје и именује 
Месечеве мене 

ГЕОГРАФСКА 
КАРТА 

ГЕ 1.1.1.  разуме појам 
оријентације и наводи начине 
оријентисања 
ГЕ 1.1.2.  наводи  начине 
представљања Земљине површине 
(глобус и географска  карта) 
ГЕ 1.1.3. препознаје и чита 
географске и допунске елементе 
карте 
ГЕ 1.1.4. разликује паралеле и 
меридијане 
 

ГЕ 2.1.1.  одређује стране света у 
простору и на географској карти 
ГЕ 2.1.2.   одређује положај места и 
тачака на географској карти 
ГЕ 2.1.3.   препознаје и објашњава 
географске чињенице - објекте, појаве, 
процесе и 
односе који су представљени моделом, 
сликом, графиком, табелом и схемом 
ГЕ 2.1.4.  приказује понуђене 
географске податке:на немој карти, 
картографским изражајним средствима 
(бојама, линијама, знацима...), 

ГЕ 3.1.1.  доноси закључке о 
просторним (топографским) и 
каузалним везама географских 
чињеница - објеката, појава, процеса и 
односа на основу анализе географске 
карте 
ГЕ 3.1.2.  уме да користи размер и 
размерник за одређивање растојања на 
карти и у природи 
ГЕ 3.1.3.  разликује карте према 
размери и садржају и уме да их користи 
ГЕ 3.1.4.  уме да оријентише карту у 
односу на стране света и да одржава 
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графиком, табелом и схемом правац кретања на терену  уз помоћ 
карте 

ЗЕМЉИНА 
КРЕТАЊА 

ГЕ 1.2.1.  зна појам ротације и 
револуције 
ГЕ 1.2.2. зна да опише обртање 
Земље око њене замишљене осе-
ротација 
ГЕ 1.2.3. зна да опише обртање 
Земље око Сунца-револуција 

ГЕ 2.2.1. може да дефинише Земљину 
замишљену осу 
ГЕ 2.2.2. описује привидно кретање 
Сунца у току дана и у току године 
ГЕ 2.2.3.  именује топлотне појасеве и 
уме да одреди положај топлотних 
појасева на карти и на глобусу 
ГЕ 2.2.4.  разликује и дефинише 
појмове: зора,јутро,подне,вече,ноћ, 
обданица,оса, полови, упоредници, 
Екватор, повратници, поларници 

ГЕ 3.2.1.  може да опише последице 
ротације:смена обданице и ноћи, 
разлике у времену 
ГЕ 3.2.2.  може да опише последице 
обиласка Земље око Сунца и нагнутост 
Земљине осе: смена годишњих доба 
ГЕ 3.2.3.  објасни узроке неједнаке 
дужине обданице и ноћи током године 
 

ПЛАНЕТА 
ЗЕМЉА 

ГЕ 1.2.1.  зна унутрашњу грађу 
Земље (језгро и омотач језгра) и на 
слици или моделу може да уочи 
наведене слојеве 
ГЕ 1.2.2. именује стене које улазе у 
састав Земљине коре (магматске, 
седиментне, метаморфне) 
ГЕ 1.2.3. именује споља. силе 
(ветар, вода, лед) 
 

ГЕ 2.2.1.  зна  шта су фосили и да се 
помоћу њих може утврдити старост 
стена 
ГЕ 2.2.2.  зна да је Земља изграђена од 
више литосферних плоча које се стално 
крећу 
ГЕ 2.2.3.  разликује веначне и громадне 
планине и може да наведе њихове 
одлике 

ГЕ 3.2.1.  разуме  да је кретање 
литосферних плоча условљено 
кретањем магме у омотачу језгра 
ГЕ 3.2.2.  именује унутрашње силе 
Земље (Земљина 
гравитација,унутрашња топлота Земље) 
и описује њихов утицај на настанак 
рељефа на Земљиној површини  
ГЕ 3.2.3. зна како долази до набирања и 
раседања Земљине коре 
  ГЕ 3.2.4.  зна да су вулканизам и 
земљотреси       
последица рада унутршњих слиа и 
може да објасни последице њихове 
активности 
  ГЕ 3.2.5.  разликује ерозивне (речно 
корито, долина, цирк, валов, шкрапа, 
вртача, увала, крашко поље, пећина, 
јама...) и акумулативне облике рељефа 
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(аде, делте, жала, песковите пустиње, 
дине ,морене...) 
ГЕ 3.2.6.  примењује стечена знања у 
различитим ситуацијама 
(игра,учење,препознавање опасности) 

ПЛАНЕТА 
ЗЕМЉА 

ГЕ 1.2.1.  именује слојеве 
атмосфере (тропосфера, 
стратосфера, мезосфера, 
термосфера) 
ГЕ 1.2.2. може да наведе састав 
атмосфере (гасови,чврсте честице 
и водена пара) и загађиваче 
атмосфере 
 ГЕ 1.2.3. разликује време и климу 
 ГЕ 1.2.4. именује временске 
елементе 

ГЕ 2.2.1. може да опише одлике 
тропосфере 
ГЕ 2.2.2.  разуме значај атмосфере за 
опстанак живог света на Земљи 
ГЕ 2.2.3.  именује временске или 
метеоролошке елементе (сунчева 
светлост, температура ваздуха, 
ваздушни притисак, ветар, влажност 
ваздзха, облачност, падавине) и може 
да их опише 
ГЕ 2.2.4.  разуме значај временске 
прогнозе за човека и његове 
делатности 
ГЕ 2.2.5.  зна чиме се мере и како се 
изражавају вредности метеоролошких 
елемената 
ГЕ 2.2.6. именује и описује климатсе 
факторе (гш,нв, однос мора и копна, 
правац пружања планина, морске 
струје, ветрови, врста подлоге и човек) 

ГЕ3.2.1објашњава међусобну 
условљеност метеоролошких 
елемената 
ГЕ 3.2.2.   анализира табеле и клима-
дијаграме и доноси закључке 
ГЕ 3.2.3.  именује основне типове климе 
на Земљи и описује њихове одлике 
ГЕ 3.2.4.   уме да уцрта зонални 
распоред типова климе на немој карти 
методом бојења и реонирања 
ГЕ 3.2.5.   разликује позитивне и 
негативне утицаје, као и глобалне и 
локалне последице човековог 
деловања на атмосферу и именује 
загађиваче атмосфере 
ГЕ 3.2.6.   разуме важност и могућност 
личног учешћа у заштити,обнови и 
унапређењу атмосфера и животне 
средине 
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МАТЕМАТИКА  
ЦИЉ:Циљ наставе математике у основној школи јесте да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за 
схватања појава и законитости у природи и друштву; да оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању 
разноврсних задатака из животне праксе, да представља основу за успешно натављање математичкјог образовања и за 
самообразовање; као и да допринесе развијању менталних способносати, формирању научног погледа на свет и свестраном развитку 
ученика  
ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема) 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

Од 
септембра 

до јуна   
 

- учионица 
- школско 
окружење 
-
информат
ички 
кабинет 

  
 
 
 

 
 

 
 
СКУПОВИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УГАО 
 
 
 
 
 
 
 
 

Скуп, елементи, подскуп, 
једнакост скупова, празан 
скуп 
Венови дијаграми 
Скуповне операције 
Обнављање својства 
скупа N 
Основни геометријски 
објекти 
Кружница ( кружна 
линија, круг)  
 
 
 
 
 
Угао ( појам, елименти, 
обележавања) 
Централни угао; кружни 
лук и тетива.Преношење 
углова 
Врсте углова 
Упоређивање углова 
Мерење углова 
Сабирање и одузимање 

 - индивидуализовани рад 
- индивидуалан рад 
- рад у пару 
- Тимски часови 
- Тематски дан 
- Активна настава 
- Проблемска настава 
- Вербална комуникација 
- Корелација са другим 

наставним предметима и 
садржајима 

 
 

Практичан рад 
Анализе и 
дискусије  
Игра 
Учење-учења 
Креативно 
мишљење и 
изражавање 
Повезивање 
претходно 
стеченог знања и 
искуства са новим 
садржајима 
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ДЕЉИВОСТ 
БРОЈЕВА  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РАЗЛОМЦИ 
 
 
 

углова 
Појам комплементних и 
суплементних углова 
Суседни, упоредни и 
унакрсни углови 
Паралелне праве са 
трансверзалом и углови 
које оне чине. 
Углови са парелелним 
крацима 
 
Дељење у скупу  N  
Појам дељивости; 
чиниоци и садржаоци 
природног броја 
Дељивост декадним 
јединицама.Дељивост са 
2, 5 и 3.Дељивост са 4 и 
9. 
Прости и сложени 
бројеви 
Заједнички делилац и 
највећи заједнички 
делилац. Заједнички 
садржалац и најмаљи 
заједнички садржалац 
 
 
Појам разломка облика 
а/б. 
 Проширивање и 
скраћивање рањломка 
Упоређивање разломка 
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ОСНА 
СИМЕТРИЈА  

Децимални запис 
разломка 
Заокругљивање бројева 
Придруживање тачака 
бројевне полуправе 
разломцима  
Основне рачунске 
операције са разломцима 
и њихова својства. 
Изрази 
Једначине и неједначине 
у скупу позитивних 
рационалних бројева 
Аритметичка средина 
Размера и њене примене 
 
Осна симетрија у равни 
Осна симетрија фигуре 
Симетрала дужи и 
симетрала угла - 
контруције 
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MATEMATИКА – образовни стандарди 
НАСТАВНА 

ОБЛАСТ ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

БРОЈЕВИ И 
ОПЕРАЦИЈЕ СА 

ЊИМА 

Ученик уме да: Ученик уме да: Ученик уме да: 

прочита и запише различите врсте 
бројева (природне, позитивне 
рационалне) 

  

преведе коначан децимални запис 
броја у разломак и обратно 

  

упореди по величини бројеве истог 
записа, помажући се сликом кад је 
то потребно 

упореди по величини бројеве 
записане у различитим 
облицима 

 

изврши једну основну рачунску 
операцију са бројевима истог 
записа, помажући се сликом кад је 
то потребно (у случају сабирања и 
одузимања разломака само са 
истим имениоцем); рачуна, на 
пример 1/5 од n, где је n дати 
природан број 

одреди, реципрочну вредност, 
израчуна вредност 
једноставнијег израза са више 
рачунских операција различитог 
приоритета, укључујући 
ослобађање од заграда, са 
бројевима истог записа 

одреди вредност сложенијег 
бројевног израза 

дели са остатком једноцифреним 
бројем, зна када је један број дељив 
другим и уме да одреди НЗС и НЗД 
за два двоцифренa бројa  

примени основна правила 
дељивости са 2, 3, 5, 9 и 
декадним јединицама, влада 
појмом сложеног и простог броја 
и уме да одреди НЗС и НЗД 

оперише са појмом дељивости у 
проблемским ситуацијама 

користи природне бројеве и 
једноставне изразе са њима 
помажући се визуелним 
представама 

користи бројеве и бројевне 
изразе у једноставним реалним 
ситуацијама 

користи бројеве и бројевне изразе у 
реалним ситуацијама  
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АЛГЕБРА И 
ФУНКЦИЈЕ 

Ученик врши формалне операције 
које су редуциране и зависе од 
интерпретације; уме да: 

Ученик је рачунске процедуре 
довео до солидног степена 
увежбаности; уме да: 

Ученик је постигао висок степен 
увежбаности извођења 
операција уз 
истицање својстава која се 
примењују; уме да: 

реши једначине у којима треба да 
изрази само непознати сабирак, 
умањеник, умањилац, дељеник или 
делилац и то са бројевима истог 
записа 

реши једноставније једначине у 
којима се непозната појављује 
само у једном члану и 
примењује једначине у 
једноставнијим текстуалним 
задацима 

Реши једноставније једначине и 
неједначине са заградама у којима 
се непозната појављује у једном 
члану и решење представља на 
бројевној полуправи. Примењује 
једначине у реалним ситуацијама. 

Наведе примере неких скупова, 
одреди пресек и унију за два 
конкретна („малобројна”) скупа и 
схвата појмове: једнакост скупова, 
елемент скупа и подскуп. 

Формирају и графички приказују 
скупове и њихове подскупове; 
изводе скуповне операције  и 
правилно употребљавају 
одговарајуће знаке; 

Примене операције са скуповима и 
графичко представљање у реалним 
ситуацијама 

ГЕОМЕТРИЈА 

Ученик: Ученик уме да: Ученик уме да: 

влада појмовима: дуж, полуправа, 
права, раван и угао (уочава њихове 
моделе у реалним ситуацијама и 
уме да их нацрта користећи прибор; 
разликује неке врсте углова и 
паралелне и нормалне праве) 

одреди суплементне и 
комплементне углове, упoредне 
и унакрсне углове; рачуна са 
њима ако су изражени у целим 
степенима 

рачуна са угловима укључујући и 
претварање угаоних мера; 
закључује користећи особине 
паралелних и нормалних правих, 
укључујући углове на трансверзали 

влада појмовима: круг, кружна 
линија (издваја њихове основне 
елементе, уочава њихове моделе у 
реалним ситуацијама и уме да их 
нацрта користећи прибор) 

  

 уочи осносиметричне фигуре и 
да одреди осу симетрије 
(конструише симетралу дужи и 
симетралу угла) 
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МЕРЕЊЕ 

Ученик уме да: Ученик уме да: Ученик уме да: 

користи одговарајуће јединице за 
мерење дужине, масе, времена и 
углова  

  

претвори веће јединице дужине, 
масе и времена у мање 

пореди величине које су 
изражене различитим мерним 
јединицама за дужину и масу 

по потреби претвара јединице мере, 
рачунајући са њима 

користи различите апоене новца   

при мерењу одабере одговарајућу 
мерну јединицу; заокругљује 
величине исказане датом мером 

дату величину искаже 
приближном вредношћу 

процени и заокругли дате податке и 
рачуна са таквим приближним 
вредностима; 

ОБРАДА 
ПОДАТАКА 

Ученик уме да: Ученик уме да: Ученик уме да: 

одреди аритметичку средину за 
неколико датих природних бројева  

одреди аритметичку средину за 
дати скуп вредности које су из 
Q+ 
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БИОЛОГИЈА      
ЦИЉ: наставе биологије у основној школи је да ученици усвајањем образовно-васпитних садржаја упознају основне појмове о живом 
свету,његовом историјском развоју,природним појавама и законитостима које у њему владају. 
Изучавањем биологије код ученика треба развијати основну научну писменост,логичко расуђивање,способност критичког 
миђљења,свест о властитом положају у природи,објективност и логичко расуђивање,љубав према природи и осећање дужности да 
чувају и заштите природу,да развију хигијенске навике и здравствену културу. 
ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема)            

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

септемб. 
Кабинет 

биологије 
 
 
 
 
 
 

септемб. 
октобар 

новембар 
Кабинет 

биологије 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Увод(6) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Особине живих 
бића и 

разноврсност 
живог света (12) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Биологија и њен значај 
за развој  и напредак 

човечанства 
Како се природа упознаје 

Лабораторијски 
прибор,лупа и микро- 

скоп 
 

Особине живих бића 
Жива бића су изграђе- 

на од ћелија 
Једноћелијски и више- 

ћелијски организми 
Класификација живих 
бића у пет царстава 

Вируси 
Једноћелијски органи- 
зми без организованог 

једра 
Једноћелијски органи- 
зми са организованим 

једром 
 
 

Ботаника-научна област 

 
 
 
 
 

Микроскопирање 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вируси  
 
 
 

Микроскопирање 
барске воде 

(једноћел.алге, 
праживотиње) 

 
 

Програмски садржаји биологије у 
петим разредима реализоваће се 
применом различитих метода-
усмено излагање, 
разговор,цртање,илустративно-
демонатративним методама, 
практичним радовима.Избор 
наставних метода зависи од циља 
и задатака наставног часа и од 
опремљености кабинета за 
биологију.Примењиваће се 
следећи облици рада: колективни 
рад,групни рад, рад у 
паровима.Акценат се ставља на 
индивидуални рад при чему ће се 
водити рачуна о индивидуалним 
способностима ученика.  
Оснаживање комуникације и 
сарадње наставник-ученик врши 
ће се применом 
дијалога,дискусије. 
Квалитет наставе ће се 
унапређивати корелацијом унутар 
предмета,корелацијом са светом 
око нас и  корелацијом  са 

-присећање 
-разговор 
-размишљање 
-цртање 
-израда натив- 
ног препарата 
-микроскопи- 
рање 
-читање и 
подвлачење 
-вађење теза 
-разчлањивање 
цвета 
-израда збирки 
семена 
-праћење огледа 
-препознавање 
-сакупљање 
биљака за 
хербар 
-израда хербара 
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новембар 
децембар 

јануар 
фебруар 

март 
Кабинет  

биологије 
и школ. 

двориште 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

март 
април 

мај 
Кабинет 

биологије  
 школ. 

двориште 
каб.инфо. 

мај 
јун  

Кабинет 
биологије  

и каб.  

Царство биљака-
грађа и животни 
процеси биљака 

(31) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разноврсност 
биљака,значај и 

заштита(17) 
 

биологије 
Свет биљака-настанак и 

развој биљака 
Грађа биљака-биљни 

организам 
Корен 

Стабло.Преображај 
стабла 
Лист 

Животни процес: 
фотосинтеза 

Животни процеси: 
дисање и транспирација 

Цвет 
Опрашивање и оплођење 

Плод 
Семе 

Клијање семена 
Вегетативно размно- 

жавње 
Како биљке расту 
И биљке реагују 
Покрети биљака  

Како биљке добијају 
имена 

 
Вишећелијске алге 

Маховине 
Папратнице 

Голосеменице 
Скривеносеменице 
Јестиве и лековите 

биљке 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Израда школског 
хербаријума 
Израда мале 

географијом,техничким 
образовањем.Ученици ће се 
оспособљавати  да стечена 
знања примењују у свакодневном 
животу.У настави ће се 
примењивати 
иновације:проблемска настава, 
наставни софтвери,настава на 
више нивоа, графофолије. 
Планирају се тимским часови који 
ће помоћи ученицима да повезују 
знања и да стечена знања 
примене. 
Са ученицима ће се вежбати 
подвлачење текста,уочавања 
основних мисли и проналажење 
појединости у текстовима и учење 
градива по деловима. 
Наставник ће препознавати 
различите нивое знања, настојаће 
да побољша квалитет и 
проверава резултате учења.  
Праћење и оцењивање  
напредовања ученика  обавља ће 
се у континуитету,као резултат 
систематског праћења 
рада,напредовања и развоја 
ученика.Начини праћења 
ученика:разговор,контролни 
задаци, домаћи задаци, практичан 
рад, прегледање радова-свезака, 
посматрање, залагање на часу.  
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инфор.  
 
 
 

Царство гљива 
(6) 

Житарице 
Гљиве-нису биљке, 

нису животиње 
Разноврсност гљива 

Улога и значај гљива у 
природи 

Симбиоза алги и гљива –
лишајеви 

Значај биљака и гљива 
Ишчезавање и заштита 

биљака и гљива 
Биодиверзитет 

збирке листова 
голосеменица 

 
 
 
 
 
 

Микроскопирање 
гљива 
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БИОЛОГИЈА – образовни стандарди 

НАСТАВНА 
ОБЛАСТ ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

Увод 
 

  3.6.1 разуме значај и уме 
самостално да реализује 
систематско и дуготрајно 
прикупљање података 

Особине живих 
бића и 
разноврсност живог  
света 
 

1.1.1 уме да наведе основне 
карактеристике живог света 
1.1.2 разликује живу и неживу 
природу у непосредном 
окружењу и у типичним 
случајевима 
1.1.3 препознаје основне 
сличности и разлике у изгледу и 
понашању биљака и животиња 
1.1.4 уме да наведе називе пет 
царстава и познаје типичне 
представнике истих 
1.1.5 зна да постоје просторне и 
временске промене код живих 
бића и познаје основне 
чињенице о томе 
1.2.1 зна да су најмањи 
организми саграђени од једне 
ћелије у којој се одвијају сви 
карактеристични животни 
процеси и зна основне 
карактеристике грађе такве 

2.1.1 примењује критеријуме за 
разликовање живог од неживог 
на карактеристичном 
биолошком материјалу 
(препаратима, огледима) 
2.1.2  познаје и користи 
критеријуме за разликовање 
биљака и животиња и 
примењује их у типичним 
случајевима 
2.1.3 познаје критеријуме по 
којима се царства међусобно 
разликују на основу њихових 
својстава до нивоа кола/класе 
2.1.4  уме да објасни везу 
између промена у просторном и 
временском окружењу и 
промена које се дешавају код 
живих бића у околностима када 
делује мањи број чинилаца на 
типичне заједнице живих бића 
или организме 

3.1.1 примењује критеријуме за 
разликовање живог од неживог 
у граничним случајевима и у 
атипичним примерима (вируси, 
делови организама, плодови и 
сл.) 
3.1.2 уме да објасни зашто је 
нешто класификовано као живо 
или као неживо 
3.1.3 разуме критеријуме по 
којима се разликују биљке и 
животиње и уме да их примени 
у атипичним случајевима 
3.1.4 познаје критеријуме по 
којима се царства међусобно 
разликују на основу њихових 
својстава до нивоа класе/реда 
најважнијих група 
3.1.5 уме да објасни везу 
између промена у просторном и 
временском окружењу и 
промена које се дешавају код 
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ћелије 
1.2.2 зна да је ћелија најмања 
јединица грађе свих 
вишећелијских организама у 
чијим одељцима се одвијају 
разноврсни процеси, и зна 
основне карактеристике грађе 
тих ћелија 
1.2.3 зна основне 
карактеристике грађе биљака, 
животиња и човека и основне 
функције које се обављају на 
нивоу организма 
 

2.2.1 разуме да постоје 
одређене разлике у грађи 
ћелија у зависности од 
функције коју обављају у 
вишећелијским организмима 
(разлике између биљне и 
животињске ћелије, између 
коштане и мишићне ћелије и 
сл.) 
2.2.2 зна и упоређује сличности 
и разлике између нивоа 
организације јединке: зна да се 
ћелије које врше исту функцију 
групишу и образују ткива, ткива 
са истом функцијом органе, а 
органи са истом функцијом 
системе органа 
2.2.3 зна карактеристике и 
основне функције спољашње 
грађе биљака, животиња и 
човека 

живих бића у комплексним 
ситуацијама у сложенијим 
заједницама 
3.2.1 зна карактеристике и 
основне функције унутрашње 
грађе биљака, животиња и 
човека 
3.2.2 разуме морфолошку 
повезаност појединих нивоа 
организације и њихову 
међусобну функционалну 
условљеност 
3.2.3 разуме узроке развоја и 
усложњавања грађе и функције 
током еволуције 
 

Царство биљака- 
грађа и животни 
процеси 
 

1.2.4 познаје основну 
организацију органа у којима се 
одвијају различити животни 
процеси 
1.2.5 разуме да је за живот 
неопходна енергија коју 
организми обезбеђују исхраном 
1.2.6 разуме да су поједини 
процеси заједнички за сва жива 

2.2.4 разуме да је за живот 
неопходна енергија која се 
производи, складишти и одаје у 
специфичним процесима у 
ћелији и да се то назива 
метаболизам 
2.2.5 разуме да биљне ћелије, 
захваљујући специфичној 
грађи, могу да везују енергију и 

3.2.3 разуме узроке развоја и 
усложњавања грађе и функције 
током еволуције 
3.6.1 разуме значај и уме 
самостално да реализује 
систематско и дуготрајно 
прикупљање података 
3.6.2 уме да осмисли 
једноставан протокол 
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бића (дисање, надражљивост, 
покретљивост, растење, 
развиће, размножавање) 
1.2.7 зна да организми 
функционишу као независне 
целине у сталној интеракцији са 
околином 
1.3.1 разуме да јединка једне 
врсте даје потомке исте врсте 
1.3.2 зна основне појмове о 
процесима размножавања 
1.4.3 уме на задатом примеру 
да одреди материјалне и 
енергетске токове у екосистему, 
чланове ланаца исхране и 
правце кружења најважнијих 
супстанци (воде, угљеника, 
азота) 
 
 
 
 
 
 
 

стварају (синтетишу) сложене 
(хранљиве) материје 
2.2.6 разуме да и у биљној и у 
животињској ћелији сложене 
материје могу да се разграђују, 
при чему се ослобађа енергија 
у процесу који се назива 
дисање 
2.3.1 разуме основне разлике 
између полног и бесполног 
размножавања 
2.3.2 разуме механизам 
настанка зигота 
 

прикупљања података и 
формулар за упис резултата 
3.6.3 уме самостално да прави 
графиконе и табеле према два 
критеријума уз детаљан 
извештај 
3.6.4 разуме значај контроле и 
пробе у експерименту 
(варирање једног/више 
фактора), уме да постави 
хипотезу и извуче закључак 
3.6.5 зна, уз одговарајуће 
навођење наставника, 
самостално да осмисли, 
реализује и извести о 
експерименту на примеру који 
сам одабере 
3.2.4 разуме да је у 
остваривању карактеристичног 
понашања неопходна 
функционална интеграција 
више система органа и разуме 
значај такве интеграције 
понашања за преживљавање 
3.2.5 разуме сличности и 
разлике у интеграцији грађе и 
функције јединке током 
животног циклуса 

Разноврсност 
биљака, значај и 

1.2.7 зна да организми 
функционишу као независне 

2.4.8 разуме последице 
загађења воде, ваздуха и 

3.2.3 разуме узроке развоја и 
усложњавања грађе и функције 
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заштита 
 

целине у сталној интеракцији са 
околином 
1.3.1 разуме да јединка једне 
врсте даје потомке исте врсте 
1.3.2 зна основне појмове о 
процесима размножавања 
1.4.6 разуме утицај човека на 
биолошку разноврсност 
(нестанак врста, сеча шума, 
интензивна пољопривреда, 
отпад) 
1.4.7 препознаје основне 
процесе важне у заштити и 
очувању животне средине 
(рециклажу, компост) и у 
заштити биодиверзитета 
(националних паркова, 
природних резервата) 
1.4.8 зна шта може лично 
предузети у заштити свог 
непосредног животног 
окружења 
1.5.6 разуме предности и 
недостатке употребе додатака у 
храни и исхрани (конзерванси и 
неконтролисана употреба 
витамина, антиоксиданата, 
минерала итд.) и опасности до 
којих може да доведе 
неуравнотежена исхрана 

земљишта, као и значај 
очувања природних ресурса и 
уштеде енергије 
2.4.9 разуме значај природних 
добара у заштити природе 
(националних паркова, 
природних резервата, 
ботаничких башта, зоо-вртова) 
2.5.2 разуме значај и зна 
основне принципе правилног 
комбиновања животних 
намирница 
2.5.3 зна како се чува хранљива 
вредност намирница 
 

током еволуције 
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(редукционе дијете, претерано 
узимање хране и сл.) и познаје 
основне принципе правилног 
комбиновања животних 
намирница 

Царство гљива 
 

1.2.7 зна да организми 
функционишу као независне 
целине у сталној интеракцији са 
околином 
1.4.3 уме на задатом примеру 
да одреди материјалне и 
енергетске токове у екосистему, 
чланове ланаца исхране и 
правце кружења најважнијих 
супстанци (воде, угљеника, 
азота) 

2.2.4 разуме да је за живот 
неопходна енергија која се 
производи, складишти и одаје у 
специфичним процесима у 
ћелији и да се то назива 
метаболизам 
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 ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ  
ЦИЉ: наставе је да се ученици упознају са техничко-технолошки развијеним окружењем, кроз стицање основне техничке  и 
информатичке писмености, развојем техничког мишљења, техничке културе, радних вештина и културе рада. 

ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема) 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

 
 
 
 
 
 
 

IX – VI 
учионица за 

ТИО, 
инфор- 
матички 
кабинет  

Увод 

Природни ресурси: 
материја, енергија, време 
и простор 
Појам, утицај развоја 
технике и технологије 
Предмет и значај тех -
ничког и информатичког 
образовања 
Организација рада и 
радног места 
 

 

 
- Оснаживање комуникације и 
сарадње између наставника и 
ученика одвија се кроз дискусију, 
дијалог: давањем информација, 
упутстава, постављањем питања, 
изношењем мишљења – уз 
потпуно међусобно уважавање. 
 
 
- Унапређење квалитета наставе 
остварује се корелацијом у оквиру 
предмета и корелацијом са 
одговарајућим садржајима из 
других предмета (физика, инфор- 
матика, историја, ликовна 
култура). Ученици се на тај начин 
се оспособљавају да стечена 
знања из различитих области 
повезују и примењују у сва 
кодневном животу. Планирана је  
тимска настава и  
тематски дан. 
 
 
 

 
- посматрање 
- бележење 
- повезивање  
- прикупљање 
  информација 
- груписање 
- цртање 
- решавање   
  проблема 
- коришћење  
  искуства  
- праћење 
- логичко раз-  
  мишљање 
- упоређивање 
- описивање 
- 
процењивање 
- откривање 
- 
препознавање 
- уочавање 
- 
примењивање     
  наученог 

Графичке 
комуникације 

Моделовања од идеје до 
реализације 
Техничко цртање: 
- основни прибор 
- израда скице 
- технички цртеж 
- формати папира 
- врсте линија 
- техничко писмо 
- размера 
- означавање мера 
- просторно приказива-  
  ње предмета 
Модел (макета) – појам,  
графички приказ 
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Информатичка 
технологије 

Основни појмови 
Примена рачунара 
Рачунарски систем: 
- основни делови 
- додатни уређаји 
- софтвер 
Оперативни систем 
рачунара 
Програм за обраду 
текста 
Програм за техничко 
цртање 
 

 

 
- Развијање и неговање подсти- 
цајних метода у раду са у чени- 
цима постижемо применом раз- 
личитих  метода и облика рада.  
Методе рада: усмено излагање, 
разговор, илустративно-
демонстративна, практичан рад.  
Облици рада: колективни рад, рад 
у групама, рад у пару, 
индивидуални рад, учење путем 
открића, проблемска настава, 
компјутерска настава, тимска 
настава. 
Облици и методе рада зависе  
од циља и задатака наставног 
часа, опремљености кабинета и 
морају бити подстицајни за 
ученике. 
Ради се и на интензивирању 
иновација у настави: образовни 
софтвер, проблемска настава, 
настава на више нивоа.  
Примењиваће се и технике  

- илустровање 
- уношење      
  текста  
- закључивање 
- уношење 
  података 
- читање 
цртежа 
- мерење 
- обележавање 
- проверавање 
- обрађивање  
  материјала 
- спајање еле  
  мената  
- естетско об-   
  ликовање 
- вредновање 
 Од идеје до 

реализације 

Алгоритам конструк -
торског моделовања 
Конструкторски комп -
лети: 
- елементи 
- повезивање 
Самосталан рад: 
- израда техничке  
  документације  
- реализација идеје 
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Материјали и 
технологије 

Појам, подела матери -
јала 
Својства материјала: 
физичка, хемијска, 
механичка 
Врсте материјала: 
- дрво 
- папир 
- текстил 
- кожа 
- пластични материјали 
Начини обраде материја 
Принципи деловања 
алата 
Испитивање материјала 
Алати за ручну обраду 
материјала и њихово 
правилно коришћење 
Заштита на раду 
Избор материјала, 
операција и алата 
Рециклажа материјала и 
заштита животне 
средине 
 

 

"учење-учења" на часовима.  
 
 
- Праћење и оцењивање 
напредовања ученика се обавља 
редовно и непрекидно. Ученици 
треба да буду упознати са 
правилима и критеријумима  
оцењивања.  
 
Начини праћења: разговор, 
посматрање, анализа погрешних 
одговора, прегледање радова-
свезака ученика, залагање на 
часу, креативност у решавању 
задатака. 

Енергетика 

Појам и значај енергије 
Извори енергије: 
- обновљиви 
- необновљиви 
- алтернативни 
Трансформација, 
коришћење и штедња 
енергије 
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Коришћење енергије:  
- сунца, 
- ветра  
- воде  
 
 
 

Конструкторско 
моделовање -

модули 

Конструкторско моде -
ловање: 
- израда скице  
- израда техничког  
  цртежа 
- избор материјала,    
  алата, поступка обраде 
Израда модела 
 

 

Саобраћај 

Саобраћај: врсте, 
структура, функција 
Регулисање и безбед -
ност друмског саобра -
ћаја 
Пешак и бицикл у саоб- 
раћају 
Хоризонталана, верти- 
кална и светлосна 
сигнализацијa 
Обавезе и одговорности 
учесника у саобраћају 
Заштита животне 
средине од утицаја 
саобраћаја 
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ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 
ЦИЉ:Циљ физичког васпитања је да разноврсним и систематским моторичким активностима у повезаности са осталим васпитно-
образовним подручјима допринесе интегралном развоју ученика ( когнитивном, афективном, моторичком), развоју моторичких 
способности, стицању, усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и 
специфичним условима живота и рада. 

ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема) 

 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

 
Од 

септембра 
2008 до 

јуна 2009. 
 
 

- 
фискултур
на сала 
- школски 
терен 
- ,, 
Ловачки 
дом,, 
- 
информат
ички 
кабинет 
- стадион 

 
 
 
 

РАЗВИЈАЊЕ 
ФИЗИЧКИХ 
СПОСОБНОСТИ 

Развијање способности 
брзине, снаге, 
издржљивости 
Учвршћивање правилног 
држања тела 

 - индивидуалан рад 
- рад у пару 
- рад у групи 
- тимски часови 
- тематски дани 
- вербална комуникација 
- демонстрација 
- фронтални рад 
- мултимедијално 

представљање и 
упознавање путем филма 

- корелација са другим 
наставним предметима и 
садржајима 

               музичко 
               ликовно 
               биологија 
- заједничка реализација часа 
ученик-наставник 

Практичан рад 
Анализе и 
дискусије  
Игра 
Учење-учења 
Посматрање 
Повезивање 
претходно 
стеченог знања и 
искуства са новим 
садржајима 
Вежбање 
Разговор 
Радионица 
 

УСВАЈАЊЕ 
МОТОРИЧКИХ 
ЗНАЊА, УМЕЊА 
И НАВИКА 

АТЛЕТИКА 
- спринтерско трчање 

на средњим 
дистанцама и крос 
( 500м ученице; 
800м ученици) 

- крос полигон у 
школском 
дворишту, парку, 
трчање на 
различитим 
подлогама ( трава, 
земља, асвалт) 

- скок удаљ 
- скок увис 
- бацање лоптице 

тежине од 200гр, 
кугле 
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ВЕЖБАЊЕ НА 
СПРАВАМА 
- тло, комбинација 

вежби из четвртог 
разреда 

-  прескок 
-  двовисински разбој 
- паралелни разбој 
- греда 
- вратило 
- кругови 
- коњ са хватаљкама 

РУКОМЕТ 
- обучавање 

основних елемената 
технике са лоптом 

- обучавање 
основних елемената 
без лопте 

- игра на два гола уз 
примену претходно 
обучаваних 
елемената 

РИТМИЧКА 
ГИМНАСТИКА И 
НАРОДНИ ПЛЕСОВИ 

- вијача 
- лопта 
- обруч 
- плесови 
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ТЕОРИЈСКО 
ОБРАЗОВАЊЕ 

Атлетика 
Вежбе на справама и тлу 
Рукомет 
Ритмичка гимнастика и 
народни плесови 
Пливање 
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ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ – образовни стандарди 

НАСТАВНА  
ОБЛАСТ И 

ПОДОБЛАСТ 
ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

   
   

   
   

 
   

  
А

тл
ет

ик
а 

 трчање 
ФВ:1.1.4.- зна термин., значај трч. 
основе тренинга и пружа прву 
помоћ 

ФВ.1.1.3.- ученик правилно 
трчи вариј. тех. трч. на кратке, 
средње и дуге стазе. 

ФВ.2.1.3. - ученик правилно изводи 
варијанту технике штафетног 
трчања 

скок у даљ ФВ.1.1.6. - зна термин.,основе 
тренинга и пружа прву помоћ 

ФВ.1.1.5.- ученик зна правилно 
да скаче удаљ згрч. вариј. тех. 
и мери резул. 

ФВ. 2.1.4. - ученик зна правилно да 
скаче удаљ вариј. тех. увинуће 

В
еж

бе
 н

а 
сп

ра
ва

м
а 

и 
тл

у 

тло 
ФВ.1.1.19.- зна називе вежби, 
основе организације рада на 
справи и пружа прву помоћ 

ФВ.1.1.11.- ученик правилно 
изводи вежбе на тлу. 

ФВ.2.1.9.- ученик правилно изводи 
слож.веж. на тлу, чува, помаже. 

прескок 
ФВ.1.1.19.- зна називе вежби, 
основе организације рада на 
справи и пружа прву помоћ 

ФВ.1.1.11.- ученик правилно 
изводи прескоке разношку или 
згрчку уз помоћ 

ФВ. 2.1.9.- ученик правилно изводи 
згрчку 

вратило 
ФВ.1.1.19.- зна називе вежби, 
основе организације рада на 
справи и пружа прву помоћ 

ФВ.1.1.18.- ученик правилно 
изводи основне вежбе на 
вратилу 

ФВ.2.1.16.- ученик правилно 
изводи вежбе и комб. вежби на 
вратилу 

греда 
ФВ.1.1.19.- зна називе вежби, 
основе организације рада на 
справи и пружа прву помоћ 

ФВ.1.1.13.- ученик изводи 
вежбе и комб. вежби на греди 

ФВ.2.1.11.- ученик правилно 
изводи вежбе и комб. вежби на 
греди 

ритмичка 
гимнастика 

ФВ.1.1.22.-зна називе вежби и 
основе тренинга и пружа прву 
помоћ 

ФВ.1.1.21.- ученик правилно 
изводи основне вежбе из ритм. 
гимнастике 

ФВ.2.1.20.- правилно изводи вежбу 
са реквизитима 

Рукомет 
ФВ.1.1.2.- зна функц. рукомета, 
основне појмове,неопходна  
правила,основне принципе 
тренинга и пружа прву помоћ 

ФВ.1.1.1.- ученик игра рук. 
примењуј. основне елем.тех., 
неопходна правила и сарађује 
са члановима екипе 

ФВ.2.1.1.- ученик игра рук. 
примењуј.  Виши ниво тех., већи 
број правила, једност. такт. 
комбинације 
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Знања о физ. 
вежбању и физ. 

васпитању 

ФВ.1.2.1.- ученик зна смисао физ. 
Васпитања 
ФВ.1.2.2.- зна утицај физ.вежбања 

ФВ.1.2.4. – зна безбедност 
током вежбања 

ФВ.1.2.3.- ученик зна основне 
појмове везане за физ. веж. 
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3.5.2. ПРОГРАМИ ИЗБОРНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА У ПЕТОМ РАЗРЕДУ 
 

Ред. 
број 

ИЗБОРНИ 
НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТИ 

Одељење 1 
(словачки 

језик) 

Одељење 2 
(српски језик) 

Број 
група 

1. Верска настава + + 2 
2. Грађанско 

васпитање 
- + 1 

3. Немачки језик + + 2 
4. Физичко 

васпитање –
изабрани спорт 

+ + 2 

5. Информатика и 
рачунарство 

+ + 2 

6. Словачки језик са 
елементима 
националне 
културе 

- + 1** 

 
** Формирана је 1 група од ученика V, VII и  VIII разреда. 
 
ВЕРСКА НАСТАВА  
ЦИЉ: Циљ Верске наставе је у томе да пружи целовит православни пиглед на свет и живот,уважавајући две димензије:историјски 
хришћански живот и есхатолошки живот. 
ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема) 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

IX,X 
 
 
 
XI,XII 
 

~Припрема света 
за долазак Сина 
Божјег у свет. 
 
 
~Стари завет 

Кроз обраду свих тема 
ученици ће да уоче да 
спознају да је Бог из 

љубави створио свет за 
вечност и да запазе да је 

Бог на крају створио 

 ~Фронтални 
~Индивидуални 
~Дијалошка 

~Показивање 

~цртање 
~посета цркви 

~разговор 
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I,II 
 
 
 
 
III,IV 
 
 
 
 

V,VI 

између Бога и 
света кроз 
изабрани народ. 
~Аврам,родоначе
лник јеврејског 
народа,праслика 
Христа као главе 
Цркве. 
 
~Мојсијев закон 
као припрема и 
водич ка Христу. 
 

~Старозаветни 
мотиви  у 

православној 
иконографији. 

човека као личност. 
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NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA  
 

 

ЦИЉ: Viesť žiakov k dôkladnému poznaniu a hodnoteniu viery v trojjediného Boha. Pripravovať žiakov na dosiahnutie náboženskej dospelosti, 
viesť ich ku samostatnému rozmýšľaniu a k prenikaniu do biblického a evanjelického učenia. Osloviť budúcich konfirmandov. 

ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема) 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

September 
 

Október 
 

November 
 

December 
 

Január 
 

  Veríme v 
trojjediného 

Boha 

-     čo znamená veriť 
- prvý článok viery všeobecnej 
kresťanskej 
- Druhý článok viery všeob. 
Kresťanskej 

Tretí článok very všeob. 
Kresťanskej 

 

·        Základná a najstaršia 
vyučovacia metóda je 
rozprávanie. Tuto metódu 
môžeme zvlášť uplatniť keď sa 
chceme rozprávaním dotknúť 
žiackých emócii. Biblii, s 
cieľom zdôrazniť rozprávanie. 
Pri výbere vyučovacich metód 

a cez aktivity žiakov 
nevyhnutné je brať do úvahy 

princíp rôznorodosti a rozvoju. 

- 
po

čú
va

ni
e 

- 
pr

ác
a 

s 
Bi

bl
io

u 
- 

pr
ác

a 
so

 s
pe

vn
ík

om
 

 Február 
 

Marec 
 

Apríl 
 

Máj 
 

Jún 
 
 
 

 

Podstata 
modlitby 

 

- čo je modlitba a čo sa deje pri nej 
- Modlitba Pánova – Otčenáš 
- Jednotlivé prosby Otčenáša 

- prvá prosba 
- druhá prosba 
- tretia prosba 
- štvrtá prosba 
- piata prosba 
- šiesta prosba 
- siedma prosba 
- záver 
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ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
ЦИЉ:Општи циљ предмета је оспособљавање ученика за активно учешће ученика у животу школе и локалне заједнице, 
проширивањем знања о демократији, њеним принципима и вредностима кроз практично деловање. 

ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема) 

 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА 
ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

 
Од 

септембра 
до јуна  

 
 

- учионица 
- школско 
двориште 
- 
oкружење 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  УПОЗНАВАЊЕ 
ОСНОВНИХ 
ЕЛЕМЕНАТА 
ПРОГРАМА 6 

Представљање 
циљева,задатака, 
садржаја и метода рада 
Упознавање 
најзначајнијих појмова 

- право и 
одговорности,прав
ила и дужности, 
школске мере и 
решења, начини 
вођења 
документације: 
регистри, позиви 
за састанке, 
активизам и 
партиципација, 
кооперативни 
начин учења. 

- Формирање и 
изграђивање 
развојног тима 

 
 
 
 
 
 

      -     радионице 
- рад у пару 
- рад у групи 
- Тимски  рад 
- Проблемска настава 
- Корелација са другим наставним 

предметима и садржајима 
- Подстицање, припремање и 

реализација радионице  ученици 
и наставник заједно 

 
 

 
Анализе и 
дискусије  
Игра 
Посматрање 
Креативно 
мишљење и 
изражавање 
Повезивање 
претходно 
стеченог 
знања и 
искуства са 
новим 
садржајима 
Мозгалице 
Симулације 

САГЛЕДАВАЊЕ 
УСЛОВА 
ШКОЛСКОГ 
ЖИВОТА 4 

Излиставање проблема у 
школи и прикупљање 
података 
-разговор са ученицима, 
родитељима, 
наставницима и другима 
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 који учествују у раду 
школе 
- коришћење штампаних 
извора и информација из 
медија 
- Извештавање и 
дискусија о прикупљеним 
податцима 

ИЗБОР 
ПРОБЛЕМА НА 
КОЈЕМ ЋЕ СЕ 
РАДИТИ 1 

Процењивање 
прикупљених података , 
дискусија о проблемима 
и избор заједничког 
проблема 

САКУПЉАЊЕ 
ПОДАТАКА О 
ИЗАБРАНОМ 
ПРОБЛЕМУ 8 

Упознавање техника и 
поступака прикупљања 
информација у оквиру 
истраживачких тимова 
Сакупљање података о 
изабраном проблему, 
састанци у оквиру школе, 
посете ученика 
различитим 
организацијама и 
институцијама и/ или 
организовање гостовања 
особа из организације 
или институције 
Разговор о прикупљеним 
податцима 
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АКТИВИЗАМ И 
ПАРТИЦИПАЦИЈ
А- ПЛАН АКЦИЈЕ 
12 

Осмишљавање плана 
акције у решавању 
проблема на коме 
истраживачки тимови 
раде и одабир начина 
презентације резултата 

ЈАВНА 
ПРЕЗЕНТАЦИЈА 
ПЛАНА АКЦИЈЕ 1 

Јавно представљање: 
ученици пред школским 
жиријем и публиком 
( ученици, родитељи, 
наставници и други 
заинтересовани за 
решавање проблема ) 
представљају свој план и 
одговарају 
аргументовано на 
постављена питања  

 

ОСВРТ НА 
НАУЧЕНО – 
ЕВАЛУАЦИЈА 4  

Разговор о томе шта су 
ученици и како научили 
Ученици самостално 
процењују знања и 
вештине које су стекли 
током програма 
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НЕМАЧКИ ЈЕЗИК  
ЦИЉ: Учење другог страног језика, ослањајући се на искуства и знања стечена учењем првог страног језика, поспешује стицање 
вишјезичке и вишекултурне компетенције и развијање свести о језичком богатству ужег и ширег окружења. 
ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема) 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

IX – VI 
 
 

Учионица 
опште 
намене 

 
Кабинет за 
информат

ику 
 

Школа 
 
Ја и моји 
другови 
 
Породица и 
блиско 
окружење 
 
Празници 
 
Мој дом 
 
Исхрана 
 
Одећа 
 
Окружење 
 
Основни 
подаци о 
земљама 
немачког 
говорног 
подручја 
 
 
Бројеви до 100 

Основне реченичне 
структуре у изјавном, 
упитном и одричном облику 
 
Негација nicht и kein 
 
Род, број и падеж именице 
помоћу детерминатива 
 
Саксонски генитив 
 
Одређени, неодређени и 
присвојни детерминатив 
 
Личне заменице у ном, дат, 
акуз. 
 
Предикативна употреба 
придева 
 
Глаголи у презенту 
 
Модални глаголи у презенту 
 
Императив 
 

 

Корелација унутар предмета 
Корелација са наставом српског 
језика, енглеског језика, ликовном 
културом, музичком културом, са 
предметом Свет око нас, са 
наставом веронауке, биологије, 
историје и географије 
Узајамна посета часова 
Интензивирање активне наставе 
Наставни облици :  
-рад у већим групама (два 
одељења) 
- колективни рад 
-групни рад  
-рад у паровима 
-индивидуални рад 
-механичко учење 
-учење путем открића 
-тимска настава 
-компјутерска настава 
Наставне методе :  
-усмено излагање 
-рад на тексту  
-разговор 
-индуктивна метода 
-писане вежбе ( преписивање, 
диктат) 
-говорне вежбе (варирање 

слуша 
-чита 
-пише 
-говори 
-размишља 
-пита 
-уочава  
-истражује 
-повезује 
-процењује 
-открива 
-препознаје 
-дискутује  
-варира 
дијалог 
-преписује 
-примењује 
научено 
-тражи речи 
истог или 
супротног 
значења 
-глуми 
-израђује пано, 
часовник, 
новогодишњу 
честитку 
-илуструје 
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Годишња 
доба, месеци, 
дани у недељи 
и делови дана 
 

дијалога, одговарање на питања, 
кратко описивање) 
-цртање 
-илустрација цртежом, сликом, 
фотографијом 
-демонстрација (слова) 
 
Оснаживање комуникације и 
сарадње између  наставника и 
ученика одвија се кроз дијалог, 
дискусију и расправу, јасне 
критеријуме оцењивања, 
диференцирано оцењивање, 
укључивање родитеља у 
реализацију тематског дана у 
октобру 
 
Праћење напредовања ученика и 
евалуација се врши путем : 
-наставних листића 
-контролних задатака 
-писменог задатака на крају 2. 
полугодишта 
-усмене провере 
-анализе погрешних одговора 
-диктата 
-провере читања 
-провере усвојености лексичке 
грађе 
-залагања на часу 
-домаћих задатака 

-црта по 
диктату 
-пише речник 
-игра се (флеш 
картице, коцка 
за глаголе...) 
-учење учења 
-заједничко 
планирање и 
реализација 
часа 
-пева у групи 
-учи стихове 
напамет 
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ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ – ИЗАБРАНИ СПОРТ 
ЦИЉ:Циљ физичког васпитања-изабрани спорт је да се разноврсним и систематским спортским обучавањем и вежбањем допринесе 
остваривању ЦИЉА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА као интегралног дела васпитно-образовног система у целини, притом, задовоље 
индивидуалне потребе ученика његова радозналост и жеља за достигнућима у изабраном спорту. 

ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема) 

 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

 
Од 

септембра 
до јуна  

 
 

- 
фискултур
на сала 
- школски 
терен 
- 
информат
ички 
кабинет 

ИЗАБРАНИ 
СПОРТ ЗА 
УЧЕНИЦЕ 
 
КОШАРКА 

 
 
 
 
 
 
 
ИЗАБРАНИ 
СПОРТ ЗА 
УЧЕНИКЕ 
 
ФУДБАЛ 
 
 
 
ODBOJKA 

 
Физичка припрема 
Техничка припрема 
Тактичка припрема 
Теоријска припрема 
 
 

 - индивидуалан рад 
- рад у пару 
- рад у групи 
- тимски часови 
- тематски дани 
- вербална комуникација 
- демонстрација 
- фронтални рад 
- мултимедијално 

представљање и 
упознавање путем филма 

 
 
 

- индивидуалан рад 
- рад у пару 
- рад у групи 
- тимски часови 
- тематски дани 
- вербална комуникација 
- демонстрација 
- фронтални рад 
- мултимедијално 

представљање и 
упознавање путем филма 

 

Практичан рад 
Анализе и 
дискусије  
Игра 
Посматрање 
Повезивање 
претходно 
стеченог знања и 
искуства са новим 
садржајима 
Вежбање 
Разговор 
Практичан рад 
Анализе и 
дискусије  
Игра 
Посматрање 
Повезивање 
претходно 
стеченог знања и 
искуства са новим 
садржајима 
Вежбање 
Разговор 

 
 
 

Физичка припрема 
Техничка припрема 
Тактичка припрема 
Теоријска припрема 
 
 
Физичка припрема 
Техничка припрема 
Тактичка припрема 
Теоријска припрема 
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ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 
ЦИЉ: Циљ рада је да се ученици оспособе за самостално коришћење рачунара. 

ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема) 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

IX, X, XI, XII 
 
кабинет за 
информа-

тику 

Оперативни 
систем 

 

Увод у предмет. 
Графичко радно 
окружење оперативног 
система.  
Покретање програма. 
Рад у програму за 
управљање датотекама и 
директоријумима. 
Подешавање радног 
окружења.  
Инсталација програма. 
Инсталација додатних 
уређаја.  
Рад са тастатуром и 
мишем. 

 

- индивидуализовани рад 
- индивидуалан рад 
- рад у пару 
- рад у групи 
- Тимски часови 
- Тематски дан 
- Активна настава 
- Проблемска настава 
- Вербална комуникација 
- Мултимедијално 

упознавање репродукција, 
филм 

- Корелација са другим 
наставним предметима и 
садржајима: музичко, 
математика, техничко, 
географија, историја, језик 
и књижевност 

- Подстицање, припремање 
и реализација часа- 
ученици и наставник 
заједно 

 

Практичан рад 
Анализе и 
дискусије  
Игра 
Учење-учења 
Посматрање 
Креативно 
мишљење и 
изражавање 
Повезивање 
претходно 
стеченог знања 
и искуства са 
новим 
садржајима 

XII, I, II, III, 
IV 

 
- кабинет за 

Рад са текстом 

Изглед основног прозора. 
Унос и кориговање 
текста.  
Рад са документима. 

 

 
 
 

-    Програмирана настава 
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информа-
тику 

Формат странице, 
подешавање маргина. 
Форматирање знакова. 
Формирање пасуса. 
Штампање.  
Рад са сликама.  
Цртање у програму за 
обраду текста. 

   -    Рад на рачунару 
 
 

 

V, VI 
- учионица 

- кабинет за 
информа-

тику 

Увод у 
мултимедију 

Увод у мултимедију. 
Програми за рад са 
мултимедијом.  
Примена мултимедије у 
настави.  
Коришћење CD-а и DVD-
а са аудио и видео 
садржајима. 
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СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ 
SLOVENSKÝ JAZYK S PRVKAMY NÁRODNEJ KULTÚRY   

CIEĽ Žiaci majú dosiahnúť taký stupeň rozvoja komunikatívnych zručností v rámci predpísaného učiva, aby vedeli samostatne uplatniť osvojené 
rečové zručnosti v štandardných i odborných komunikatívnych situáciách. V 5. roč. Si osvojujú základné pravidlá slovenského pravopisu 
a získavajú zručnosť a návyk podľa osvojených pravidiel pravopisne správne písať.Získajú zručnosť správne a plynule čítať. Aj ďalej obohacujú 
svoju slovnú zásobu a pestujú kultúru vyjadrovania. 

 
ČAS A 
MESTO 

 
ТÉМY 

( оblasť) 

OBSAH PRÁCE  
SPÔSOB A POSTUP REALIZÁCIE 

PROGRAMU 

 
АКТIVITY 
ŽIAKOV 

 
POVINNÝ VOĽNÝ 

 
IX-VI 

 
kabinet 

slovenčiny 
 

kabinet 
informatiky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Širšia rodina 
 
Príbuzenské 
vzťahy 
 
Môj priateľ- moja 
priateľka 
 
Rozprávanie 
Reprodukcia 
Opis 
Dialóg 
Dramatizácia 
Rozhovor 
Slovník 
Čítanie 
Odpisovanie 
 
Ročný kolobeh 
v prírode 
 
Televízia 
a rozhlas 

 
Tvorenie skupiny slov pre určenú 
tému a viet zo zadaných slov. 
Rozprávať o svojom súrodencovi, 
priateľovi, spolužiakovi, o živote 
v škole, svoj zážitok vyrozprávať, 
nejakú udalosť. 
Výber krátkych a veselých textov 
z ľudovej slovesnosti:rozprávky, 
rečňovanky, hádanky, príslovia, 
detské ľudové hry a piesne 
bájky.Výber z poézie a prózy 
vojvodinských autorov. 
R.Dobiáš:Domov 
P.Grňa:Stred sveta 
J.Tušiak:Keď moja mama nie je 
doma 
D.Hevier: (výber) 
M.R.Martáková: (výber) 
D.Lukić: Učiteľ 
M.Rúfus: (výber) 
K.Jarunková:O škole, do ktorej sa 
nedalo prísť načas 

Novokon-
cipovaný 
obsah 
vyučovania 
slovenské-
ho jazyka 
zvyšuje 
nároky na 
samostat-
nosť, 
tvorivosť 
a organizá-
ciu práce 
učiteľa. 
 
 
 
 
 
 
 
Pracovné 
listy 

Ako pozdvihnúť kvalitu vyučovania 
- KORELÁCIOU 
- s inými predmetmi  
- korelácia s učebnými 

osnovami  
- INOVÁCIOU 
- použitím počítača vo 

vyučovaní 
- aktívne vyučovanie 
- použitím DVD-a  a  
- práca v pare 
- skupinová práca 
- samostatná práca žiakov 

 
 
 
 
Spôsoby a metódy práce 
Kolektívno-individuálna práca 
Kooperácia žiak-žiak 
Kooperácia učiteľ-žiak 
Ilustračno demonstrač. práca 
 

Starostlivá 
výslovnosť hlások 
Vieš odpovieš 
Láme si jazýčky 
Didaktické hry 
Učí sa správnu 
slovenčinu 
Múdra hlavička 
vie- odpovie 
Reprodukuje kto, 
čo ako, kedy… 
Dialóg otázky a 
odpovede v 
súlade s vekom a 
schopnosťami 
Otázky a 
odpovede 
Odpisuje 
Vypozorovanie 
priebehu udalostí, 
hlavných a 
vedľajších postáv. 
Rozpráva 
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IX-VI 
 
 

kabinet 
slovenčiny 

 
kabinet 

informatiky 
 
 
 
 

 

 
Časti tela 
podrobnejšie 
 
Vnútorné orgány 
 
Počasie 
 
Hostia 
 
Jedálny lístok 
 
Návštevy 
 
Pravopis - písanie 

L.Kuchta: Martin na bielom koni 
Vianočná: Tichá noc 
E.Čepčeková: Púpavy 
Z.Jesenský: (výber) 
M.Ďuríčková:Ako sa Jožko 
rozhodol, že bude mať dobré 
vysvedčenie 
 
Rozdelenie hlások 
Rozdelenie spoluhlások 
Písanie y/ý vo vybraných slovách 
Používanie pádov vo vete. 
Pomenovanie ohybných slov vo 
vete. 
Stupňovanie prídavných mien. 
Veta – základné rozdelenie. 
Jednoduchá veta a súvetie. 
Podmet a prísudok. 
Slabika a rozdelenie slov na 
slabiky. 
Výslovnosť nacvičovanie 
výslovnosti jednotlivých hlások 
a slov 
Zámená- ukazovacie a opytovacie  
zámená. 
Pravopis prídavných mien, zámen, 
čísloviek a slovies. 
 
 

z rôznych 
cvičebníc, 
prístupné 
encyklo-
pédie, 
literárne 
časopisy. 
Voľnosť 
učiteľa vo 
využívaní 
textov 
z literatúry. 
Podľa 
možnosti 
pozrieť 
aspoň jedno 
detské 
divadelné 
predstave-
nie, 
slovenskú 
ľudovú 
rozprávku 
na DVD… 

Metóda postupného učenia krok za 
krokom 
Metóda samostatného spoznania a 
uzavierania 
Dialóg 
Žiaci uplatňuju svoje vedomosti v 
škole a v každodennom živote. 
Učiteľove otázky sú jasné a nie 
dvojzmyselné. Žiak má odpovedať 
plnou vetou a za to má dostať spätnú 
informáciu a pochvalu. 
U žiakov rozviť zvedavosť , pozornosť 
a rozvoj vlastnej mienky. 
Vysvetliť žiakom spôsob hodnotenia – 
známkovania. 
Informovať žiakov pravidelne, jasne 
a dávať ďalšie smernice ako si zlepšiť 
úspech. 
Urobiť schému na základe ktorej by si  
i žiaci mohli dávať známky.  
Vypracovať  tabuľku do ktorej  žiaci 
budú môcť dávať svoju mienku o 
hodine. 
 
 
 

Opisuje 
Jazykové hry 
Rozpráva 
zážitky- konkrétne   
počuté a videné 
Čítanie 
Prispôsobovanie 
situácii v texte/ 
čítanie hlasné a 
tiché/ 
Počúva 
Recituje 
Obohacovanie 
aktívného 
slovníka 
Slovník 
neznámych a 
menej známych 
slov a výrazov 
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   3.5.3. СТРУКТУРА НАСТАВНОГ КАДРА У ПЕТОМ РАЗРЕДУ 
 
 
 

Образовно 
васпитна област 

(предмет) 

Степен и врста стручне спреме 

 
Нестручно 

 
 

Проф. предметне 
наставе 

(VII) 
 

Вероучитељ 

П
ре

да
је

 
у 

од
ељ

ењ
у 

Обавезни 
предмет 

    

Српски језик  О. Молнар  V2 

Словачки језик  Ј. Шћевко  V1 

Српски као 
нематерњи ј.  Ј. Сирар  V1 

Енглески језик  Т. Рељин  V1, V2 

Ликовна култура  Н. Симјановски  V1 
 В. Олујић  V2 

Музичка култура М. Лабат   V1 
 Д. Аврам  V2 

Историја  М. Станковић  V1, V2 
Географија  Д. Бојанић  V1, V2 
Математика В. Абеловски   V1 

 Р. Ђокић  V2 
Биологија  Т. Адамов  V1, V2 
Техничко и 
информатичко 
образовање 

 П. Велисављевић  
V1, V2 

Физичко 
васпитање 

 Б. Костовски  V1 
 Б. Грујин  V2 

Изборни 
предмети 

    

Грађанско васп.  М. Станковић  V2 
Верска настава   В. Ловас V1 

  С.Симикић V2 
Немачки језик      З. 

Литавски - 
Бењо 

  
V1 

 Д. Банч  V2 
ФВ-изаб. спорт 
одбојка/ фудбал 

 Б. Костовски  V1 

ФВ-изаб. спорт 
кошарка/фудбал 

 Н. Вита  V2 

Информатика и 
рачунарство 

 В. Јованов  V1 
 П. Велисављевић  V2 

Словачки ј.  са 
елементима нац. 
културе 

  
Ј. Шћевко 

 
V2 
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3. 6. ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА У ШЕСТОМ РАЗРЕДУ 

 
3.6.1. ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА 

 
СРПСКИ ЈЕЗИК   
ЦИЉ:Ученици треба да овладају основним законитостима српског књижевног језика на којем ће се усмено и   
          писмено правилно изражавати; да се оспособе за тумачење књижевних и других уметничких остварења 
          из српске и светске баштине.           

ВРЕМЕ 
И 

МЕСТО 

 
ОБЛАСТ 

(тема) 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА 

 
ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

IX-VI 
 
учионица 
 
информатички 
кабинет 
 
природа 
 
школско 
двориште 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Језик 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Граматика 
Подела речи по настанку 
Сложенице 
Атрибутска и предикатска 
функција именица и придева 
Самогласници и сугласници 
Гласовне промене и алтернације 
Придевске заменице 
Грађење и значење глаголских 
облика 
Реченица 
Независне и зависне предикатске 
реченице 
Исказивање реченичних чланова 
Комуникативне реченице 
 
 

Правопис 
 Проверавање и понављање 
садржаја из претходних разреда 
Писање: заменице ВИ, Ваш; 

Допунски 
избор 

текстова 
 

        и 
 

Избор из 
књига,часописа 
и 
енциклопедија 
за децу 
 
 

Корелеција унутар 
предмета и са другим 
предметима (ликовна 
и музичка 
култура,историја, 
географија,техничко и 
информатичко 
образовање 
биологија) 
 
Примена рачунара у 
настави  
 
Проблемска настава 
 
Диференцирана 
настава  
 
Активна настава 
 
Индивидуализована 

слуша 
препознаје 
размишља 
пита 
говори 
присећа се 
прошлих 
догађаја 
прича о 
догађају 
пише 
уочава 
истражује 
процењује 
повезује 
дискутује 
дефинише 
открива 
посматра 
описује 
препричава 
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Књижевност 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

одричних заменица уз 
предлоге;имена васионских 
тела;глаголских 
облика;интерпункције после 
узвика;растављање речи на крају 
реда 
 
 Коришћење правописа 
 

Ортоепија 
Вежбе у изговарању 
дугоузлазног и дугосилазног 
акцента 
Интонација везана за изговор 
узвика 
 
 
 

Лектира 
 

Лирика 
 

Епика 
 

Драма 
 
Научнопопуларни и 

информативни текстови 

настава 
 
Примена савреманих  
техничких уређаја 
 
Рад у паровима 
 
Самосталан рад 
ученика 
 
Тематска настава 
 
Тимска настава 
Учење учења 
 
Давати прецизне и 
добро 
осмишљене 
информације, 
упутстава и питања 
која подстичу ученике 
да слободно износе 
своје мишљење 
 
Подстицати ученике 
да користе претходно 
искуство и знање 
 
Остварити везу 
узајмног поштовања и 
поверења 
 
Понекад са 

износи своје 
мишљење 
сарађује 
наводи нове 
примере 
илуструје 
глуми 
исправља 
упоређује 
рецитује 
чита 
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Језичка 
култура 
 
 
 
 
 
 
 

 
Тумачење условљености у епским 
и драмским делима 
Поткрепљивање властитих судова 
појединостима из дела 
Тумачење ликова 
Запажање, коментарисање 
ипроцењивање ситуација... 
Објективана и субјективна 
дескрипција 
Песнички мотиви 
 
Књижевнотеоријски  појмови  

(строфа, ритам, језичко-стилска 
изражајна средства,врсте 
ауторске и народне лирске 
песме; тема, мотив, 
фабула,портрет, биографија, 
аутобиографија,роман,предање; 
комедија) 
 
Функционални појмови 

 
Читање 
 
Основни облици усменог и 
писменог изражавања 
Препричавање 
Причање 
Описивање 
Извештавање 

ученицима планирати 
активности на часу 
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Усмена и писмена вежбања 

Ортоепске, лексичке и 
семантичке,синтаксичке и 
стилске вежбе,стваралачко 
препричавање, причање, 
портретисање,извештавање 
  
Вежбање технике у изради 
писменог састава 
 
Писање службеног и приватног 
писма 
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СРПСКИ ЈЕЗИК – oбразовни стандарди 
НАСТАВНА 

ОБЛАСТ ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

Вештина 
читања и 

разумевања 
прочитаног 

 
 

Ученик: 
а) разуме текст (ћирилични и 
латинични) који чита наглас и у себи 
б ) служи се садржајем да би 
пронашао одређени део текста 
в ) разликује у тексту битно од 
небитног, главно од споредног  
г ) изводи закључак заснован на 
једноставном тексту 

а) читање „с оловком у 
руци“ ради извршавања 
различитих задатака 
б ) проналази, издваја и 
упоређује битно и небитно 
в ) препознаје и повезује 
садржаје  из различитих 
текстова 
 
 

а) проналази, издваја и упоређује 
информације  
б ) издваја кључне речи и резимира 
текст 
в ) изводи закључке засноване на 
тексту 
г ) анализира задржаје из 
различитих текстова 
 

Писмено 
изражавање 

 

а) зна и користи оба писма 
(ћирилицу и латницу) 
б) саставља разумљиву, граматички 
исправну реченицу 
в ) уме да преприча текст  
г ) влада основним жанровима 
писане комуникације; саставља 
службено писмо 
д ) примењује правописну норму у 
једноставним примерима 

а) пише резиме краћег текста 
б) зна правописну норму и 
примењује је у већини случајева 
в ) зна да преприча текст  
г ) саставља наративни и 
дескриптивни текст 
 

а) пише резиме дужег текста 
б) зна и доследно примењује 
правописну норму  
в ) саставља текст на основу 
прочитаног дела, филма, представе 

Граматика 
 

а) зна поделу гласова  
б) речи дели на слогове код 
двосложних речи  
в ) уочавање дугих и кратких 
акцената код једносложних речи   
г ) разликује просте речи од 
сложених; препознаје корен речи  
д ) препознавање гласовних  
промена у једноставним примерима 
ђ) препознаје глагоске облике 

а) познаје оснонве начине 
грађења речи  
б) препознаје гласовне промене  
в ) препознавање дугих 
акцената    
г ) препознаје главна значења и 
функције глагоских  облика 
 
 

а) позаје и зна основне начине 
грађења речи ( извођење и слагање)  
б) уме да препозна гласовне 
промене, објасни их и именује   
в ) зна да уочи акцентовани слог 
г ) зна да обележи акценат 
д ) уме да објасни главна значења 
глаголских облика 
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Лексика 

а) препознаје значења непознатих 
речи 
б) препознаје различита значења 
вишезначних речи које се 
употребљавају у свакодневној 
комуникацији 
 
 

а) одређује значења непознатих 
речи и израза на основу 
њиховог састава 
б) зна значење речи које се 
јављају у школским текстовима 
 
 

а) уме да одреди значење 
непознатих речи и израза на основу 
њиховог састава и контекста у коме 
су употребљени  
б) зна значења речи и 
фразеологизама који се јављају у 
школским текстовима 

Књижевност 
 

а) повезује наслове прочитаних 
књижевних дела са именима аутора 
тих дела 
б) разликује типове књижевног 
стваралаштва ( усмена и ауторска 
књижевност) 
в ) разликује основне књижевне 
родове 
г ) препознаје епски десетерац и 
врсте риме 
д ) препознаје дијалог, монолог, 
дескрипцију и нарацију)  
ђ) препознаје стилске фигуре 
(градација, контраст, метафора) 
 

а) повезује дело из обавезне 
лектире са временом у којем је 
настало и са временом које се 
узима за оквир приповедања 
б) повезује наслов дела и род, 
врсту и лик из дела  
в ) пепознаје род и врсту 
књижевноуметничког дела 
г ) препознаје и разликује 
одређене (тражене) стилске 
фигуре 
д ) одређује мотиве, идеје, 
композицију, форму, 
карактеристике лика и њихову 
међусобну повезаност  
ђ) разликује облике 
приповедања ( дијалог, монолог, 
дескрипција, нарација) 
е) уочава разлику између 
препричавања и анализе дела  

а) наводи наслов дела, одломака, 
аутора, род и врсту на основу 
ликова, караткеристичних тема и 
мотива  
б) проналази и именује стилске 
фигуре 
в ) одређује и именује врсту стиха и 
строфе 
г ) издваја основне одлике 
књижевних родова и врста у 
конкретном тексту 
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SLOVAČKI JEZIK – SLOVENSKÝ JAZYK  

CIEĽ:Základným cieľom vyučovania slovenského jazyka je viesť žiakov k poznávaniu jazyka, rozvíjať komunikačné schopnosti žiakov, aby získali 
kvalitnú jazykovú kompetenciu. Prostredníctvom jazyka viesť žiakov k poznávaniu histórie a kultúry vlastného národa.Vyučovanie slovenského 
jazyka prispieva k odhaľovaniu základných funkcií jazyka: komunikatívnej, kognitívnej, reprezentatívnej a estetickej. 

 
ČAS A 
MESTO 

 
ТÉМY 

( оblasť) 

OBSAH PRÁCE  
SPÔSOB A POSTUP REALIZÁCIE 

PROGRAMU 

 
АКТIVITY 
ŽIAKOV 

 
POVINNÝ VOĽNÝ 

 
IX-VI 

 
 

Kabinet 
slovenčiny 

 
Kabinet 

informatiky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAZYK 
 
Jazyk 
a jazykoveda 
 
 
 
 
 
Leksikológia 
 
 
 
 
Morfológia 
 
 
 
 
Syntax 
 
 
 

Základné informácie o 
slovenskom a srbskom jazyku. 
Spisovná slovenčina, slovenské 
nárečia. Jazykoveda a jej 
členenie. Slovakistika na 
Slovensku a vo Vojvodine. Jazyky 
národností vo Vojvodine 
Význam slova- formálna 
a významová stránka slova. 
Slová podľa zloženia 
(neodvodené, odvodené 
a zložené) 
Ohybné slovné druhy - 
opakovanie 
Slovesá – slovesný vid / dokonavé 
a nedokonavé, predmetové 
a bezpredmetové. 
Neohybné slovné druhy. Zakladné 
charekteristiky predložiek, 
spojok,prísloviek, častíc  
a citosloviec. 
Klasifikácia viet (podľa zloženia, 
podľa obsahu, podľa členitosti). 

Novokon-
cipovaný 
obsah 
vyučovania 
slovenské-
ho jazyka 
zvyšuje 
nároky na 
samostat-
nosť, 
tvorivosť 
a organizá-
ciu práce 
učiteľa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ako pozdvihnúť kvalitu vyučovania 
- KORELÁCIOU 
- s predmetmi: ( srbčinou, 

nemčinou a anglíštinou, 
hudobnou a výtvarnou 
kultúrou, informatikou, 
dejepisom, náboženstvom a 
zemepisom) 

- korelácia s učebnými 
osnovami  

- INOVÁCIOU 
- použitím počítača vo 

vyučovaní 
- aktívne vyučovanie 
- použitím DVD-a  a 

mikrokamery 
- práca v pare 
- skupinová práca 
- samostatná práca žiakov 

 
 
 
 

Určuje druhy 
nárečia 
 
Vieš odpovieš 
Láme si jazýčky 
Didaktické hry 
Listuje v slovníku 
Učí sa správnu 
slovenčinu 
Určuje slovné 
druhy ohybné/ 
neohybné 
Múdra hlavička 
vie- odpovie 
 
Hry so slovami 

 
Hry s citoslovcami 

 
 

Určuje vetné 
členy 
Podčiarkuje vetnú 
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IX-VI 
 
 
 
 
 
 
 

Kabinet 
slovenčiny 

 
Kabinet 

informatiky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pravopis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KULTÚRA 
VYJADRO-
VANIA 
 
 
Ústne 
vyjadrovanie 
 

Veta jednoduchá (holá) a rozvitá.  
Vetné sklady ako významové 
a gramatické celky. Vetné členy 
a členenie vetných členov na holé, 
rozvité a viacnásobné. Hlavné 
vetné členy. Podmet a prísudok 
ako hlavné vetné členy. Rozvíjacie 
vetné členy. 
Prívlastok - zhodný a nezhodný 
holý, rozvitý a viacnásobný 
Predmet holý, rozvitý 
a viacnásobný 
Príslovkové určenie času, miesta, 
spôsobu, a príčiny 
Priraďovacie a podraďovacie 
súvetie. Čiarky v súvetí. 
 
Nacvičovanie v písaní 
odvodených vybraných slov 
patriacich do aktívnej slovnej 
zásoby žiakov. Písanie čiarky, 
bodkočiarky, dvojbodky 
a uvodzoviek. Práca s Pravidlami 
slovenského pravopisu s Krátkym 
slovníkom a Srbochorvátsko – 
slovenským a sovensko-
srbochorvátskym slovníkom. 
Rozprávanie a jeho kompozícia: 
úvod k téme, jadro, gradácia, 
kulminácia v rozprávaní 
a záver.Chronologické 
a retrospektívne podanie príbehu 

Pracovné 
listy 
z rôznych 
cvičebníc, 
prístupné 
jazykové 
príručky, 
encyklo-
pédie, 
literárne 
časopisy. 
 
Voľnosť 
učiteľa vo 
využívaní 
textov 
z literatúry, 
vo výbere 
spoločnej 
mimočítan-
kovej 
literatúry 
a kníh 
domáceho 
čítania. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Spôsoby a metódy práce 
Kolektívno-individuálna práca 
Intreaktívna práca 
Kooperácia žiak-žiak 
Kooperácia učiteľ-žiak 
Ilustračno demonstrač. práca 
 
Metóda postupného učenia krok za 
krokom 
Metóda samostatného spoznania a 
uzavierania 
Verbálno-textuálna metóda 
Induktívna práca 
Dialóg 
Posilnenie a upevnenie komunikácie  
na relácii učiteľ- žiak, dialog, diskúsia, 
debata 
Diferenciácia vo vyučovaní 
Žiaci uplatňuju svoje vedomosti v 
škole a v každodennom živote. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Učiteľove otázky sú jasné a nie 
dvojzmyselné. Žiak má odpovedať 

členy 
Grafický príkaz 
vety 
Uplatňuje 
naučené 
Odpovedá na 
otázky: 
kedy?,kde?, 
ako?,prečo? 
 
 
 
Hľadanie 
vybraných slov v 
týždeníku HĽ  
Prepisuje 
Uplatňuje 
pravopisné 
pravidlá 
Pracuje so 
slovníkmi 
Pracuje na 
počítači 
 
 
 
 
 
Vypozorovanie 
priebehu udalostí, 
hlavných a 
vedľajších postáv, 
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IX-VI 
 
 
 
 
 

Kabinet 
slovenčiny 

 
Kabinet 

informatiky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Formy 
spoločen-ského 
styku 
 
 
 
Písomné 
vyjadrovanie 
 
 
 
LITERATÚRA 
 
Lyrika 
Epika 
Dráma  
 
 
Literárne diela 
 
 
 
 
 
 

Rozprávanie s využitím priamej 
reči 
Dramatizácia prozaického útvaru 
s doslovnou reprodukciou 
Opisný slohový postup a jeho 
hlavné znaky 
Opis dynamických a statických 
javov v prírode 
Povahokresba na základe rozboru 
vybraných literárnych portrétov 
 
Oznámenie, pozvanie, inzerát, 
potvrdenie 
 
 
Opis prírody, miestností alebo 
literárnej postavy podľa osnovy 
Krátka písaná správa o školskej 
akcii  
 
 
 
 
Malé formy ľudovej slovesnosti 
Naučná literature- encyklopédia 
 
V.Benková:Pusťte basu do 
rozhlasu, rozhlasová hra 
Komiks 
 
K.Jarunková: Brat mlčanlivého 
vlka 

 
 
Podľa 
možnosti 
pozrieť 
aspoň jedno 
detské 
divadelné 
predstave-
nie, 
slovenskú 
ľudovú 
rozprávku 
na DVD… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Literárno-
teoretické 
pojmy 

plnou vetou a za to má dostať spätnú 
informáciu a pochvalu. 
U žiakov rozviť zvedavosť , pozornosť 
a rozvoj vlastnej mienky. 
 
Naučiť žiakov ako sa majú učiť oddeliť 
dôležité od menej dôležitého. 
Vysvetliť žiakom spôsob hodnotenia – 
známkovania. 
Informovať žiakov pravidelne, jasne 
a dávať ďalšie smernice ako si zlepšiť 
úspech. 
Urobiť schému na základe ktorej by si  
i žiaci mohli dávať známky.  
Vypracovať  tabuľku do ktorej  žiaci 
budú môcť dávať svoju mienku o 
hodine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spoločne v kooperácii učiteľ – žiak 
volíme si témy ktoré spracujeme 
hlbšie a dôkladnejšie. 
Získané vedomosti na hodinách I 

začiatok, 
zauzlenie a 
rozuzlenie 
Opisuje kto, čo 
ako, kedy… 
 
Rozpráva 
Opisuje 
Jazykové hry 
Píše list E-mail 
Jazykové  
hlavolamy 
Rozpráva 

zážitky- 
Dialóg otázky a 
odpovede v 
súlade s vekom a 
schopnosťami 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otázky a 
odpovede 

 
konkrétne   
počuté a videné 
Čítanie 
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IX-VI 
 

Kabinet 
slovenčiny 

 
Kabinet 

informatiky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Literárno- 
teoretické pojmy 
 
 
 
 
 
 
 

V.Šikula: Prázdniny so strýcom 
Rafaelom 
A.de Saint-Exupéry: Malý princ 
Kniha podľa voľného výberu 
žiakov 
Poézia  

- motív a idea 
- prenesený význam slova 
- verš, rým rytmus, 
- balada 

Próza 
- téma a idea 
- dej:časová postupnosť 

deja, identifikácia miesta 
konania deja 

- členenie textu 
- dialóg a monológ 
- opis a rozprávanie 
- ľudová rozprávka 
- povesť, balada,poviedka 

deťom treba 
podávať 
informatívne 
a nacvičo-
vať do tej 
miery, aby 
ich v danom 
texte líšili. 
 
Líšiť 
monológ od 
dialógu. 
 
Pestovať 
prijatelnú 
formu 
komuni-
kácie 
a kódex 
správania. 
 
 

mimoškolských prednáškach by mali 
žiaci uplatniť v každodennom živote. 
Žiakov usmerniť na iné pramene a 
informácie, ktoré si budú môcť sami 
osvojiť. 
Vždy používať rôzne druhy pochvál a 
odmien a vždy dávať len pozitívne 
príklady správania a úspehov žiakov. 
 
 

Prispôsobovanie 
situácii v texte/ 
čítanie hlasné a 
tiché/ 
Reprodukcia 
obsahu  
Používanie 
rozličných zdrojov 
poznania 
Počúva 
Recituje 
Obohacovanie 
aktívného 
slovníka 
Slovník 
neznámych a 
menej známych 
slov a výrazov 
Diskutuje 
Definuje 
Dáva svoju 
mienku 
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SLOVENSKÝ JAZIK – образовни стандарди/vzdelavacé štandardy 
 

VYUČOVACIE OBLASTI 
 

ZÁKLADNÁ ÚROVEŇ 
 

STREDNÁ  ÚROVEŇ 
 

POKROČILÁ  ÚROVEŇ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čítanie s porozumením  

Žiak/žiačka  na základnej úrovni:  
 

SJ.1.1.2. odlišuje umelecký 
text od vecného, odlišuje 
výkladový text od opisného a  
od rozprávania, od vynášania 
faktov (argumentácie) 
a propagovania 
SJ.1.1.4. odlišuje základné 
časti textu a knihy (názov diela, 
podnázvy, kapitolu, celok, 
odsek, poznámku pod čiarou, 
predslov, doslov) 
SJ.1.1.5. vie vyhľadať a vyťažiť 
základné údaje z textu podľa 
zadaných kritérií 
SJ.1.1.7. spája informácie 
získané v texte, všíma si 
vzťahy (časový sled, cieľ, 
dôvod – následky) a odvodzuje 
uzávery z jednoduchých textov 
SJ.1.1.8. číta jednoduché 
nelineárne prvky textu: tabuľky, 
diagramy, grafikony, legendy 

 

Žiak/žiačka  na strednej úrovni:  
 
SJ.2.1.1. číta text, používajúc 
rôzne stratégie pri čítaní: čítanie 
letmo,s podčiarkovaním 
podstatného, čítanie na zábavu 
 
 
 

Žiak/žiačka  na pokročilej 
úrovni:  
SJ.3.1.2. vyčleňuje kľúčové 
slová a vie vystihnúť podstatu 
textu 
 
 
 

 
 

Písomné vyjadrovanie 

SJ.1.2.2. tvorí zrozumiteľnú 
gramaticky správnu vetu 

SJ.1.2.3. tvorí do celkov 
jednoduchý expozičný, 

SJ.2.2.1. tvorí  ucelený 
expozičný, naratívny 
a deskriptívny text s obsahovou 
náplňou 

SJ.3.2.1. usporadúva text do 
správnych celkov/odsekov, 
určuje vhodný názov textu ako 
celku   a jednotlivých častí 
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deskriptívny alebo naratívny 
text (úvodná, hlavná a 
záverečná časť) 
SJ.1.2.5. štýl prispôsobuje 
spôsobu vyjadrovania (ústne 
alebo písomné vyjadrovanie), 
téme a okolnostiam (formálne 
a neformálne vyjadrovanie) 
SJ.1.2.6. ovláda základné 
žánre písomnej komunikácie: 
zostavuje list, vypĺňa tlačivá  
rôzneho druhu 
SJ.1.2.7. pri písaní pozná 
základy slovenského pravopisu 
SJ.1.2.8. má vybudovanú 
jazykovú toleranciu a záporne 
sa postavuje proti  
diskriminácii jazykov 

SJ.2.2.2. zostavuje referát 
SJ.2.2.3. píše resumé kratšieho 
alebo jednoduchšieho textu 
SJ.2.2.4. pozná základné 
vlastnosti hovoreného slova 
a písomného vyjadrovania 
SJ.2.2.5. pozná pravopisné 
normy a uplatňuje ich vo 
väčšine prípadov 
 
 

SJ.3.2.3.  píše slohové práce o 
knihe, filme, divadelnom 
predstavení, reportáži 
a debate 
SJ.3.2.4.  píše resumé 
dlhšieho alebo zložitejšieho 
textu 
SJ.3.2.5.  pozná a dôsledne 
uplatňuje pravopisné normy 
 

 
Gramatika, lexika, 
spisovná a nespisovná 
podoba jazyka zvuková 
stránka jazyka a pravopis 
morfológia syntax 

 
 
 
 
 
 

 
SJ.1.3.5. správne vyslovuje                                                       

a píše predložky s/so, z/zo 
SJ.1.3.6. správne vyslovuje 
a píše slová, v ktorých 
dochádza k spodobovaniu  
spoluhlások v jednoduchých 
príkladoch 

   SJ.1.3.7. ovláda delenie 
slovných druhov na ohybné 
a neohybné; ovláda skloňovanie 
podstatných a prídavných mien, 
určuje gramatické kategórie (rod, 
pád, číslo, vzor) 

SJ.2.3.11. ovláda stupňovanie 
prísloviek spôsobu 
SJ.2.3.12. určuje väzbu 
predložky s daným pádom na 
konkrétnych príkladoch 
SJ.2.3.13. ovláda delenie 
spojok na priraďovacie, 
podraďovacie 
SJ.2.3.14. ovláda podstatu 
neplnovýznamovosti a 
neohybnosti častíc 
SJ.2.3.15. ovláda podstatu 
neplnovýznamovosti 
a neohybnosti citosloviec 

SJ.3.3.5.  určuje slovný druh 
v jednoduchej vete ako vetný 
člen 
SJ.3.3.13. pozná 
neplnovýznamové slovesá, ich 
funkciu vo vete 
SJ.3.3.14. vie rozoznať druhy 
určitých a neurčitých 
slovesných tvarov 
SJ.3.3.15. vie odlíšiť vo vete 
príslovky od druhotných 
predložiek a častíc 
SJ.3.3.16. správne používa 
predložkové spojenia 
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SJ.1.3.8. ovláda písanie i/í, y/ý 
v pádových príponách vzorov 
podstatných prídavných mien 
SJ.1.3.14. formálne rozozná 
príslovky v texte so zameraním 
na najfrekventovanejšie 
SJ.1.3.15. formálne rozozná 
predložky v texte so 
zameraním na prvotné 
predložky 
SJ.1.3.16. formálne rozozná 
spojky v texte so zameraním 
na najfrekventovanejšie spojky  
SJ.1.3.17. vie vyhľadať častice 
v texte 
SJ.1.3.18. rozozná v texte 
citoslovcia ako slová citu, vôle 
a rôznych zvukov 
SJ.1.3.19. vie charakterizovať 
jednoduchú vetu, vymenúva 
základné a rozvíjacie  vetné 
členy a určuje ich  
v jednoduchej vete 
SJ.1.3.20. ovláda delenie viet 
podľa obsahu a členitosti 
SJ.1.3.21. vie vymenovať 
vetné sklady 
SJ.1.3.22. vie odlíšiť 
jednoduchú vetu od súvetia; 
vie odlíšiť zložené súvetie od  
jednoduchého súvetia 
a jednoduchej vety 

SJ.2.3.16. ovláda delenie 
vetných členov (holý, rozvitý, 
viacnásobný) a určuje ich vo 
vete 
SJ.2.3.17. vie tvoriť a určovať 
vety podľa obsahu a členitosti 
SJ.2.3.18. pozná a určuje vetné 
sklady vo vete 
SJ.2.3.19. ovláda delenie 
jednoduchého súvetia na 
priraďovacie a podraďovacie; 
pozná a určuje druh 
priraďovacieho súvetia a druh 
vedľajšej vety v podraďovacom 
súvetí 
SJ.2.3.20. určuje počet viet 
v zloženom súvetí 
 
 
 

SJ.3.3.17. ovláda písanie 
čiarky v súvetí 
SJ.3.3.18. vie odlíšiť častice od 
prísloviek a druhotných 
predložiek 
SJ.3.3.19. tvorí príklady na 
vetný sklad 
SJ.3.3.20. pozná základy 
interpunkcie pri písaní 
priraďovacieho 
a podraďovacieho   súvetia 
SJ.3.3.21. určuje počet viet 
v zloženom súvetí s odlíšením 
hlavných a vedľajších viet;  
 ovláda základy interpunkcie 
pri písaní zloženého súvetia 
 



 287 

 
 
 

Literatúra 

SJ.1.4.2. k názvom prečítaných 
literárnych diel (ktoré sú 
predpísané učebnými osnovami   
od 5. po 8. ročník) vie správne 
priradiť autora 
SJ.1.4.6. vie určiť základné prvky 
umeleckého literárneho diela: 
tému, fabulu, čas  a miesto deja 
SJ.1.4.8. pozná rôzne druhy 
literárnych postupov (rozprávanie, 
opis, dialóg a monológ) 
 
 
 

SJ.2.4.3. pozná rozdiely medzi 
lyrikou v ľudovej tvorbe 
a umelou poéziou 
SJ.2.4.6. vie vysvetliť pojem 
literárna postava; dokáže 
charakterizovať jednotlivé 
postavy (kladné, záporné) 
z čitateľského hľadiska 
SJ.2.4.8. vie vysvetliť pojem 
monológ, dialóg a svoje 
vysvetlenie vie zdôvodniť    
pomocou príkladov z literárnych 
ukážok 
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СРПСКИ ЈЕЗИК КАО НЕМАТЕРЊИ  
ЦИЉ: Циљ наставе српског језика је да ученици продуктивно овладају  српским језиком у оквиру предвиђене језичке и лексичке 
грађе,да упознају елементе културе народа који говоре тим језиком и оспособе се за споразумевање,дружење и зближавање са 
припадницима  већинског народа и других националности. 
ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема) 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

 
IX - VI 

 
 
 

Учионица 
 

Кабинет за 
информат

ику 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обрада текста 

Школа-суседне 
школе,међусобни 
сусрети ученика,врсте 
спортова,доживљаји 
ученика из свакодневног 
живота,са летовања и 
зимовања. 
Свакодневни живот-
актуелни догађаји уже 
заједнице,посета 
спортској 
приредби,радио,ТВ,дечја 
штампа,посета 
позоришту,посебна 
интересовања. 
Друштво и природа-из 
живота значајних 
личности,научно-
популарне теме,излети у 
природу,природне 
лепоте. 
Актуелне теме 
Комуникативне 
функције-обраћање 
непознатом,молба,изви
њење,иск. 

 

-пријатна и опуштена атмосфера 
*Унапређивање квалитета наставе 
-корелација кроз коришћење знања 
и искустава из разних области и 
повезивање у смишљену целину са 
новим знањима, 
корелација унутар предмета 
корелација са наставом српског 
језика ( у ситуацијама када су  
ученици заинтересовани да сазнају 
више него што је планом 
предвиђено). 
корелација са наставом словачког 
језика, ликовном културом, 
музичком културом,физичким 
васпитањем, географијом и 
историјом. 
 
*Оснаживање комуникације и 
сарадње 
-информације, упутства и питања 
добро осмишљена, прецизно 
формулисана и недвосмислена, 
-охрабрење ученика да слободно 
износе своја мишљења и 
запажања, 

слуша 
-чита 
-пише 
-говори 
-размишља 
-пита 
-уочава  
-истражује 
-повезује 
-процењује 
-открива 
-препознаје 
-дискутује 
-прича о 
догађају 
-препричава 
обрађен текст 
-смишља 
другачији 
почетак или 
завршетак 
приче 
-довршава 
причу 
-пише састав 
-преписује 



 289 

жаљења,утехе,саосећањ
а... 

-повратна информација ученицима  
*Развијање и неговање 
подстицајних метода у раду са 
ученицима 
-коришћење разноврсних метода за 
подстицање радозналости, пажње и 
критичког мишљења  
-увођење у самостално коришћење 
различитих извора знања, 
-коришћење похвала, 
-индивидуалан приступ ученицима, 
Иновације: 
- коришћење рачунара у учењу 
(интернет, Power point 
презентације) 
-диференцирана настава 
-рад у паровима 
-групни рад 
-проблемска настава 
 
 
Наставни облици :  
-рад у већим групама (два 
одељења) 
- колективни рад 
-групни рад  
-рад у паровима 
-индивидуални рад 
-механичко учење 
-учење путем открића 
-тимска настава 
-компјутерска настава 

-примењује 
научено 
-тражи речи 
истог или 
супротног 
значења, 
деминутиве и 
аугментативе 
-глуми 
-израђује пано 
-илуструје 

 

 Језичка материја 

Именовање предмета и 
бића 
Исказивање: 
-радње 
-особине предмета и 
бића 
-објекта,намене 
-просторних односа 
-молбе,заповести 
-временских односа 
-начина радње 
-средства 
-узајамне и заједничке 
радње 

 

-именице на 
 –лац и –ац 
-инструментал 
без предлога и 
са предлозима 
над, под, пред и 
акузатив са 
предл. уз и низ 
-условне 
реченице 
-исказивање 
узрока 

 

 Граматика 

Структура просте и 
проширене 
реченице.Глаголска 
синтагма,ближи и даљи 
објекат,исказивање 
места,времена,средства
друштва,узрока,прилози
ма и падежима.Ред 
речи.Творба 
етника,деминутива,аугме
нтатива,присвојних 
придева. 

 

 Правопис 
Писање великог слова у  
називима 
покрајина,земаља,држав
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а,континената,велико 
слово у називима 
књига,листова,часописа. 
Скраћенице типа 
ОУН,САНУ,ТВ... 
Писање запете у 
набрајању речи и уз 
вокатив. 
Писање придева и 
прилога у компарацији. 
Писање проклитике и 
енклитике 

-тематска настава 
Наставне методе :  
-усмено излагање 
-рад на тексту (читање, анализа) 
-разговор 
-индуктивна метода 
-писани радови ученика 
-писане вежбе ( преписивање, 
диктат, описивање) 
-говорне вежбе (препричавање, 
причање, описивање) 
-цртање 
-илустрација 
цртежом,сликом,фотографијом 
-демонстрација 
 
 
*Развијање објективног праћења и 
напредовања ученика 
-праћење и оцењивање је редовно 
и у континуитету, 
-оцена се образлаже, 
 
Праћење напредовања ученика  
врши се путем : 
-наставних листића 
-контролних задатака 
-писмених задатака (писмена 
провера) 
-усмене провере 
-анализе погрешних одговора 
 

 Говорне вежбе 

Препричавање 
обрађеног текста на 
основу плана и слободно 
са изменом 
завршетка.Сажимање и 
проширивање 
текста.Састављање 
плана.Причање на 
основу датог почетка,о 
доживљајима и 
догађајима из 
околине.Опис 
пејзажа.Разговор о 
самостално прочитаном 
тексту,анализа 
обр.текста. 

 

 Писмене вежбе 

Препричавање 
обрађеног текста на 
основу плана и 
слободно,са променом 
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становишта,Скраћивање 
и проширивање 
текста.Писање краћих 
извештаја,телеграма.Чет
ири писмена задатка у 
току школске године. 

 
 
 

 Читање 

У току целе године се 
читају текстова на оба 
српска писма.Даље 
оспособљавање ученика 
за самостално читање 
текстова.Упознавање 
културног контекста који 
текстови садрже. 

-избор из књига, 
енциклопедија и 
часописа за децу 
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
ЦИЉ: Учење другог страног језика, ослањајући се на искуства и знања стечена током претходних година, поспешује стицање 
вишјезичке и вишекултурне компетенције и развијање свести о језичком богатству ужег и ширег окружења. 
ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема) 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

IX - VI 
 
 

Учионица 
опште 
намене 

 
Кабинет за 
информат

ику 
 

Школа 
 
Ја и моји 
другови 
 
Породица и 
блиско 
окружење 
 
Празници 
 
Мој дом 
 
Исхрана 
 
Одећа 
 
Окружење 
 
Основни 
подаци о 
земљама 
енглеског 
говорног 
подручја 
 
 

Проширивање основних 
реченичних структура у 
изјавном, упитном и 
одричном облику 
Упитне реченице уведене 
упитном речју 
Неуведене упитне реченице 
 
Present simple tense 
 
Present continuous tense 
 
Simple past tense  to have 
regular and irregular verbs 
 
Саксонски генитив 
 
Одређени, неодређени члан 
 
Личне заменице. 
 
Неправилно поређење 
придева 
 
 
Презент са значењем будуће 
радње going to 

 

Корелација унутар предмета 
Корелација са наставом српског 
језика, музичком културом, са 
наставом историје и географије 
Узајамна посета часова 
Интензивирање активне наставе 
 
Наставни облици :  
-рад у већим групама (два 
одељења) 
- колективни рад 
-групни рад  
-рад у паровима 
-индивидуални рад 
-механичко учење 
-учење путем открића 
-тимска настава 
-компјутерска настава 
 
Наставне методе :  
-усмено излагање 
-рад на тексту  
-разговор 
-индуктивна метода 
-писане вежбе ( преписивање, 
диктат) 
-говорне вежбе (варирање 

слуша 
-чита 
-пише 
-говори 
-размишља 
-пита 
-уочава  
-истражује 
-повезује 
-процењује 
-открива 
-препознаје 
-дискутује  
-варира 
дијалог 
-преписује 
-примењује 
научено 
-тражи речи 
истог или 
супротног 
значења 
-глуми 
-израђује пано, 
новогодишњу 
честитку 
-илуструје 
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Бројеви до 100 
 
Годишња 
доба, месеци, 
дани у недељи 
и делови дана 
 

 
Some - any 
Much – many 
 
a litle – a few 
 
Present perfect tense 
 
Future simple tense 
 
Possesive pronouns 

дијалога, одговарање на питања, 
кратко описивање) 
-цртање 
-илустрација цртежом, сликом, 
фотографијом 
-демонстрација (слова) 
 
Оснаживање комуникације и 
сарадње између  наставника и 
ученика одвија се кроз дијалог, 
дискусију и расправу, јасне 
критеријуме оцењивања, 
диференцирано оцењивање, 
укључивање родитеља у 
реализацију тематског дана у 
октобру 
 
Праћење напредовања ученика и 
евалуација се врши путем : 
-писменог задатака на крају 2. 
полугодишта 
-усмене провере 
-анализе погрешних одговора 
-диктата 
-провере читања 
-провере усвојености лексичке 
грађе 
-залагања на часу 
-домаћих задатака 

-пише речник 
-игра се (флеш 
картице, коцка 
за глаголе...) 
-учење учења 
-заједничко 
планирање и 
реализација 
часа 
-пева у групи 
-учи стихове 
напамет 
-користи 
речнике 
-препричава 
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ЛИКОВНА КУЛТУРА 
ЦИЉ: :Циљ васпитно образовног рада у настави ликовне култуте јесте да подстиче и развија учениково стваралачко мишљење и 
деловање у сладу са демократским опредељењем друштва и карактером овог наставног предмета. 

ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема) 

 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

 
 

Од 
септембра 

2013 до 
јуна 2014. 

 
 

- учионица 
- школско 
двориште 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЛОБОДНО 
РИТМИЧКО 
КОМПОНОВАЊЕ 
БОЈЕНИМ 
МРЉАМА, 
ЛИНИЈАМА, 
СВЕТЛИНАМА, 
ОБЛИЦИМА, 
ВОЛУМЕНОМ 
2+1+1 

Слободно ритмичко 
изражавање бојеним 
мрљама, линијама, 
облицима,светлинама, 
волуменом 
Вежбање 
Естетско процењивање  

 
Конкурсне теме 
расписане од 

стране 
Министарства 

просвете и 
важнији 

међународни 
конкурси 

- индивидуализовани рад 
- индивидуалан рад 
- рад у пару 
- рад у групи 
- Тимски часови 
- Тематски дан 
- Активна настава 
- Проблемска настава 
- Вербална комуникација 
- Обрада текста 
- Мултимедијално упознавање и 

доживљавање ликовног дела: 
репродукција, филм 

- Корелација са другим 
наставним предметима и 
садржајима: мужичко, 
биологија, математика, 
техничко, географија, 
историја, језик и књижевност и 
физичко васпитање 

- Подстицање, припремање и 
реализација часа- ученици и 
наставник заједно 

- Програмирана настава 

Практичан рад 
Експеримент 
Анализе и 
дискусије  
Игра 
Учење-учења 
Посматрање 
Креативно 
мишљење и 
изражавање 
Повезивање 
претходно 
стеченог знања и 
искуства са 
новим 
садржајима 

ВИЗУЕЛНО 
СПОРАЗУМЕВАЊ
Е 2+1 

Визуелно споразумевање 
Вежбање 

ТЕКСТУРА 4+1+1 

Текстурне и тактилне 
вредности 
Материјали 
( традиционални и 
савремени) и врсте 
материјала 
Својства и врсте 
материјала 
Вежбање 
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 СВЕТЛИНА 5+2+1 

Тонске разлике 
Светло-тамно 
Степен светлине и 
затамљерности 
Градација светлости у 
односу на одређеност 
светлосног извора  
Илузија заобљености и 
пластичност волумена 
Вежбање 

 

БОЈА 8+3+1 

Хроматске ( ОСНОВНЕ И 
ИЗВЕДЕНЕ) и 
ахроматске боје 
Топле и хладне боје 
Комплементарне боје 
Контраст тоналитета 
Слојевито сликање 
Вежбање 
Естетско процењивање 

СВЕТ 
УОБРАЗИЉЕ У 
ЛИКОВНОМ ДЕЛУ 
2+1 

Свет уобразиње у 
ликовном делу 
Вежбање 
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ЛИКОВНА КУЛТУРА – образовни стандарди 
 

НАСТАВНА  
ОБЛАСТ ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

СЛОБОДНО 
РИТМИЧКО 

КОМПОНОВАЊЕ 
БОЈЕНИМ 
МРЉАМА 

ЛИНИЈАМА 
СВЕТЛИНАМА 
ВОЛУМЕНОМ 

Разликује и користи у свом раду 
основне медије,материјале и 
технике 
(цртање,сликање,вајање )визуелних 
уметности 
Изводи дводименионалне и 
тродимензионалне радове 
Описује свој рад и радове других 
исказује утисак 

 

Познаје и користи у свом раду 
основне изражајне могућности 

класичних и савременух 
медија,техника и материјала 

визуелних уметности 
Образлаже свој рад и радове других 

(наводи 
тему,садржај,карактеристике,технике) 

Одабира адекватан садржај да би 
представио неку идеју или концепт 

 

Познаје и користи различите 
изражајне могућности класичних и 

савремених медија,технике и 
материјала визуелне уметности 

Одабира адекватна средства 
(медији,материјали,технику,поступак) 

помоћу којих ће на најбољи начин 
реализовати своју одабрану идеју 

Изводи радове са одређеном 
намером користећи основне 

визуелне елементе и принципе да би 
постигао одрђени ефекат 
Користи тачне термине 

(текстура,ритам,облик )из визуелних 
уметности примерене узрасту када 
образлаже свој рад и радове других 

Уочава међусобну повезаност 
елемената,принципа и 

садржајанасвом раду и радовима 
других 

ВИЗУЕЛНО 
СПОРАЗУМЕВАЊЕ 

Разликује и користи у свом раду 
основне медије,материјале и 
технике 
(цртање,сликање,вајање )визуелних 
уметности 
Изводи дводименионалне и 
тродимензионалне радове 
Описује свој рад и радове других 

Познаје и користи у свом раду 
основне изражајне могућности 

класичних и савременух 
медија,техника и материјала 

визуелних уметности 
Образлаже свој рад и радове других 

(наводи 
тему,садржај,карактеристике,технике) 

Познаје и користи различите 
изражајне могућности класичних и 

савремених медија,технике и 
материјала визуелне уметности 

Одабира адекватна средства 
(медији,материјали,технику,поступак) 

помоћу којих ће на најбољи начин 
реализовати своју одабрану идеју 



 297 

исказује утисак 
Описује разлике које уочава на 
уметничким радовима из 
различитих 
земаља,култура,периода 

Зна неколико примера примене 
визуелних уметностиу 
свакодневном животу 

Одабира адекватан садржај да би 
представио неку идеју или концепт 

 

Изводи радове са одређеном 
намером користећи основне 

визуелне елементе и принципе да би 
постигао одрђени ефекат 
Користи тачне термине 

(текстура,ритам,облик )из визуелних 
уметности примерене узрасту када 
образлаже свој рад и радове других 

Уочава међусобну повезаност 
елемената,принципа и садржаја на 

свом раду и радовима других 
Анализира одабрана уметничка дела  

Користи друга места и изворе 
(библиотека,интернет..).да би 

проширио своја знања из визуелних 
уметности 

Разуме међусобну повезаност и 
утицај уметности и других области 

живота 

ТЕКСТУРА 

Разликује и користи у свом раду 
основне медије,материјале и 
технике 
(цртање,сликање,вајање )визуелних 
уметности 
Изводи дводименионалне и 
тродимензионалне радове 
Описује свој рад и радове других 
исказује утисак 
Зна неколико примера примене 
визуелних уметностиу 
свакодневном животу 

Познаје и користи у свом раду 
основне изражајне могућности 

класичних и савременух 
медија,техника и материјала 

визуелних уметности 
Образлаже свој рад и радове других 

(наводи 
тему,садржај,карактеристике,технике) 

Одабира адекватан садржај да би 
представио неку идеју или концепт 

 

Познаје и користи различите 
изражајне могућности класичних и 

савремених медија,технике и 
материјала визуелне уметности 

Одабира адекватна средства 
(медији,материјали,технику,поступак) 

помоћу којих ће на најбољи начин 
реализовати своју одабрану идеју 

Изводи радове са одређеном 
намером користећи основне 

визуелне елементе и принципе да би 
постигао одрђени ефекат 
Користи тачне термине 
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(текстура,ритам,облик )из визуелних 
уметности примерене узрасту када 
образлаже свој рад и радове других 

Уочава међусобну повезаност 
елемената,принципа и 

садржајанасвом раду и радовима 
других 

Разуме међусобну повезаност и 
утицај уметности и других области 

живота 

СВЕТЛИНА 

Разликује и користи у свом раду 
основне медије,материјале и 
технике 
(цртање,сликање,вајање )визуелних 
уметности 
Изводи дводименионалне и 
тродимензионалне радове 
Описује свој рад и радове других 
исказује утисак 
Описује разлике које уочава на 
уметничким радовима из 
различитих 
земаља,култура,периода 
 

 

Познаје и користи у свом раду 
основне изражајне могућности 

класичних и савременух 
медија,техника и материјала 

визуелних уметности 
Образлаже свој рад и радове других 

(наводи 
тему,садржај,карактеристике,технике) 

Одабира адекватан садржај да би 
представио неку идеју или концепт 
Лоцира одабрана уметничка дела у 

историјски и друштвени контекст 

Познаје и користи различите 
изражајне могућности класичних и 

савремених медија,технике и 
материјала визуелне уметности 

Одабира адекватна средства 
(медији,материјали,технику,поступак) 

помоћу којих ће на најбољи начин 
реализовати своју одабрану идеју 

Изводи радове са одређеном 
намером користећи основне 

визуелне елементе и принципе да би 
постигао одрђени ефекат 
Користи тачне термине 

(текстура,ритам,облик )из визуелних 
уметности примерене узрасту када 
образлаже свој рад и радове других 

Уочава међусобну повезаност 
елемената,принципа и 

садржајанасвом раду и радовима 
других 

Анализира одабрана уметничка дела 
у односу на време настанка  (описује 
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основне карактеристике ,намеру 
уметника...) 

Користи друга места и изворе 
(библиотека,интернет..).да би 

проширио своја знања из визуелних 
уметности 

Разуме међусобну повезаност и 
утицај уметности и других области 

живота 

БОЈА 

Разликује и користи у свом раду 
основне медије,материјале и 
технике 
(цртање,сликање,вајање )визуелних 
уметности 
Изводи дводименионалне и 
тродимензионалне радове 
Описује свој рад и радове других 
исказује утисак 
Описује разлике које уочава на 
уметничким радовима из 
различитих 
земаља,култура,периода 
 

Познаје и користи у свом раду 
основне изражајне могућности 

класичних и савременух 
медија,техника и материјала 

визуелних уметности 
Образлаже свој рад и радове других 

(наводи 
тему,садржај,карактеристике,технике) 

Одабира адекватан садржај да би 
представио неку идеју или концепт 

 

Познаје и користи различите 
изражајне могућности класичних и 

савремених медија,технике и 
материјала визуелне уметности 

Одабира адекватна средства 
(медији,материјали,технику,поступак) 

помоћу којих ће на најбољи начин 
реализовати своју одабрану идеју 

Изводи радове са одређеном 
намером користећи основне 

визуелне елементе и принципе да би 
постигао одрђени ефекат 
Користи тачне термине 

(текстура,ритам,облик )из визуелних 
уметности примерене узрасту када 
образлаже свој рад и радове других 

Уочава међусобну повезаност 
елемената,принципа и 

садржајанасвом раду и радовима 
других 

Анализира одабрана уметничка дела  
(описује основне 

карактеристике ,намеру уметника...) 
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Користи друга места и изворе 
(библиотека,интернет..).да би 

проширио своја знања из визуелних 
уметности 

Разуме међусобну повезаност и 
утицај уметности и других области 

живота 

СВЕТ 
УОБРАЗИЉЕ У 

ЛИКОВНОМ ДЕЛУ 

Разликује и користи у свом раду 
основне медије,материјале и 
технике 
(цртање,сликање,вајање )визуелних 
уметности 
Изводи дводименионалне и 
тродимензионалне радове 
Описује свој рад и радове других 
исказује утисак 
Описује разлике које уочава на 
уметничким радовима  
Зна неколико примера примене 
визуелних уметностиу 
свакодневном животу 

Познаје и користи у свом раду 
основне изражајне могућности 

класичних и савременух 
медија,техника и материјала 

визуелних уметности 
Образлаже свој рад и радове других 

(наводи 
тему,садржај,карактеристике,технике) 

Одабира адекватан садржај да би 
представио неку идеју или концепт 

Познаје и користи различите 
изражајне могућности класичних и 

савремених медија,технике и 
материјала визуелне уметности 

Одабира адекватна средства 
(медији,материјали,технику,поступак) 

помоћу којих ће на најбољи начин 
реализовати своју одабрану идеју 

Изводи радове са одређеном 
намером користећи основне 

визуелне елементе и принципе да би 
постигао одрђени ефекат 
Користи тачне термине 

(текстура,ритам,облик )из визуелних 
уметности примерене узрасту када 
образлаже свој рад и радове других 

Уочава међусобну повезаност 
елемената,принципа и 

садржајанасвом раду и радовима 
других 

Анализира одабрана уметничка дела 
(описује основне 

карактеристике ,намеру уметника.. 
Користи друга места и изворе 
(библиотека,интернет..).да би 
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проширио своја знања из визуелних 
уметности 

Разуме међусобну повезаност и 
утицај уметности и других области 

живота 
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МУЗИЧКА КУЛТУРА     
ЦИЉ:Развијање интересовања за музичку културу,развијање музикалности и креативности,неговање смисла за заједничко музицирање у 
свим облицима васпитнообразовног рада са ученицима,упознавање музичке традицијеи културе свога народа и других народа. 

ВРЕМЕ 
И 

МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема) 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

IХ – VI 
Kaбинет 
за 
музичку 
културу, 
информа
тички 
кабинет 

-Ритам,синкопа 
-Музичка 
писменост(снизи 
лица) 
-лествица F-dur 
-лествица d-moll  
-Народна музика 
-Лествица D-dur 
-Троделна песма 
-Музичка дела и 
композитори 
-стилизоване игре 
-народне игре 
-музички фолклор 
-музика маршевског 
карактера 

Извођење музике 
-певање,свирање и основе 
музичке писмености 
-обрадити више врста 
песама 
-свирање на ритмичким и 
мелодијским 
инструментима 
Слушање музике 
-слушати 
вокалне,инструменталне и 
вокално-инструменталне 
композиције 
-обратити пажњу на соло и 
хорско певање 
-препознавати инструмент 
по звуку,представити им 
изглед и могућности 
инструмента 
Стварање музике 
-подстицање музичке 
креативности 
-импровизација дијалога 
-стварање дечијих песама 

Увежбавати 
соло песме са 
групом певача 
поводом 
приредбе 
-прикупљање 
заборављених 
песама из наше 
средине 
 

Унапређивање квалитета 
наставе-коралација са другим 
предметима и корелација 
унутар предмета 
Развијање и неговање 
подстицајних метода  у раду са 
ученицима 
Развијање објективнијег 
система праћења и 
напредовања код ученика 
Оснаживање и неговање 
подстицајних метода у раду са 
ученицима 

Свирање 
Певање  
Тактирање 
Размишљање 
Ученик слуша и 
препознаје музичка 
дела,звуке 
инструмента,соло 
или хорску музику 
Дискутује,износи 
своје мишљење 
Примењује научено  
Црта на основу 
емоција слушајући 
музику 
Импровише 
покрете уз музику 
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МУЗИЧКА КУЛТУРА – образовни стандарди 
НАСТАВНА 

ТЕМА ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

Знање и 
разумевање 
 

Ученик познаје основна темпа, 
основне ритмичке вредности, тонске 

висине од малог г до е2,основни 
динамички распон и партитурне 
ознаке, као и контекст музичког 

догађаја.Познаје основне 
карактеристике певачких гласова и 
разликује вокалне, инструменталне 
и вокално-инструменталне саставе. 
Познаје основне појмове одређених 

музичких жанрова и народног 
стваралаштва, као и контекст 

настанка српске народне музике. 

  Ученик познаје елементе 
музичке писмености у складу са 
Наставним програмом, основне 
карактеристике 
инструменталних група и 
певачких гласова и разликује 
вокалне, инструменталне и 
вокално-иструменталне 
саставе. Разуме специфичне 
караткеристике појединих 
музичких жанрова и народног 
стваралаштва. Повезује 
изражајне елементе народне 
музике са контекстом њиховог 
настанка. 

 

 Ученик зна и разуме сложеније 
елементе музичке писмености 
предвиђене Наставним програмом, 
препознаје специфичне 
карактеристике одређених народних 
и уметничких музичких 
инструмената. Познаје 
специфичности одређених музичких 
жанрова и повезује изражајне 
елементе народне музике са 
контекстом њиховог настанка. 

Слушање 
музике 

Ученик познаје основна темпа, 
динамику, врсту такта у слушаном 
делу и може да одреди и опише 

карактер композиције. Препознаје 
инструменталне и вокалне саставе. 

Може да одреди припадност 
слушаног примера одређеном жанру 

и препознаје народно и уметничко 
музичко стваралаштво 

Ученик може да одреди 
карактеристике ритмичке и 
мелодијске компоненте на 
основу слушања. Може да 

опише карактер композиције као 
резултат садејства опажених 

музичких инструмената. 
Препознаје инструменталне 

групе, поједине инструменте и 
основне врсте гласова. 

Препознаје везу музичког 
садржаја примера са 

ванмузичким програмом. Може 

Ученик повезује темпо, динамику и 
друге музичке компоненте са 
карактером слушаног дела. Познаје 
инструменталне групе, поједине 
инструменте и основне врсте 
гласова. Може да у везу музичког 
садржаја примера са ванмузичким 
програмом. Препознаје одређена 
дела народног и уметничког 
стваралаштва, као и фолклотрну 
музику других народа. Познаје 
основне карактеристике српске 
народне музике (обичаје, извођачке 
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да одреди припадност слушаног 
примера одређеном жанру и 

препознаје народно и уметничко 
музичко стваралаштво. 

Препознаје одређена дела 
народног и уметничког музичког 
стваралаштва, као и фолклорну 

музику других народа 

саставе, народне инструменте, 
народне игре 

Мизичко 
извођење 

Ученик може да пева уз тактирање 
или да свира (на неком од Орфових 
инструмената) једноставније 
музичке примере у С-дуру од 16 
тактова. Зна да пева или свира неко 
дело из српске фолклорне баштине. 

 

 Ученик може да пева уз тактирање 
и/или свира (на неком од Орфових 
инструмената) одговарајуће 
једногласне или двогласне музичке 
примере који садрже разноврсне 
елементе музичке писмености у 
складу са Наставним програмом. 
Може да пева у хору или свира у 
оркестру, или мањем саставу 
једноставније песме различитих 
жанрова. Уме да изведе игру по 
избору (народну или класичну). 
Учествује у школским приредбама 
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ИСТОРИЈА 
ЦИЉ: Циљ наставе историје јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и научну писменост и да напредују ка 
реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим 
ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за 
предметне садржаје, као и развијање историјске свести и хуманистичко образовање ученика. Настава историје треба да допринесе 
разумевању историјског простора и времена, историјских догађаја, појава и процеса, као и развијању националног и европског 
идентитета и духа толеранције код ученика. 
ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема) 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

Од 
септембра
 . до јуна  

 
 

- учионица 
- школско 
двориште 

 
 

 
 
 
 

УСПОН ЕВРОПЕ 
(Европа од краја 
ХV до краја ХVIII  

века) 

Основне одлике новог 
века 
Велика географска 
открића 
Градови у новом веку 
Хуманизам и ренесанса 
Реформација и 
противреформација 
Апсолутистичке 
монархије 

 

- индивидуализовани рад 
- индивидуалан рад 
- рад у пару 
- рад у групи 
- Тимски часови 
- Тематски дан 
- Активна настава 
- Проблемска настава 
- Вербална комуникација 
- Обрада текста 
- Мултимедијално упознавање и 

доживљавање путем 
репродукције, филм 

- Корелација са другим 
наставним предметима и 
садржајима: 

- Подстицање, припремање и 
реализација часа- ученици и 
наставник заједно 

- Програмирана настава 
 

Практичан рад 
Анализе и 
дискусије  
Учење-учења 
Посматрање 
Креативно 
мишљење и 
изражавање 
Повезивање 
претходно 
стеченог знања и 
искуства са 
новим 
садржајима 

СРПСКИ НАРОД     
ПОД СТРАНОМ 
ВЛАШЋУ ОД ХVI 
ДО XVIII ВЕКА 

Турска освајања, држава 
и друштво од ХV до XVIII 
века 
Положај Срба у Турском 
царству 
Српска православна 
црква 
Срби у ратовима 
Аустрије и Млетачке 
републике против 
Турског царства 
Сеобе Срба 
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Почеци граћанске класе 
код Срба 
 

ДОБА 
РЕВОЛУЦИЈЕ 
 
 
 

Индустријска револуција  
Политичке револуције 
Француска револуција 
Наполеоново доба 
Револуције 1848/49. 
године 
Уједињење Италије и 
Немачке 
Грађански рат у САД 
Белике силе, Источно 
питање и балкански 
народи 
 

 

 
 
НОВОВЕКОВНЕ 
СРПСКЕ ДРЖАВЕ 
СРБИЈА И ЦРНА 
ГОРА    
( до међународног 
признања 1878. 
године) 
 

Српска револуција 1804-
1835 
Први српски устанак 
Други српски устанак  
Прва владавина Милоша 
и МихаилаОбреновића 
Уставобранитељски 
режим 1842-1858 
Друга владавина Милоша 
и Михаила Обреновића 
Србија на путу ка 
независности 1868-1878 
Црна Гора у доба 
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владичанства 
Кнежевина Црна Гора 

 

СРПСКИ НАРОД 
ПОД СТРАНОМ 
ВЛАШЋУ ОД 
КРАЈА XVIII ДО 
СЕДАМДЕСЕ- 
ТИХ ГОДИНА  XIX 
ВЕКА 

Срби под хабзбуршком 
влашћу 
Положај Срба у Турској 
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ИСТОРИЈА – образовни стандарди 
НАСТАВНА 

ОБЛАСТ ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

 1.1. ИСТОРИЈСКО ЗНАЊЕ 

ИС.1.1.1. именује и разликује основне 
временске одреднице 
ИС.1.1.2. именује историјске периоде 
и зна редослед историјских периода 
ИС.1.1.3. зна поделу на праисторију и 
историју 
ИС.1.1.4. уме да одреди којем веку 
припадају важне године из прошлости 
ИС.1.1.5. уме да одреди којем 
историјском периоду припадају важне 
године из прошлости 
ИС.1.1.6. препознаје значење 
основних појмова из историје 
цивилизације 
ИС.1.1.7. именује најважније појаве из 
националне историје 
ИС.1.1.8. именује најважније појаве из 
опште историје 
ИС.1.1.9. зна на којем простору су се 
одиграле најважније појаве и догађаји 
из националне и опште историје 
ИС 1.1.10. уме да наведе узроке и 
последице најважнијих појава из 
прошлости 

1.2. ИСТРАЖИВАЊЕ И ТУМАЧЕЊЕ 
ИСТОРИЈЕ 

2. 1. ИСТОРИЈСКО ЗНАЊЕ 

ИС.2.1.1. уме да повеже 
личност и историјски феномен 
са одговарајућом временском 
одредницом и историјским 
периодом 
ИС.2.1.2. препознаје да постоји 
повезаност националне, 
регионалне и светске историје 
ИС.2.1.3. препознаје да постоји 
повезаност регионалне и 
светске историје 
ИС.2.1.4. препознаје да постоји 
повезаност појава из прошлости 
са појавама из садашњости 
ИС.2.1.5. зна и разуме узроке и 
последице важних историјских 
феномена у националној 
историји 
ИС.2.1.6. зна и разуме узроке и 
последице важних историјских 
прекретница из опште историје 

2.2. ИСТРАЖИВАЊЕ И 
ТУМАЧЕЊЕ ИСТОРИЈЕ 

ИС.2.2.1. уме да закључи о 
којем догађају, феномену и 

3. 1. ИСТОРИЈСКО ЗНАЊЕ 

ИС.3.1.1. уме да примени знање из 
историјске хронологије (уме 
прецизно да одреди којој деценији и 
веку, историјском периоду припада 
одређена година, личност и 
историјски феномен) 
ИС.3.1.2. уме да објасни 
специфичности важних историјских 
појмова и да их примени у 
одговарајућем историјском 
контексту 
ИС.3.1.3. зна специфичне детаље 
из националне и опште историје 
ИС.3.1.4. разуме на који начин су 
повезане појаве из националне, 
регионалне, опште историје 
ИС.3.1.5. разуме како су повезане 
појаве из прошлости и садашњости 
ИС.3.1.6. уме да закључи зашто је 
дошло до одређених историјских 
догађаја и које су последице важних 
историјских дешавања 

3. 2. ИСТРАЖИВАЊЕ И 
ТУМАЧЕЊЕ ИСТОРИЈЕ 

ИС.3.2.1. уме да изврши селекцију 

http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.1.1.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.1.1.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.1.2.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.1.2.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.1.3.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.1.3.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.1.4.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.1.4.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.1.5.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.1.5.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.1.5.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.1.6.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.1.6.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.1.6.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.1.7.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.1.7.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.1.8.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.1.8.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.1.9.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.1.9.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.1.9.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.1.10.pdf
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http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.2.1.4.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.2.1.4.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.2.1.4.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.2.1.5.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.2.1.5.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.2.1.5.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.2.1.5.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.2.1.6.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.2.1.6.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.2.1.6.pdf
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http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.3.2.1.pdf


 309 

ИС.1.2.1. препознаје на основу 
карактеристичних историјских извора 
(текстуалних, сликовних, 
материјалних) о којој историјској 
појави, догађају и личности је реч 
ИС.1.2.2. препознаје разлику између 
текстуалног историјског извора и 
других текстова познатих ученику, 
који говоре о истим историјским 
појавама 
ИС.1.2.3. препознаје једноставне и 
карактеристичне историјске 
информације дате у форми слике 
ИС.1.2.4. уме да прочита једноставне 
и карактеристичне историјске 
информације дате у форми 
историјске карте у којој је наведена 
легенда 
ИС.1.2.5. уме да прочита једноставне 
и карактеристичне историјске 
информације дате у форми табеле 
ИС.1.2.6. уме да прочита једноставне 
и карактеристичне историјске 
информације дате у форми 
графикона 
ИС.1.2.7. зна да исте историјске 
појаве могу различито да се тумаче 
ИС.1.2.8. препознаје различита 
тумачења исте историјске појаве на 
једноставним примерима 

личности је реч на основу 
садржаја карактеристичних 
писаних историјских извора 
ИС.2.2.2. уме да закључи о 
којем историјском феномену је 
реч на основу карактеристичних 
сликовних историјских извора 
ИС.2.2.3. уме да одреди из које 
епохе или са ког географског 
простора потиче историјски 
извор када је текст извора 
непознат ученику, али су у 
њему наведене експлицитне 
информације о особинама 
епохе или географског простора 
ИС.2.2.4. уме да одреди угао 
гледања на историјску појаву 
(победника или побеђеног) на 
основу поређења два 
историјска извора који говоре о 
истом историјском догађају, 
феномену 
ИС.2.2.5. препознаје да постоји 
пристрасност у појединим 
тумачењима историјских 
личности, догађаја, феномена 
 
 
 

историјских извора 
ИС.3.2.2. уме да анализира и 
процени релевантност историјског 
извора 
ИС.3.2.3. уме да анализира и 
процени ближе хронолошко порекло 
извора 
ИС.3.2.4. уме да одреди на основу 
анализе историјског извора контекст 
у којем је настао извор и контекст о 
којем говори извор (идеолошки, 
културолошки, социјални, 
политички, географски контекст 
извора) 
ИС.3.2.5. уме да прочита историјске 
информације у различитим 
симболичким модалитетима и 
повеже их са претходним 
историјским знањем (закључује на 
основу историјске карте без 
понуђене легенде, упоређује два 
графикона и закључује о појави) 
ИС.3.2.6. уме да издвоји разлике и 
сличности у тумачењима и 
изворима који се односе на исту 
историјску појаву 
ИС.3.2.7. уме да изрази став и 
мишљење о одређеном тумачењу 
историјског феномена и да одреди 
врсту пристрасности (манипулација, 
пропаганда, стереотип...) 
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 ГЕОГРАФИЈА  
ЦИЉ: Циљ наставе географије је усвајање знања о природногеографским и друштвеногеографским објектима, појавама и процесима и 
њиховим међусобним везама и односима у геопростору. Настава географије треба да допринесе стварању реалне и исправне слике о свету 
као целини и месту и улози наше државе у свету. 

ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема) 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

 
Географски 

Информатичк
и  

кабинет 
 

Септембар 
 
 
 

 
 

Октобар 
 

 
 

 
 
 

Увод 
 
 
 
 

Воде на Земљи 
Биљни и 

животињски свет 
 

Наставни програм 
географије за шести 

разред основног 
образовања ослања се 

на савремена достигнућа 
и на перспективе развоја 
географије, а примерен 

је интересовањима и 
потребама ученика. 

Стечена знања и 
вештине ученици ће 

примењивати у 
истраживању и 

анализирању одређених 
географских појава и 

процеса. 
 
Упознавање ученика са 

основним законитостима 
хидросфере и биосфере   

 

Географска 
збирка 

Енциклопедије 
Видео записи са 

тематиком 
градива 

- корелација у настави 
- тематска настава 
- дијалог 
- дијалог међу ученицима 
- коришћење рачунара 
- тематски дан 
- узајамна повезаност градива 

прилагођавање питања узрасту 
ученика 
      -     тематски дан 

 
 

 
 

     -причање 
- прављење 
географских 

албума 
     - цртање 
  - израда макета 

-активно 
учествовање у 

настави 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Новембар 

Становништво и 
насеља на Земљи 

Географска 

Ученици се упознају са 
главним законитостима 
географског распореда 

Директна 
уочљивост 

на моделу село-

- . корелација у настави 
- тематска настава 
- дијалог 

 
-компјутерске 

збирке 
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 средина и људске 
делатности 

становника на 
Земљи..Тежиште треба 

да буде на основним 
одликама становништва, 

врстама и типовима 
насеља. 

град - дијалог међу ученицима 
- коришћење рачунара 
- узајамна повезаност градива 

прилагођавање питања узрасту 
ученика 

- учење на основу 
искустава 

-израда фото 
албума 

- узајамно 
понављање                 

Децембар-Мај Регионална 
географија Европе 

У оквиру ових садржаја 
предвиђена је обрада 
Европе у целини и она 
треба да пружи јасније 

сагледавање особености 
регионалних целина и 

појединих држава 
Европе. 

   

Јун Систематизације Тематска понављања    
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ГЕОГРАФИЈА – образовни стандарди 
НАСТАВНА 

ОБЛАСТ ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

ПЛАНЕТА 
ЗЕМЉА 

ГЕ 1.1.1.  препознаје и чита 
географске и допунске елементе 
карте 

ГЕ 1.2.2.  зна однос копнених и 
водених површин на Земљи 

ГЕ 1.2.3.  зна да је светско море 
јединствена водена површина коју 
чине океани, мора, заливи и 
мореузи 

ГЕ 1.2.4. може да препозна и 
именује океане и већа мора на 
Земљи 

 

ГЕ 2.2.1.  разликује и 
објашњава географске 
чињенице-објекте,појаве, 
процесе и односе у Земљиним 
сферама 
ГЕ 2.2.2. може да опише облике 
разуђености обала и да 
препозна на географској карти 
најразуђеније обале 
континената и регија 
ГЕ 2.2.3. моћи ће да наведе и 
опише својства морске воде и 
њена кретања 
ГЕ 2.2.4. разликује речну 
мрежу,речни систем и речни 
слив 
ГЕ 2.2.5. уме на географској карти 
да покаже океане, већа мора, 
заливе, мореузе, реке, речне 
системе, сливове, развођа и 

језера света 

ГЕ 3.2.1.  разумеће значај мора за 
живот људи и њихове делатности 

ГЕ 3.2.2.  разумеће важност и 
могућност личног учешћа у заштити, 
обнови и унапређивању вода и 
животне средине 

ГЕ  3.2.3. моћи ће да објасни поделу 
језера према начину постанка 
њихових басена и значај језера 

ГЕ 3.2.4.  умеће да користи 
различите изворе информација 
(уџбеник, научно-популарну 
литературу, енциклопедије, 
Интернет...). 

ПЛАНЕТА 
ЗЕМЉА 

ГЕ 1.2.1.  именује биосферу и 
препознаје њене одлике 

ГЕ 1.2.2.  зна да наведе основне 
природне зоне 

ГЕ 1.2.3.    може  да објасни појам 
биосфере 

ГЕ 2.2.1.  разликује и 
објашњава географске 
чињенице и процесе у 
биосфери 
ГЕ 2.2.2.  зна који фактори 
условљавају распрострањеност 
биљног и животињског света на 
Земљи 

ГЕ 3.2.1. објашњава физичке 
законитости у биосфери 

ГЕ 3.2.2.  разумеће утицај 
природних фактора на развој 
биљног и животињског света и на 
њихов хоризонтални и вертикални 
распоред; знаће природне зоне на 
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ГЕ 2.2.3.  зна природне зоне на 
Земљи 
ГЕ 2.2.4.  знаће вертикалне 
вегетацијске спратове 

Земљи 

ГЕ 3.2.3.   умеће да покаже на 
географској карти света зонални 
распоред биљака и животиња на 
Земљи 

ГЕ 3.2.4.  моћи ће да опише 
међусобну повезаност и зависност 
биљног и животињског света, 
рељефа, климе, земљишта и човека 

ГЕ 3.2.5.   моћи ће да схвати узроке 
и последице негативног деловања 
људи на биљни и животињски свет 
на Земљи 

СТАНОВНИШТВО 
И НАСЕЉА 

ГЕ 1.3.1.  познаје основне појмове о 
становништву и насељима и уочава 
њихов просторни распоред 
ГЕ 1.3.2.  зна појам екумене и њене 
границе 
ГЕ 1.3.3.  зна појмове наталитета, 
морталитета и природног 
прираштаја 

ГЕ 1.3.4.  зна да наведе основне 
структуре становништва (полна, 
старосна, расна, национална, 
верска, образовна, професионална) 

ГЕ 2.3.1.  разликује и 
објашњава кретање 
становништва (природно и 
механичко) и структуре 
становништва 
ГЕ 2.3.2.  може да наведе 
природне и друштвене факторе 
који утичу на густину 
насељености 
ГЕ 2.3.3.   на општегеографској 
и тематској карти моћи ће да 
покаже области на Земљи у 
који- ма су услови за живот 
становништва најповољнији, а у 
којима су неповољни 

ГЕ 2.3.4.   моћи ће да наведе 
континенте, регије и државе у 

ГЕ 3.3.1.  објашњава утицај  
природних и друштвених фактора 
на развој и размештај становништва 
и насеља 

ГЕ 3.3.2.   разуме  узроке и 
последице високог и ниског 
природног прираштаја 

ГЕ 3.3.3.  уме да одреди густину 
насељености континената и држава 
света 

ГЕ 3.3.4.  разуме потребу 
планирања породице (смањивање 
или повећавање стопе природног 
прираштаја) 

ГЕ 3.3.5.  разуме појам миграције и 
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којима је висок и низак 
природни прираштај 

наводи узроке и последице 
миграција у свету и Републици 
Србији 

ГЕ 3.3.6.  разуме узроке и 
последице урбанизације и 
повезивања насеља у урбане 
системе (конурбације, 
мегалополиси) 

ГЕОГРАФСКА 
СРЕДИНА И 
ЉУДСКЕ 
ДЕЛАТНОСТИ 

ГЕ 1.3.1.  разликује природну и 
географску средину и моћи ће да их 
опише 

ГЕ 1.3.1.  знаће да су ваздух, вода и 
земљиште основни природни 
ресурси неопходни за живот на 
Земљи 

ГЕ 1.3.3.  дефинише појам привреде 
и препознаје привредне делатности 
и привредне гране 

ГЕ 2.3.1.  зна појам регије и 
може да их уочи и именује на 
карти света, Европе и Србије 
ГЕ 2.3.2.  може  да објасни 
појам производње и привреде 

ГЕ 2.3.3.   разликује привредне 
делатности и привредне гране 

ГЕ 2.3.4.  разликује  обновљиве 
и необновљиве природне 
ресурсе 

ГЕ 2.3.5.  именује међународне 
организације у свету ( ЕУ, 
УНИЦЕФ, УН, УНЕСКО, Црвени 
крст)   

ГЕ 3.3.1.  зна начине заштите и 
рационалног коришћења природних 
ресурса 
ГЕ 3.3.2.  објашњава утицај  
природних и друштвених фактора 
на развој и размештај привреде и 
привредних делатности 
ГЕ 3.3.3.  разуме да је 
индустријализација узрок 
загађивања ваздуха, површинских и 
подземних вода и земљишта 

ГЕ 3.3.4.  зна позитивне и негативне 
последице човековог деловања на 
животну средину 

РЕГИОНАЛНА 
ГЕОГРАФИЈА 
ЕВРОПЕ 
 

ГЕ 1.4.1. именује континенте на 
Земљи 

ГЕ 1.4.2.  препознаје основне 
појмове о становништву 

ГЕ 1.4.3.  зна порекло назива 
Европе, величину Европе и њено 

ГЕ 2.4.1. разуме зашто је 
географски положај Европе 
веома повољан 

ГЕ 2.4.2. може на географској 
карти Европе да уочи облике 
разуђености њених обала и 
именује их (већа полуострва, 

ГЕ 3.4.1.  разликује климатске 
типове и наводи примере утицаја 
појединих типова климе на живот и 
рад људи 
ГЕ 3.4.2.  објашњава географске 
везе (просторне и каузалне, 
директне и индиректне) и 
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простирање 

ГЕ 1.4.4.  уме на географској карти 
света да одреди географски 
положај Европе 

ГЕ 1.4.5.  уме на географској карти 
света да одреди водене и копнене 
границе европског континента 

острва, мора, заливи, мореузи) 

ГЕ 2.4.3. уочава на географској 
карти Европе најкрупније 
облике рељефа и именује их 
(веначне и громадне планине, 
висоравни, простране низије) 

ГЕ 2.4.4. препознаје на 
географској карти велике 
европске реке, пловне системе 
и језера 

ГЕ 2.4.5. зна велике групе 
народа у Европи и може да 
разврста народе Европе по тим 
групама 

 

законитости (опште и посебне) у 
Европи и уме да издвоји географске 
регије 
ГЕ 3.4.3. знагеографски распоред 
биљних и животињских врста 
европског континента, њихову 
хоризонталну и вертикалну 
распрострањеност (арктичку 
пустињу, тундру, степу, четинарску 
и листопадну шуму) и њихов значај 
ГЕ 3.4.4. може да објасни природно 
и механичко кретање становништва 
Европе 
ГЕ 3.4.5. може да опише међусобну 
повезаност и односе држава и 
регија Европе 

 ГЕ 1.4.1. именује основне регије 
Европе 
ГЕ 1.4.2.  уме на географској карти 
Европе да одреди  географски 
положај јужне Европе 
ГЕ 1.4.3.  препознаје на географској 
карти јужне Европе основне облике 
рељефа 
ГЕ 1.4.4.  именује  хидрографске 
објекте на географској карти јужне 
Европе 

ГЕ 2.4.1.  може да наведе 
типове климе у јужној Европи и 
њихове основне одлике 
 ГЕ 2.4.2. зна биљне и 
животињске врсте јужне Европе 
ГЕ 2.4.3.  може да наведе 
најважнија природна богатства 
јужне Европе 
ГЕ 2.4.4.  зна основне одлике 
становништва јужне Европе 

ГЕ 3.4.1.   разуме и уме да објасни 
сложеност географског положаја 
Јужне Европе 
ГЕ 3.4.2. разуме значај Средоземног 
мора за живот људи и њихове 
делатности (туризам, риболов, 
експлоатација соли, поморски 
саобраћај) 
ГЕ 3.4.3.  зна државе јужне Европе и 
њихове  одлике и специфичности 
 

 ГЕ 1.4.1. именује основне регије 
Европе 
ГЕ 1.4.2.  уме на географској карти 
Европе да одреди  географски 

ГЕ 2.4.1.  може да наведе 
типове климе у средњој  Европи 
и њихове основне одлике 
ГЕ 2.4.2. зна биљне и 

ГЕ 3.4.1.  уме да објасни транзитни 
положај држава средње Европе 
ГЕ 3.4.2. разуме саобраћајни значај 
Дунава за државе кроз које протиче 
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положај средње Европе 
ГЕ 1.4.3.  препознаје на географској 
карти средње Европе основне 
облике рељефа 
ГЕ 1.4.4.  именује  хидрографске 
објекте на географској карти 
средње  Европе 
 
ГЕ 1.4.1. именује основне регије 
Европе 
ГЕ 1.4.2.  уме на географској карти 
Европе да одреди  географски 
положај западне  Европе 
ГЕ 1.4.3.  препознаје на географској 
карти западне  Европе основне 
облике рељефа 
ГЕ 1.4.4.  именује  хидрографске 
објекте на географској карти  
западне  Европе 

животињске врсте средње  
Европе 
ГЕ 2.4.3.  може да наведе 
најважнија природна богатства 
и привредне одлике држава 
средње  Европе 
ГЕ 2.4.4.  зна основне одлике 
становништва средње Европе 
 
ГЕ 2.4.1.  може да наведе 
типове климе у западној   
Европи и њихове основне 
одлике 
ГЕ 2.4.2. зна биљне и 
животињске врсте западне  
Европе 
ГЕ 2.4.3.  разликује  национални 
и верски састав становништва 
западне Европе 
ГЕ 2.4.4.  зна основне одлике 
становништва западне Европе 
ГЕ 2.4.5.  зна државе западне 
Европе и њихове   основне 
одлике 
 
 

ГЕ 3.4.3.  разуме значај Северног 
мора, Балтичког мора и Црног мора 
за живот људи и њихове делатности 
(туризам, риболов, експлоатација 
соли, поморски саобраћај) 
ГЕ 3.4.4.  зна државе средње 
Европе и њихове  одлике и 
специфичности 
ГЕ 3.4.1.  уме да објасни географски 
положај и значај западне Европе 
 ГЕ 3.4.2. разуме  значај Атлантског 
океана и Северног мора за природу 
и привреду држава западне Европе 
(риболов, експлоатација угља и 
нафте, поморски саобраћај) 
ГЕ 3.4.3. зна да наведе  природна 
богатства и привредне одлике 
држава западне Европе 
ГЕ 3.4.4.  зна специфичности 
држава западне Европе 

 ГЕ 1.4.1. именује основне регије 
Европе 
ГЕ 1.4.2.  уме на географској карти 
Европе да одреди  географски 
положај северне Европе 
ГЕ 1.4.3.  препознаје на географској 

ГЕ 2.4.1.  може да наведе 
типове климе у северној 
Европи, њихове основне одлике 
и утицај на живот и делатности 
људи 
ГЕ 2.4.2. зна биљне и 

ГЕ 3.4.1.  уме да објасни географски 
положај и значај северне Европе 
ГЕ 3.4.2. разуме  значај мора за 
живот људи и њихове делатности 
(риболов, експлоатација нафте, 
поморски саобраћај) 
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карти северне   Европе основне 
облике рељефа 
ГЕ 1.4.4.  именује  хидрографске 
објекте на географској карти  
северне   Европе 
 

животињске врсте северне   
Европе 
ГЕ 2.4.3.  разликује  национални 
и верски састав становништва 
северне  Европе 
ГЕ 2.4.4.  зна основне одлике 
становништва северне Европе 
ГЕ 2.4.5.  зна државе северне 
Европе и њихове   основне 
одлике 

ГЕ 3.4.3.  може да наведе и друга 
важна природна богатства северне 
Европе 
ГЕ 3.4.4.  зна специфичности 
држава северне Европе 

 ГЕ 1.4.1. именује основне регије 
Европе 
ГЕ 1.4.2.  уме на географској карти 
Европе да одреди  географски 
положај источне Европе 
ГЕ 1.4.3.  препознаје на географској 
карти источне    Европе основне 
облике рељефа 
ГЕ 1.4.4.  именује  хидрографске 
објекте и уочава њихов географски 
размештај на географској карти 
источне Европе 

ГЕ 2.4.1.  може да наведе 
типове климе у источној  
Европи и њихове основне 
одлике 
ГЕ 2.4.2. разликује  географске 
појмове, као што су чернозем, 
степа, тајга, тундра 
ГЕ 2.4.3.  разликује  национални 
и верски састав становништва 
источне Европе 
ГЕ 2.4.4.  зна основне одлике 
становништва источне Европе 
ГЕ 2.4.5.  зна државе источне 
Европе и њихове   основне 
одлике 

ГЕ 3.4.1.  уме да објасни географски 
положај и значај источне Европе 
ГЕ 3.4.2. зна специфичности држава  
источне Европе 
ГЕ 3.4.3.  познаје и уважава 
различитости народа и култура 
Европе и значај очувања културне 
баштине 
ГЕ 3.4.4. уме самостално, у пару 
или у групи да прикупља, обрађује, 
анализира и презентује географске 
информације 
ГЕ 3.4.5.  уме да повезује 
географска знања са знањима из 
других наставних предмета 
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ФИЗИКА 
ЦИЉ:наставе физике јесте да ученици упознају природне појаве и основне природне законе и да стекну основну научну писменост,да се 
оспособе за уочавање и распознавање физичких појава у свакодневном животу за активно стицање знања о физичким појавама 

ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема) 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

Септем 
бар 
октобар 

Мерење Међународни систем 
мера.основне и изведене 
физичке величине и њихове 
јединице.Мерење дужине 
површине,запремине и 
времена.Мерни 
инструменти.Лабораторијске 
вежбе:мерење димензије 
малих тела 
Правилног геометријског 
облика.Одређивање 
запремине неправилног 
геометријског тела. Мерење 
брзине. Мерење 
деформације еластичне 
опруге. 

  
Унапређивање квалитета наставе  
Корелација између предмета 
Математика, техничко, биологије и 
географије. 
 
Оснаживање комуникације и 
сарадње наставник ученик 
Дијалог  
Дискусија 
Евиденцијоналне листе 
 
Развијање и неговање 
поподстицајних метода у раду са 
ученицима 
Облик  групни рад,рад у паровима и 
индивидуални рад. 
Методе-монолошка и дијалошка. 
Развијање објективног система 
праћења и напредовања ученика. 
 
 

 



 319 

Октобар, 
новембар 

Кретање .Појмови и величине којима 
се описује 
кретање(пут,време, 
Брзина).Подела кретања 
према обликупутање и 
брзине.Променљиво 
праволинијско 
кретање.Средња 
брзина.лабораторијска 
вежба.Кретање кугле по Г 
жлебу. 
 
 
 

 Унаеђивање квалитета наставе  
Корелација између предмета 
Математика, техничко, познавање 
природе и географије 
 
Оснаживање комуникације и 
сарадње наставник ученик 
Дијалог  
Дискусија 
Евиденцијоналне листе 
 
Развијање и неговање 
поподстицајних метода у раду са 
ученицима 
Облик  грзпни рад,рад у паровима и 
индивидуални рад. 
Методе-монолошка и дијалошка. 
Развијање објективног система 
праћења и напредовања ученика. 
 
 

Размишљање,закључив
ање и рађење 
вежби,решавање 
задатака 
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Новембар 
Децембар 
 

Сила Узајамно деловање два 
тела и последица таквог 
деловања.Гравита 
циона сила,еластична 
сила,магнетна 
сила,електрична сила и 
сила трења.Мерење силе 
динамометром. 
Лабораторијска вежба 
Истезанје еластичне 
опруге и мерење силе  
Динамометром.Мере 
ње силе трења при 
клизању и котрљању 

За надарене 
ученике из 
тематске 
области сила  
-магнетно 
деловање 
-електрично 
деловање 
-еластично 
деловање као и 
практична 
примена у 
свакодневном  
животу ,науци и 
техници 

Унапређивање квалитета наставе  
Корелација између предмета 
Математика, техничко, познавање 
природе и географије 
 
Оснаживање комуникације и 
сарадње наставник ученик 
Дијалог  
Дискусија 
Евиденцијоналне листе 
 
Развијање и неговање 
поподстицајних метода у раду са 
ученицима 
Облик  грзпни рад,рад у паровима и 
индивидуални рад. 
Методе-монолошка и дијалошка. 
Развијање објективног система 
праћења и напредовања ученика. 
 
 

Размишљање,закључив
ање и рађење 
вежби,решавање 
задатака 
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Март  
Април 

Маса и густина Интерност тела.Закон 
инерције (први Њутнов 
закон)Маса тела на 
основу појма о 
инертности и о узајамном 
деловању тела.Маса и 
тежина као различити 
појмови.Мерење масе 
тела вагом.Густина 
тела.Одређивање 
густине чврстих 
тела.одређивање густине 
течности,мерњем њене 
масе и 
запремоине,систематиза
ција и обнављање 
градива. 
Лабораторијске вежбе: 
Одређивање густине 
чврстих тела правилног и 
неправилног облика. 
Одређивање густине 
течности  мерењем њене 
масе и запремине 

  
Унапређивање квалитета наставе  
Корелација између предмета 
Математика, техничко, познавање 
природе и географије 
 
Оснаживање комуникације и 
сарадње наставник ученик 
Дијалог  
Дискусија 
Евиденцијоналне листе 
 
Развијање и неговање 
поподстицајних метода у раду са 
ученицима 
Облик  грзпни рад,рад у паровима и 
индивидуални рад. 
Методе-монолошка и дијалошка. 
Развијање објективног система 
праћења и напредовања ученика. 
 
 

Размишљање,закључив
ање и рађење 
вежби,решавање 
задатака 
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Мај 
Јун 

Притисак Притисак код чврстих 
тела и у мирној 
течности.хидростатички 
притисак.Спојени 
судови.Атмосферски 
притисак.Торичелијев 
оглед.зависност 
атмосферског притиска 
Од надморске 
висине.Барометри. 
Преношење спољног 
притиска кроз течности 
и гасове у затвореним 
судовима.Паскалов закон 
и његова 
примена.Систематизациј
а и синтеза градива. 
Д.оглед: 
Преношење притиска 
кроз течности, спојени 
судови 

Слободне 
активности за 
надарене 
ученике из 
тематске целине 
-притисак 
Притисак код 
чврстих 
тела,хидростати
чки 
притисак,атмос
ферски 
притисак,бароме
три као и 
практична 
примена у 
науци,техници и 
свакодневном 
животу 

 
Унапређивање квалитета 
наставе  
Корелација између 
предмета 
Математика, техничко, 
познавање природе и 
географије 
 
Оснаживање комуникације 
и сарадње наставник 
ученик 
Дијалог  
Дискусија 
Евиденцијоналне листе 
 
Развијање и неговање 
поподстицајних метода у 
раду са ученицима 
Облик  грзпни рад,рад у 
паровима и индивидуални 
рад. 
Методе-монолошка и 
дијалошка. 
Развијање објективног 
система праћења и 
напредовања ученика. 
 

Размишљање,закључив
ање и рађење 
вежби,решавање 
задатака 
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ФИЗИКА – образовни стандарди 
НАСТАВНА 

ОБЛАСТ ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

КРЕТАЊЕ 1.2.1.Ученик препознаје врсту кретања на 
основу примера.(праволинијско и 
криволинијско) 
1.2.2.Ученик препознаје врсте кретања на 
основу примера(равномерно и 
неравномерно, немора да зна разлику 
између тренутне и средње брзине,али 
треба да зна да је брзина стална код 
рав.кретања. 
1.2.3.Ученик уме у тексту да препозна 
величине које описују 
равн.кретање,користи образац  v=s/t и 
може да израчуна једну величину ако су 
познате друге две.Није обавезнижо да зна 
претварање мерних јединица. 
1.4.4.Ученик препознаје да је оснавна 
јединица за брзину (m/s)али да се користи 
и (km/h) 

2.2.2.Зна да механичко 
кретање представља промену 
положаја неког тела у односу 
на референтно тело.Разликује 
путању тела од пређеног 
пута.Зна да је брзина пређени 
пут у јединици времена. 
2.41Ученик уме да користи 
важније изведене јед.за 
брзину.. 
2.6.1.Ученик разуме и 
примењује основне 
математичке формулације 
односа и законитости у 
физици.Пример:(директну и 
обрнуту пропорционалност). 
2.6.2.Ученик уме да препозна 
векторску величину,(да је 
брзина одређена осим бројне 
вредности  правцем и 
смером). 
2.6.3.Ученик уме да користи и 
интерпретира табеларни и 
графички приказ зависности 
физичких 
величина.(зависност пређеног 
пута и брзине од времена) 
2.7.1.Ученик уме табеларно и 
графички да прикаже 

3.4.1.Ученик уме да претвара 
јединице изведених физичких 
величина у одговарајуће јединице 
Si система.Пример:претвара  
km/h у m/s и обрнуто. 
3.7.1.Ученик уме да донесе 
релевантан закључак на основу 
резултата мерења. 
3.7.2.Ученик уме да препозна 
питање на које можемо да 
одговоримо посматрањем или 
експериментом. 
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резултате посматрања или 
мерења. 
 

СИЛА 1.1.1.Ученик уме да препозна гравитациону 
силу у једноставним ситуацијама.Ученик 
такође зна да је у одсуству потпора 
подлоге гравитациона сила узрок падања 
тела. 
Ученик зна да кад тело клиза по подлози 
на њега делује сила трења ,која се 
супроставља кретању и да ће га 
зауставити кад на њега не делују друге 
силе. 
1.1.2.Ученик зна да стални магнети имају 
два пола N и S и да тела могу бити 
позитивно или негативно 
наелектрисана.Ученик прпознаје када је 
узајамно деловање између два тела 
привлачно односно одбојно и да је то 
деловање највеће у случају кад су магнети 
односно наелектрисана тела најближе. 

2.1.1.Ученик уме да 
препознаје еластичну силу у 
системима у којима постоји 
еластична опруга,препознаје 
правац и смер еластичне 
силе.Ученик кроз задатке 
проверава постојање 
еластичне силе која се 
уравнотежава са силом 
дефрмације. 
2.1.2.Ученик зна да је 
гравитациона сила увек 
привлачна и да зависи од 
масе тела,зна да је сила теже 
гравитациона сила;зна да 
одреди правац и смер 
еластичне силе код истегнуте 
односно сабијене опруге 
2.41Ученик уме да користи 
важније изведене јед.за силу.. 
2.4.3.Ученик зна да користи 
префиксе мили и кило и уме 
да претвара 
јединице.Пример:Зна да 
претвори килоњутн у њутн и 
обрнуто. 
2.6.1.Ученик разуме и 
примењује основне 
математичке формулације 

3.7.1.Ученик уме да донесе 
релевантан закључак на основу 
резултата мерења.(како истезање 
опруге зависи од силе) 
3.7.2.Ученик уме да препозна 
питање на које можемо да 
одговоримо посматрањем или 
експериментом.(електрична и 
магнетна сила) 
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односа и законитости у 
физици.Пример:(директну и 
обрнуту пропорционалност). 
2.6.2.Ученик уме да препозна 
векторску величину,(да је 
сила одређена осим бројне 
вредности  правцем и 
смером). 
2.6.3.Ученик уме да користи и 
интерпретира табеларни и 
графички приказ зависности 
физичких 
величина.(зависност дужине 
истезања опруге од силе) 
2.7.1.Ученик уме табеларно и 
графички да прикаже 
резултате посматрања или 
мерења. 

МЕРЕЊЕ 1.4.1.Ученик користи уређај за 
мерење(метарска 
трака,мензура,вага,штоперица,амперметар 
и волтметар)зна да одреди вредност 
најмањег подеока на мерној скали и очита 
вредност измерене физ.величине,и 
запише измерену бројну вредност са 
одговарајућом јединицом мере. 
1.4.2.Ученик препознаје основна и 
најједноставнија мерила и инструменте за 
мерење неких основних физичких 
величина.Пример:Ученик препознаје да је 
вага уређај за мерење масе,хронометар за 
мерење времена,термометар за мерење 

2.4.1Ученик уме да користе 
важнније изведене јединице 
Si система и зна њихове 
ознаке.(за силу, 
притисак,густину...) 
2.42.Ученик зна да је литар 
исто што и дециметар кубни и 
да су то јединице којима се 
мери запремина,претвара 
литре у метре кубне и 
обрнуто,тоне у килограме. 
2.4.3.Ученик зна да користи 
префиксе мили и кило и уме 
да претвара 

3.4.1.Ученик уме да претвара 
јединице изведених физичких 
величина у одговарајуће јединице 
Si система.(изведене јединице 
које садрже величине које нису 
изражене у декадном бројном 
систему-време.) 
3.4.3.Ученик зна шта је грешка 
мерења,ученик зна да се тачност 
мерања повећава са смањењем 
вредности најмањег подеока на 
инструменту,зна да уколико 
понављена мерења дају 
различите резултате средња 
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температуре.... ,Препознавање се састоји у 
томе да ученик бира одговоре из 
понуђеног скупа мерила и уређаја. 
1.4.3.Ученик зна да препозна основне 
јединице за 
дужину ,масу,запремину,температуру и 
време као и оне мер.јединице које се 
најчешће користе. 
1.4.5.Ученик зна основна правила за 
исправно мерење зна да вага мора бити у 
хоризонталном положају кад на њој нема 
терета и тегова.,зна даелектрични 
инструменти морају бити на нули када нису 
укључени и зна под којим углом треба да 
гледа скалу. 
1.4.6.Ученик зна да мери 
дужину ,масу,запремину и време (користи 
лењир мерну траку вагу мензуру и 
штоперицу)приликом извођења 
лабораторијских вежби 
1.7.1.Ученик поседује мануелне 
способности потребне за рад 
лабораторији.. 
1.7.2.Ученик уме да се придржава 
основних правила понашања у 
лабораторији. 

јединице.Пример:Зна да 
претвори километре у метре и 
обрнуто као и милиметре у 
метре и обрнуто. 
2.4.4.Ученик зна када мерење 
понављамо више пута када се 
у истим условима могу добити 
различити резултати.  
2.7.3.Ученик уме да реализује 
експеримент по упутству. 

вредност тих резултата 
представља коначни резултат 
мерења. 
3.7.1.Ученик уме да донесе 
релевантан закључак на основу 
резултата мерења. 
3.7.2.Ученик уме да препозна 
питање на које можемо да 
одговоримо посматрањем или 
експериментом. 
 
 
 
 

МАСА И 
ГУСТИНА 

1.4.1.Ученик уме да користи уређај за 
мерење масе –вага и зна да запише 
измерену бројну вредност са 
одговарајућом јединициом. 
1.4.3.Ученик зна да користи основне 
јединице за масу и густину као и оне које 

2.1.1.Ученик уме да препозна 
инерцију као узрок пјава при  
промени брзине 
тела.Пример:Када аутобус 
кочи... . 
2.1.5.Ученик разуме и 

3.4.1.Ученик уме да претвара 
јединице изведених физичких 
величина у одговарајуће јединице 
Si система (g/cm3 ,t/m3  у kg/m3) 
3.7.1. Ученик уме да допнесе 
релевантан закључак на основу 
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се најчешће користе. 
1.4.5.Ученик зна основна правила 
мерења,зна да вага мора бити у равнотежи 
када на њој нема терета и тегова. 
1.4.6.Ученик зна да измери масу помоћу 
дигиталне ваге а немора да зна да користи 
теразије. 

примењује појам густине,зна 
да је густина воде 1000 kg/m3. 
2.4.12.4.1Ученик уме да 
користе важнније изведене 
јединице Si система и зна 
њихове ознаке.(за масу и 
густину). 
2.6.1.Ученик разуме и 
примењује основне 
математичке формулације 
односа и законитости у 
физици.Пример:(директну и 
обрнуту пропорционалност). 

резултата мерења. 
3.7.2.Ученик уме да препозна 
питања на које можемо да 
одговоримо посматрањем или 
експериментом. 
 
 
 
 
 
 

ПРИТИСАК 1.1.3.Ученик разуме принцип спојених 
судова(ученик зна да се течност пење до 
истог нивоа без обзира на облик 
суда ,ученик на примерима нивоа воде у 
реци и речним каналима може да 
предвиди који ће ниво достићи вода када 
буде у стању равнотеже. 
1.4.2.Ученик уме да препозна уређаје за 
мерење притиска.(барометар,манометар) 
1.4.3.Ученик уме да користи основне 
јединице за притисак,препознаје да је 
оснавна јединица Паскал али да се у 
свакодневном животу користи и милибар. 
 

2.1.6.Ученик да зна да 
хидростатички притисак 
зависи од висине стуба 
течности,зна да процени у 
понуђеној ситацији на којој 
дубини ће бити већи или 
мањи притисак. 
2.4.1.Ученик уме да користи 
важније изведене јединице Si 
система за притисак. 
2.4.3.Ученик уме да користи 
префиксе и претвара бројне 
вредности физичких величина 
из једне јединице у8 
другу.(Пример:kPa,MPa у  Pa). 
2.6.1.Ученик разуме и 
примењује основне 
математичке формулације 
односа и законитости у 

3.1.3.Ученик зна шта је притисак 
чврстих тела и од чега зависи,зна 
да притисак  чврстих тела зависи 
од нормалне компоненте,тежине 
тела и од додирне површине тела 
и подлоге,закључује како се мења 
притисак кад се промени маса и 
величина додирне површине,на 
примеру три квадра идентичних 
маса одреди ко врши већи 
притисак. 
3.1.4.Ученик разуме и примењује 
концепт притиска у 
течностима,зна да је статички 
притисак у течностима сразмеран 
производу густине и дубине на 
којој се притисак тражи,разуме 
како се притисак преноси кроз 
течности. 
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физици.(Пример: директну и 
обрнуту 
пропорционалност,како 
притисак зависи од силе и 
додирне површине,способан 
да реши задатак и израчуна 
непознату величину.) 
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 МAТЕМАТИКА  
ЦИЉ:Циљ наставе математике у основној школи јесте да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за 
схватања појава и законитости у природи и друштву; да оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању 
разноврсних задатака из животне праксе, да представља основу за успешно натављање математичкјог образовања и за 
самообразовање; као и да допринесе развијању менталних способносати, формирању научног погледа на свет и свестраном развитку 
ученика  
ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема) 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

  lX       
 

X 
 

Xl 
 
 
 

Xll 
 
l 
 
ll 
 
 

lll 
lV 
v 
Vl 

Цели бројеви 
 
 

Рационални бро 
јеви 

 
 
 
 
 
 
 

Троугао 
 
 

 
 

Четвороугао 
 
 
 

Површине 
троугла и 

четвороугла 

Негативан број   
Супротни бројеви 

Основне операције 
са целим бројевима 

 
Скуп рационалних 

бројева. 
Рачунске операције. 

Изрази. 
 

Врсте, углови, 
конструкције углова, 

подударност, значајне 
тачке. Прав. Троугао      

 
Врсте, углови, 

паралелограм и 
конструкција, трапез, 

средња линија и 
конструкција 

 
Појам површине. 

Једнакост фигура. 
Четвороугао са 

нормалним дијагоналама 

 - индивидуализовани рад 
- индивидуалан рад 
- рад у пару 
- Тимски часови 
- Тематски дан 
- Активна настава 
- Проблемска настава 
- Вербална комуникација 
- Корелација са другим 

наставним предметима и 
садржајима 

 
 

Практичан рад 
Анализе и 
дискусије  
Игра 
Учење-учења 
Креативно 
мишљење и 
изражавање 
Повезивање 
претходно 
стеченог знања и 
искуства са 
новим 
садржајима 
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МАТЕМАТИКА – образовни стандарди 

НАСТАВНА 
ОБЛАСТ ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

БРОЈЕВИ И 
ОПЕРАЦИЈЕ СА 

ЊИМА 

Ученик уме да: Ученик уме да: Ученик уме да: 

прочита и запише различите врсте 
бројева (природне, целе, 
рационалне) 

  

преведе децимални запис броја у 
разломак и обратно 

  

упореди по величини бројеве истог 
записа, помажући се сликом кад је 
то потребно 

упореди по величини бројеве 
записане у различитим облицима 

 

изврши једну основну рачунску 
операцију са бројевима истог 
записа, помажући се сликом кад је 
то потребно (у случају сабирања и 
одузимања разломака само са 
истим имениоцем); рачуна, на 
пример 1/5 од n, где је n дати 
природан број 

одреди супротан број, реципрочну 
вредност и апсолутну вредност 
броја; израчуна вредност 
једноставнијег израза са више 
рачунских операција различитог 
приоритета, укључујући 
ослобађање од заграда, са 
бројевима истог записа 

одреди вредност сложенијег 
бројевног израза 

дели са остатком једноцифреним 
бројем, зна када је један број дељив 
другим  

примени основна правила 
дељивости са 2, 3, 5, 9 и 
декадним јединицама 

оперише са појмом дељивости у 
проблемским ситуацијама 

користи целе бројеве и једноставне 
изразе са њима помажући се 
визуелним 
представама 

користи бројеве и бројевне изразе 
у једноставним реалним 
ситуацијама 

користи бројеве и бројевне изразе 
у реалним ситуацијама  

АЛГЕБРА И 
ФУНКЦИЈЕ 

Ученик врши формалне операције 
које су редуциране и зависе од 

Ученик је рачунске процедуре 
довео до солидног степена 

Ученик је постигао висок 
степен увежбаности извођења 
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интерпретације; уме да: увежбаности; уме да: операција уз истицање 
својстава која се примењују; 
уме да: 

реши једначине у којима треба да 
изрази само непознати сабирак, 
умањеник, умањилац, дељеник или 
делилац и то са бројевима истог 
записа 

реши једноставније једначине у 
којима се непозната појављује 
само у једном члану и примењује 
једначине у једноставнијим 
текстуалним задацима 

Реши једноставније једначине и 
неједначине са заградама у којима 
се непозната појављује у једном 
члану и решење представља на 
бројевној полуправи. Примењује 
једначине у реалним ситуацијама. 

ГЕОМЕТРИЈА 

Ученик уме да: Ученик уме да: Ученик уме да: 

влада појмовима: дуж, полуправа, 
права, раван и угао (уочава њихове 
моделе у реалним ситуацијама и 
уме да их нацрта користећи прибор; 
разликује неке врсте 
углова и паралелне и нормалне 
праве) 

одреди суплементне и 
комплементне углове, упoредне и 
унакрсне углове; рачуна са њима 
ако су изражени у целим 
степенима 

рачуна са угловима укључујући и 
претварање угаоних мера; 
закључује користећи особине 
паралелних и нормалних правих, 
укључујући углове на 
трансверзали 

влада појмовима: троугао, 
четвороугао, квадрат и правоугаоник 
(уочава њихове моделе у реалним 
ситуацијама и уме да их нацрта 
користећи прибор; ученик разликује 
основне врсте троуглова, зна 
основне елементе троугла и уме да 
израчуна обим и површину троугла, 
квадрата и правоугаоника на основу 
елемената који непосредно 
фигуришу у датом задатку 

одреди однос углова и страница у 
троуглу, збир углова у троуглу и 
четвороуглу 

користи основна својства троугла, 
четвороугла, паралелограма и 
трапеза, рачуна њихове обиме и 
површине на основу елемената 
који нису обавезно непосредно 
дати у формулацији задатка; уме 
да их конструише 

влада појмовима: круг, кружна 
линија (издваја њихове основне 
елементе, уочава њихове моделе у 
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реалним ситуацијама и уме да их 
нацрта користећи прибор 

интуитивно схвата појам подударних 
фигура (кретањем до поклапања) 

уочи осносиметричне фигуре и да 
одреди осу симетрије; користи 
подударност и везује је са 
карактеристичним својствима 
фигура (нпр. паралелност и 
једнакост страница 
паралелограма) 

примени подударност  троуглова, 
повезујући тако разна својства 
геометријских објеката 

МЕРЕЊЕ 

Ученик уме да: Ученик уме да: Ученик уме да: 
користи одговарајуће јединице за 
мерење дужине, површине, масе, 
времена и углова  

  

претвори веће јединице дужине, 
масе и времена у мање 

пореди величине које су изражене 
различитим мерним јединицама 
за дужину и масу 

по потреби претвара јединице 
мере, рачунајући са њима 

користи различите апоене новца   
при мерењу одабере одговарајућу 
мерну јединицу; заокругљује 
величине исказане датом мером 

дату величину искаже 
приближном вредношћу 

процени и заокругли дате податке 
и рачуна са таквим приближним 
вредностима; 

ОБРАДА 
ПОДАТАКА 

Ученик уме да: Ученик уме да: Ученик уме да: 
одреди аритметичку средину за 
неколико датих целих бројева  

одреди аритметичку средину за 
дати скуп вредности које су из Q 

 

одреди задати проценат неке 
величине 

примени процентни рачун у 
једноставним реалним 
ситуацијама (на пример, 
промена цене неког производа за 
дати проценат) 

примени процентни рачун у 
сложенијим ситуацијама 
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БИОЛОГИЈА  
ЦИЉ наставе биологије јесте да ученици усвајањем образовно-васпитних садржаја стекну основна знања о животном простору,начину 
живота,основној грађи,разноврсности и значају животињског света. 
ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема) 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

септемб. 
Кабинет 

биологије 
 
 
 

септ.окто. 
Каб.биол. 
Итлетиш.- 
Ловачки 

дом 
 

октобар, 
новембар 
децембар 

јануар, 
фебруар, 

март, 
април 

Кабинет 
биологије 
Кабинет 
инфор. 

 
 
 
 

Увод(3) 
 
 
 
 
 

Праживотиње(9) 
 
 
 
 

Царство 
животиња(48) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разноврсност живог свет 
Основне разлике између 

биљака,гљива и 
животиња 

 
Праживотиње.Амебе 
Бичари.Трепљари. 

Паразитске праживотиње 
 

Свет животиња-настанак 
и развој животиња 

Разноврсност животиња-
преглед главних група 

Сунђери.Дупљари. 
Пљоснати црви. 
Ваљкасти црви. 

Чланковити црви.  
Мекушци. 

Зглавкари-опште одлике 
и разноврсност 
Ракови.Пауци. 

Скорпије.Крпељи. 
Стоноге. Инсекти. 

Бодљокошци. 
Хордат. 

Кичмењаци-грађа и 
разноврсност. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Израда паноа- 
Упоредни 

преглед грађе 
праживотиња 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Програмски садржаји биологије у 
шестим разредима реализоваће се 
применом различитих метода-усмено 
излагање, 
разговор,цртање,илустративно-
демонатративним методама, 
практичним радовима.Избор 
наставних метода зависи од циља и 
задатака наставног часа и од 
опремљености кабинета за 
биологију.Примењиваће се следећи 
облици рада: колективни рад,групни 
рад, рад у паровима.Акценат се 
ставља на индивидуални рад при 
чему ће се водити рачуна о 
индивидуалним способностима 
ученика.  Оснаживање комуникације 
и сарадње наставник-ученик врши ће 
се применом дијалога,дискусије. 
Квалитет наставе ће се унапређивати 
корелацијом унутар 
предмета,корелацијом са светом око 
нас и  корелацијом  са 
географијом,техничким 
образовањем.Ученици ће се 
оспособљавати  да стечена знања 
примењују у свакодневном животу.У 

-присећање 
-разговор 

-размишљање 
-микроскопи- 

рање  
-цртање 

-читање из 
уџбеника 

-читање из 
енциклопедија о 

природи 
-дисекција рибе 

-сакупљање 
инсеката за 

инсектаријум 
-изласци у 
природу 

-упознавање 
локалне фауне 

-прављење кућица 
за птице 

-посматрање 
активности 
животиња 

-сарадња са 
ветеринарском 
институцијом 
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мај  
Каб.биол. 
Каб.инфо. 

 
 
 
 
 
 
 

мај,  
јун  

Каб.биол. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Угроженост и 
заштита 

животиња(6) 
 
 
 
 
 
 
 

Увод у еволуцију 
живог света(6) 

Рибе. 
Прелазак на копнени 

начин живота. 
Водоземци. Гмизавци. 

Птице. Сисари. 
 

Разноврсност царства 
животиња и 

биодиверзитет 
Фактори угрожавања и 

значај заштите 
животиња.Суживост 
људи и животиња. 

Одговоран однос према 
животињама 

 
Живот на земљи 
Докази еволуције 

Геолошка доба, календар 
живота 

Борба за опстанак- 
Чарлс Дарвин 

 
 
 
 

Израда паноа- 
Упоредни 

преглед грађе 
сунђера,црва, 

мекушаца, 
зглавкара, 

бодљокожаца 
 

Израда паноа- 
Упоредни 

преглед грађе 
главних група 

кичмењака 
 

 
 

настави ће се примењивати 
иновације:проблемска настава, 
наставни софтвери,настава на више 
нивоа, графофолије.Планирају се и 
тимски часови који ће помоћи 
ученицима да повезују знања и да 
стечена знања примене. 
Са ученицима ће се вежбати учење 
садржаја текста у целини,по 
деловима и комбиновано,вежбаће се 
коришћење енциклопедија и 
самооцењивање сопственог рада. 
Наставник ће препознавати 
различите нивое знања, настојаће да 
побољша квалитет и проверава 
резултате учења.  Праћење и 
оцењивање  напредовања ученика  
обавља ће се у континуитету,као 
резултат систематског праћења 
рада,напредовања и развоја 
ученика.Начини праћења 
ученика:разговор,контролни задаци, 
домаћи задаци, практичан рад, 
прегледање радова-свезака, 
посматрање, залагање на часу. 
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БИОЛОГИЈА – образовни стандарди 
НАСТАВНА 

ОБЛАСТ ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

 
Увод 

1.1.3 препознаје основне сличности 
и разлике у изгледу и понашању 
биљака и животиња 
1.1.4 уме да наведе називе пет 
царстава и познаје типичне 
представнике истих 
1.1.5 зна да постоје просторне и 
временске промене код живих бића 
и познаје основне чињенице о томе 
1.2.1 зна да су најмањи организми 
саграђени од једне ћелије у којој се 
одвијају сви карактеристични 
животни процеси и зна основне 
карактеристике грађе такве ћелије 
1.2.3 зна основне карактеристике 
грађе биљака, животиња и човека и 
основне функције које се обављају 
на нивоу организма 
1.4.3. уме на задатом примеру да 
одреди материјалне и енергетске 
токове у екосистему, чланове 
ланаца исхране и правце кружења 
најважнијих супстанци (воде, 
угљеника, азота) 
 

2.1.2. познаје и користи 
критеријуме за разликовање 
биљака и животиња и 
примењује их у типичним 
случајевима 
2.1.3. познаје критеријуме по 
којима се царства међусобно 
разликују на основу њихових 
својстава до нивоа кола/класе 
2.1.4. уме да објасни везу 
између промена у просторном и 
временском окружењу и 
промена које се дешавају код 
живих бића у околностима када 
делује мањи број чинилаца на 
типичне заједнице живих бића 
или организме 
2.2.2. зна и упоређује сличности 
и разлике између нивоа 
организације јединке: зна да се 
ћелије које врше исту функцију 
групишу и образују ткива, ткива 
са истом функцијом органе, а 
органи са истом функцијом 
системе органа 
2.2.3. зна карактеристике и 
основне функције спољашње 
грађе биљака, животиња и 
човека 

3.1.3. разуме критеријуме по којима 
се разликују биљке и животиње и 
уме да их примени у атипичним 
случајевима 
3.1.4. познаје критеријуме по којима 
се царства међусобно разликују на 
основу њихових својстава до нивоа 
класе/реда најважнијих група 
3.1.5. уме да објасни везу између 
промена у просторном и временском 
окружењу и промена које се 
дешавају код живих бића у 
комплексним ситуацијама у 
сложенијим заједницама 
3.2.1. зна карактеристике и основне 
функције унутрашње грађе биљака, 
животиња и човека 
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2.2.4. разуме да је за живот 
неопходна енергија која се 
производи, складишти и одаје у 
специфичним процесима у 
ћелији и да се то назива 
метаболизам 
2.2.5. разуме да биљне ћелије, 
захваљујући специфичној грађи, 
могу да везују енергију и 
стварају (синтетишу) сложене 
(хранљиве) материје 
2.2.6. разуме да и у биљној и у 
животињској ћелији сложене 
материје могу да се разграђују, 
при чему се ослобађа енергија у 
процесу који се назива дисање 

 
Праживотиње 

1.1.5 зна да постоје просторне и 
временске промене код живих бића 
и познаје основне чињенице о томе 
1.2.1 зна да су најмањи организми 
саграђени од једне ћелије у којој се 
одвијају сви карактеристични 
животни процеси и зна основне 
карактеристике грађе такве ћелије 

2.2.4. разуме да је за живот 
неопходна енергија која се 
производи, складишти и одаје у 
специфичним процесима у 
ћелији и да се то назива 
метаболизам 
 

3.2.2. разуме морфолошку 
повезаност појединих нивоа 
организације и њихову међусобну 
функционалну условљеност 
3.2.3. разуме узроке развоја и 
усложњавања грађе и функције 
током еволуције 
 

 
Царство 
животиња 

1.1.5 зна да постоје просторне и 
временске промене код живих бића 
и познаје основне чињенице о томе 
1.2.2 зна да је ћелија најмања 
јединица грађе свих вишећелијских 
организама у чијим одељцима се 
одвијају разноврсни процеси, и зна 
основне карактеристике грађе тих 

2.2.8. зна да је неопходна 
координација функција у 
вишећелијским организмима и 
зна који органски системи 
омогућују ову интеграцију 
2.3.1. разуме основне разлике 
између полног и бесполног 
размножавања 

3.2.2. разуме морфолошку 
повезаност појединих нивоа 
организације и њихову међусобну 
функционалну условљеност 
3.2.3. разуме узроке развоја и 
усложњавања грађе и функције 
током еволуције 
3.2.6. зна и разуме главне 
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ћелија 
1.2.4 познаје основну организацију 
органа у којима се одвијају 
различити животни процеси 
1.2.5 разуме да је за живот 
неопходна енергија коју организми 
обезбеђују исхраном 
1.2.6 разуме да су поједини процеси 
заједнички за сва жива бића 
(дисање, надражљивост, 
покретљивост, растење, развиће, 
размножавање) 
1.2.7 зна да организми функционишу 
као независне целине у сталној 
интеракцији са околином 
1.3.1 разуме да јединка једне врсте 
даје потомке исте врсте 
1.3.2 зна основне појмове о 
процесима размножавања 
 

2.3.2. разуме механизам 
настанка зигота 
2.3.5. уочава да постоје разлике 
између јединки исте врсте и 
различитих врста и зна да су 
оне настале деловањем 
еволуционих механизама 
2.3.6. уочава прилагођеност 
организама и разуме да током 
еволуције природно одабирање 
доводи до прилагођавања 
организама на услове животне 
средине 
 

морфолошке и функционалне 
карактеристике органа који 
информишу организам о стању у 
околини и њихову улогу у 
одржавању унутрашње равнотеже 
(улога нервног система) 
3.3.5. разуме како различити 
еволуциони механизми, мењајући 
учесталост особина у популацијама, 
доводе до еволуције 
3.6.1 разуме значај и уме 
самостално да реализује 
систематско и дуготрајно 
прикупљање података 
3.6.2 уме да осмисли једноставан 
протокол прикупљања података и 
формулар за упис резултата 
3.6.3 уме самостално да прави 
графиконе и табеле према два 
критеријума уз детаљан извештај 
3.6.5 зна, уз одговарајуће навођење 
наставника, самостално да осмисли, 
реализује и извести о експерименту 
на примеру који сам одабере 

 
Угроженост и 
заштита 
животиња 

1.4.6. разуме утицај човека на 
биолошку разноврсност (нестанак 
врста, сеча шума, интензивна 
пољопривреда, отпад) 
1.4.8. зна шта може лично предузети 
у заштити свог непосредног 
животног окружења 
1.5.1. зна основне мере за 

2.4.9. разуме значај природних 
добара у заштити природе 
(националних паркова, 
природних резервата, 
ботаничких башта, зоо-вртова) 
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одржавање личне хигијене и 
хигијене околине и разуме зашто је 
важно да их се придржава 
1.5.3. разуме значај одржавања 
хигијене кућних љубимаца, домаћих 
и дивљих животиња и правилног 
опхођења са њима 

 
Увод у 
еволуцију живог 
света 

1.3.8 зна основне научне чињенице 
о еволуцији живота на Земљи 
1.3.9 зна да живот на Земљи има 
заједничко порекло са чијом се 
историјом можемо упознати на 
основу фосилних записа 
1.3.10. зна да је природно 
одабирање основни механизам 
прилагођавања организама 

2.3.5. уочава да постоје разлике 
између јединки исте врсте и 
различитих врста и зна да су 
оне настале деловањем 
еволуционих механизама 
2.3.6. уочава прилагођеност 
организама и разуме да током 
еволуције природно одабирање 
доводи до прилагођавања 
организама на услове животне 
средине 
 

3.3.5. разуме како различити 
еволуциони механизми, мењајући 
учесталост особина у популацијама, 
доводе до еволуције 
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ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ  
ЦИЉ: наставе је да се ученици упознају са техничко-технолошки развијеним окружењем, кроз стицање основне техничке   
             и информатичке писмености, развојем техничког мишљења, техничке културе, радних вештина и културе рада 
ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема) 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

IX-VI 
 
 

Учионица 
за ТИО,  
Инфор-
матички 
кабинет 

Увод у 
архитектуру и 
ђевинарство 

 
Историја архитектуре-
стилови градње 
Врсте грађевинских објеката 
Конструктивни елементи гра- 
ђевинског објекта 
Системи градње  
 

 

- Оснаживање комуникације и 
сарадње између наставника и 
ученика одвија се кроз дискусију, 
дијалог: давањем информација, 
упутстава, постављањем питања, 
изношењем мишљења уз потпуно 
међусобно уважавање. 
 
- Унапређење квалитета наставе 
остварује се корелациjом у оквиру 
предмета и корелацијом са 
одговарајућим садржајима из 
других предмета (физика, 
информатика  историја, ликовна 
култура). Ученици се на тај начин 
се оспособљавају да стечена знања 
из различитих области повезују и 
примењују у свакодневном животу. 
Планирана је  тимска настава и 
тематски дан. 
 

 
- посматрање 
- бележење 
- повезивање  
- прикупљање 
  информација 
- груписање 
- цртање 
- решавање   
  проблема 
- коришћење  
  искуства  
- праћење 
- логичко раз-  
  мишљање 
- упоређивање 
- описивање 
- процењивање 
- откривање 
- препознавање 
- уочавање 
- примењивање     
  наученог 
- илустровање 

Техничко 
цртање у 

грађевинар-
ству 

 
Поступци и фазе у 
реализацији грађевинских 
објеката 
Техничка документација 
Технички цртежи: 
- размера 
- котирање 
- симболи  
- ознаке 
Графичко представљање 
предмета-објекта 
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Информатичке 
технологије 

Програм за једноставно 
цртање 
Снимање докумената 
Рад са CD-ом, флешом, 
штампачем 
Коришћење интернета 
 

 - Развијање и неговање подстицај -
них метода у раду са ученицима 
постижемо применом различитих  
метода и облика рада.  
Методе рада: усмено излагање, 
разговор, илустративно-демонстра- 
тивна, практичан рад.  
Облици рада: колективни рад, рад у 
групама, рад у пару, индивидуални 
рад, учење путем открића, 
проблемска настава, компјутерска 
настава, тимска настава. 
Облици и методе рада зависе од 
циља и задатака наставног часа, 
опремљености кабинета и морају 
бити подстицајни за ученике. 
Ради се и на интензивирању 
иновација у настави: образовни 
софтвер, проблемска настава, 
настава на више нивоа.  
Примењиваће се и технике  
"учење-учења" на часовима  

 
 
 
 
- уношење    
  текста  
- закључивање 
- уношење 
  података 
- читање цртежа 
- мерење 
- обележавање 
- проверавање 
- обрађивање  
  материјала 
- спајање 
  елемената  
- естетско    
  обликоање 
- вредновање 

Грађевински 
материјали 

Грађевински материјали: 
- подела 
- врсте материјала 
- својства и примена 
 

 

Енергетика 

Рационално коришћење 
топлотне енергије 
Топлотна изолација зграде 
Коришћење сунчеве енергије 
 

 

Техничка 
средтва у гра- 
ђевинарству 

Техничка средства у 
грађевинарству:  
- алати и машине  
Мере заштите при извођењу 
објеката 
 

 

Саобраћајни 
системи 

Грађевински објекти у 
саобраћају: 
- аутопутеви 
- железничке станице 
- луке 
- аеродроми 
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Култура 
становања 

Култура становања 
- етика становања 
- израда плана стана 
- уређење екстеријера  
- уређење ентеријера 
  

 
- Праћење и оцењивање 
напредовања ученика се обавља 
редовно и непрекидно. Ученици 
треба да буду упознати са 
правилима и критеријумима 
оцењивања.  
Начини праћења: разговор, 
посматрање, анализа погрешних 
одговора, прегледање радова-
свезака ученика, залагање на часу, 
креативност у решавању задатака. 

 

Конструктор-
ско модело-

вање - модули 

Израда и реализација 
пројекта:  
- техничка документација,  
- израда модела  
Израда модела из 
конструкторских комплета 
Израда макете стана и 
његово уређење 
Поправке на кућним 
инсталацијама 
Рад на рачунару  
 

 

 

 

Техничка сред- 
ства у пољо- 

привреди 

Пољопривреда: 
- организација рада 
- примена савремених  
  средстава 
- машине и уређаји 
- моделовање машина  
  и уређаја 
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ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ  
ЦИЉ:Циљ физичког васпитања је да разноврсним и систематским моторичким активностима у повезаности са осталим васпитно-
образовним подручјима допринесе интегралном развоју ученика ( когнитивном, афективном, моторичком), развоју моторичких 
способности, стицању, усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и 
специфичним условима живота и рада. 

ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема) 

 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

 
Од 

септембра  
до јуна  

 
 

- 
фискултур
на сала 
- школски 
терен 
-
информат
ички 
кабинет 
- стадион 

 
 
 
 
 
 
 
 

РАЗВИЈАЊЕ 
ФИЗИЧКИХ 
СПОСОБНОСТИ 

Развијање способности 
брзине, снаге, 
издржљивости 
Учвршћивање правилног 
држања тела 

 - индивидуалан рад 
- рад у пару 
- рад у групи 
- тимски часови 
- тематски дани 
- вербална комуникација 
- демонстрација 
- фронтални рад 
- мултимедијално 

представљање и 
упознавање путем филма 

- корелација са другим 
наставним предметима и 
садржајима 

               музичко 
               ликовно 
               биологија 
- заједничка реализација часа 
ученик-наставник 

Практичан рад 
Анализе и 
дискусије  
Игра 
Учење-учења 
Посматрање 
Повезивање 
претходно 
стеченог знања 
и искуства са 
новим 
садржајима 
Вежбање 
Разговор 
Радионица 
 

УСВАЈАЊЕ 
МОТОРИЧКИХ 
ЗНАЊА, УМЕЊА 
И НАВИКА 

АТЛЕТИКА 
- спринтерско трчање 

на средњим 
дистанцама и крос 
( 500м ученице; 
800м ученици) 

- крос полигон у 
школском 
дворишту, парку, 
трчање на 
различитим 
подлогама ( трава, 
земља, асфалт) 

- скок удаљ 
- скок увис 
- бацање лоптице 

тежине од 200гр, 
кугле 

ВЕЖБАЊЕ НА 
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СПРАВАМА 
- тло, комбинација 

вежби из четвртог 
разреда 

-  прескок 
-  двовисински разбој 
- паралелни разбој 
- греда 
- вратило 
- кругови 
- коњ са хватаљкама 

КОШАРКА 
- основни ставови у 

одбрани и нападу 
- техника пивотирања 
- хватање и 

додавање лопте 
-  дриблинг 
- кретање у одбрани 
- шутирање 
- игра 1 на 1 
- позициони напад и 

одбрана 
- игра 

РИТМИЧКА 
ГИМНАСТИКА И 
НАРОДНИ ПЛЕСОВИ 

- вијача 
- лопта 
- обруч 
- плесови 

 



 344 

ТЕОРИЈСКО 
ОБРАЗОВАЊЕ 

Атлетика 
Вежбе на справама и тлу 
Рукомет 
Ритмичка гимнастика и 
народни плесови 
Пливање 
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ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ –  образовни стандарди 
НАСТАВНА  
ОБЛАСТ И 

ПОДОБЛАСТ 
ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

О
сп

ос
об

љ
ен

ос
т 

у 
ве

ш
ти

на
м

а 
 

Спортске 
игре 

- кошарка 

Игра кошарку примењујући основне 
елементе технике,неопходна правила 
и сарађује сачлановима екипе 
изражавајући сопствену личност уз 
поштовање других. 
Садржај-основни став у нападу и 
одбрани,кретање у одбрани,скок у 
одбрани  и нападу,хватање и 
додавање лопте обема 
рукама,полазак у вођење лопте 
праволинијски и са предњом 
променом правца,пивотирање,шут не 
кош из продора дриблингом,шут са 
дистанце. 
Тактика-игра 1на 1 са и без 
лопте,сарадња два игрча у 
нападу.Неопходна правила-грешке-
лична,техничка,прекршаји –
неправилно 
вођење,кораци,3'',5'',преступ,враћање 
у задње поље,убацивање лопте у 
игру,извођење аута.Зна функцију 
кошарке,основне појмове,неопходна 
правила,основне принципе тренинга 
и пружа прву помоћ. 

Игра кошарку примењујући 
виши ниво технике,већи број 
правила,једноставније 
тактичке комбинације уз висок 
степен сарадње са члановима 
екипе,изражавајући споствену 
личност уз поштовање других. 
Елементи технике-додавање 
лопте једном руком,вођење 
лопте са промено кроз 
ноге,шут из продора 
двокораком након пријема 
лопте,шутирање полагањем 
одозго,одоздо и бочно. 
Тактика-игра 2 на 2 у нападу и 
одбрани,сарадња 3 играча у 
контранападу и позиционом 
нападу,одбрана''човек на 
човека'' и напад на ту 
одбрану.Зна функцију и значај 
кошарке,већи број 
правила,принципе и утицај 
тренинга. 

Игра кошарку примењујући већи 
број одговарајућих елемената 
технике,испуњавајући тактичке 
задатке,такмичи се,учествује у 
организацији утакмице и суди на 
утакмицама. 
Саджај-елементи технике-вођење 
лопте са променом иза леђа и 
''ролингом'' скок-шут. 
Тактика-игра 3 на 3 у нападу и 
одбрани ,зонска одбрана,и напад 
на зонску одбрану.Зна тактику 
кошарке,систем такмичења,начин 
организовања утакмице и да 
суди. 

Атлетика 
Техника трчања-ученик трба 
правилно да трчи варијантама 
технике трчања на кратке,средње и 

Правилно изводи варијанту 
технике штафетног 
трчања.Зна правила за 

Ученик правилно изводи 
варијанту технике штафетног 
трчања. 
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дуге стазе и мери резултат.Зна 
терминологију,значај трчања,основе 
тренинга и пружа прву помоћ. 
Скок увис-зна правилно да скаче увис 
варијантама технике маказице.Зна 
терминологију, основе тренинга и 
пружа прву помоћ. 
Скок у даљ-зна правилно да скаче  
удаљ згрчном варијантом  технике и 
мери дужину скока. 
Бацање кугле-правилно баца из места 
и мери дужину хица.Зна правила за 
такмичење ,сигурносна 
правила,влада 
терминологијом,основама тренинга и 
пружа прву помоћ. 

такмичење. 
Скок увис-зна да скаче увис 
леђном варијантом 
технике.Зна правила за 
такмичење. 
Бацање кугле-правилно баца 
куглу леђном варијантом 
технике.Зна правила  за 
такмичење и учествује на 
такмичењима бар у једној 
атлетској дисциплини. 

Ученик учествује на такмичењу у 
атлетском петобоју. 
Зна атлетска правила неопходна 
за учествовање на такмичењу у 
атлетском петобоју. 

Вежбе на 
справ. и 

тлу 

Вежбе на тлу-правилно изводи вежбе 
на тлу.Зна називе вежби,основе 
организације рада на  справи и пружа 
прву помоћ. 
Садржај-колут напред и колут назад 
из чучња до чучња,колут напрд преко 
препреке одразом,без изразите фазе 
лета,став о шакама,премет странце у 
''бољу'' страну,мост из лежања на 
леђима,вага претклоном и заножењем 
на левој и десној нози. 
Прескок-зна правилно да изводи 
прескоке разношку  и згрчку  уз 
помоћ.Зна називе вежби,основе 
организације рада на справи и пружа 
прву помоћ. 

Правилно изводи сложеније 
вежбе на тлу,чува и 
помаже,поштује сигурносна 
правила.Зна називе 
вежби,основе организације 
рада на справи и пружа прву 
помоћ. 
Садржај-вежбе на тлу-колут 
напред преко препреке са 
фазом лета,из става 
раскорачног колут напред до 
става раскорачног,премет 
странце упором улево и 
удесно,мост заклоном и 
усклоном.Правилно изводи 
згрчку-преко козлића или 

Правилно изводи вежбе и 
комбинацију вежби на 
тлу.Садржај-став о 
шакама,издржај,колут 
напред,прекопитнапред-салто 
згрченим телом. 
Прескок-правилно изводи згрчку и 
разношку са изразитијим фазама 
лета. 
Греда-правилно изводи вежбе и 
коминацију вежби на 
греди.Садржај-залетом и 
суножним одскоком наскок 
премахом одножно десном у упор 
јашући,окрет за 90' 
улево,прехватом бочно и 
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Греда-изводи вежбе и комбинацију 
вежби на греди. Зна називе 
вежби,основе организације рада на 
справи и пружа прву помоћ.Садржај-
ученици и ученице-ниска,средња или 
висока греда-наскочити или се попети 
на  призвољан начин,усправ 
одручити,кораци у успону унапред до 
средине греде,чучањ и окрет у 
чучњуза 180'-узручити,кораци до краја 
греде,саскок пруженим телом-бочно. 

коња. 
Греда-правилно изводи вежбе 
и комбинацију вежби на 
греди.Садржај-вежба на 
високој греди или греди 
висине 80 цм.Наскок  у упор 
предњи,упор одножно десном-
левом,окрет за 90' улево и 
прехватом бочно-палчеви су 
окренути један према 
другом,упор клечећи на десној 
заножити левом мала 
вага,ослонцем заножне ноге 
испред тела усправ уз 
помоћ,четири корака 
узручити,скок суножним 
одскоком,доскочити на исто 
место одручити,четири корака 
са предножењем,окрет у 
успону за 90',узручити саскок 
пруженим телом завршити 
леђима према греди.Зна мере 
сигурности,чување и 
помагање,називе вежби и 
основе организације рада. 

ослонцем стопалима иза тела 
упор чучећи,усправ,одручити,два 
корака зибом  почучањ,скок 
суножним одскоком и доскоком на 
једну ногу,слободна је у 
заножењу,вага претклоном и 
заножењем,усклон,валцер кораци  
до краја греде-таласи у 
одручењу,окрет у успону за 180' и 
следи једна дужина греде –
произвољна комбинација 
кретања-
кораци,поскоци,окрети...,на крају 
греде саскок згрчено-бочно у 
односу на греду,завршити леђима 
према крају греде. 
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Плес 

Успешно пљеском (ударањем дланом 
о длан) прати акценте у темпу 
музичке пратње 
 
Успешно пљеском или топотом прати 
задати ритам и темпо музичке пратње 

Успешно се креће у задатом 
простору у свим смеровима 
комбинујући ходање и трчање 
 
Целокупну своју моторику 
(кретање и покрете појединих 
делова и целог тела) изводи у 
ритму и темпу музичке пратње 
самостално, у пару, у групи 
 
Повезује ( просторно и 
временски) плесне елементе 
(најмање шест основних 
елемената технике: галоп, 
дечији поскок, мењајући корак, 
кораци са привлачењем са и 
без преноса тежине тела, 
кораци са укрштањем напред 
– назад, укључујући ходање и 
трчање) у целини 
 
Уз помоћ (наставника) 
реализује задату комбинацију 
основних корака  

Самостално реализује задату 
комбинацију основних корака у 
аеробном загревању у трајању од 
2 пута 32 4/4 такта 
 
Успешно моторички у ритму и 
темпу реализује одабране 
народне, друштвене и дечије 
плесове 
 
Састаља и изводи самосталну 
плесну комбинацију у 2/4 такту од 
произвољно одабраних и 
укомпонованих основних 
елемената технике плесова 
 
Исказује креативност и 
стваралаштво кроз састављање 
мањих композиција покрета и 
кретања и плесних комбинација 
Влада терминологијом плесова 
 
Учествује на такмичењу 

Знања о физичком 
вежбању и 
физичком 
васпитању 

Ученик/ученица зна  
 
утицај физичког вежбања; 
 
основне појмове везане за физичко 
вежбања;  
 
сновна правила спортских игара 

Ученик/ученица зна  
 
терминологију; 
 
да дозира оптерећење током 
вежбања 
 

Ученик/ученица зна  
 
правила индивидуалних 
спортских грана и спортских 
игара; 
 
основе тренинга 
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3.6.2.ПРОГРАМИ ИЗБОРНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА У ШЕСТОМ РАЗРЕДУ 

 
Ред. 
број 

ИЗБОРНИ НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТИ 

Одељење 1 
(словачки језик) 

Одељење 2 
(српски језик) 

Број група 

1. Верска настава + + 2 
2. Грађанско васпитање - + 1 
3. Немачки језик + + 2 
4. Физичко васпитање –

изабрани спорт 
+ + 2 

5. Информатика и 
рачунарство 

+ + 2 

 
 

ВЕРСКА НАСТАВА  

ЦИЉ: Циљ Верске наставе је у томе да деца схвате да свет и живот имају вечни смисао и да могу да разумеју и преиспитају свој однос 
према Богу,човеку и природи. 
Циљ Верске наставе је да деца постану одговорне и свесне личности. 
ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема) 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

IX,X 
 
 
 
 
XI 
 
 
 
 
XII 
 
 
 
I,II 

~Тајна Христова 
_јединство Бога И 
човека. 
 
~Рођење 
Христово од Духа 
Светога и Марије 
Дјеве. 
 
~Христос је Син 
Божији Који је 
постао човек,нови 
Адам,да би 
сјединио створену 
природу са Богом. 

Кроз обраду свих тема 
ученици ће да уоче да је 

слобода кључни 
елеменат у разумевању 

тајне Христове. 

 ~Фронтални 
~Дијалошка 

~Показивање                  
~Индивидуални 

 
~разговор 
~цртање 
~посета цркви 
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III,IV 
 
V 
 
                           
   VI                                          

 
~Улога Бога у 
спасењу света. 
~Улога човека у 
спасењу света. 
~Христово 
страдање и 
васкрсење. 
~Христов живот у 

православној 
иконографији. 
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ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
ЦИЉ: Оспособљавање ученика за активно учешће у животу школе, локалне заједнице проширивањем знања о демократији, њеним 
принципима и вредностима кроз практично деловање. 

ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема) 

 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

 
 

IX 
 

- учионица 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Упознавање 
основних 
елемената 
програма 

Упознавање ученика са 
предметом и његовим 
програмом. 
Упознавање ученика са 
појмом демократије и 
грађанског друштва. 
Упознавање са 
правилима и захтевима 
тимског рада 

 

- индивидуализовани рад 
- индивидуалан рад 
- рад у пару 
- рад у групи 
- Тимски часови 
- Тематски дан 
- Активна настава 
- Проблемска настава 
- Вербална комуникација 
- Обрада текста 
- Мултимедијално 

презентација дела: 
репродукција, филм 

- Корелација са другим 
наставним предметима и 
садржајима: музичко, 
биологија, математика, 
техничко, географија, 
историја, језик и 
књижевност 

- Подстицање, 
припремање и 
реализација часа- 
ученици и наставник 
заједно 

- Програмирана настава 

Практичан рад 
Експеримент 
Анализе и дискусије  
Игра 
Учење-учења 
Посматрање 
Креативно 
мишљење и 
изражавање 
Повезивање 
претходно стеченог 
знања и искуства са 
новим садржајима 

X 
 

- учионица 

Уочавање 
проблема у 
заједници 

Подела у групе за 
уочавање проблема у 
заједници 



 352 

XI 
 

- учионица 
Избор проблема 

Процењивање 
дискусија и избор 
заједничког проблема 

 

XII 
 

- учионица 
- локална  
заједница 

Сакупљање 
података о 
изабраном 
проблему 

Идентификација избора 
информација.  
Упознавање са 
техникама око 
прикупљања података. 

I 
 

- учионица 
- локална  
заједница 

Сакупљање 
података о 
изабраном 
проблему 

Сакупљање података и 
разговор о 
прикупљеним подацима 

II 
 

- учионица 
Израда студије 

Подела ученика на 
студијске групе. 
Разврставае и 
класификација 
сакупљених 
материјала. 

III 
 

- учионица 
Израда студије 

Израда студије која се 
састоји из два дела, 

показни и 
документациони. 

IV 
 

- учионица 
Израда студије Припрема за јавну 

презентацију 

V 
- учионица 

Јавна 
презентација 
студије 

Јавно представљање 
разредне студије 

IV 
 

- учионица 
Осврт на научено Разговори о томе шта 

се научило 
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Náboženská výchova   
ЦИЉ: Chápanie a rozvíjanie pojmov a ovládanie systémom vedomostí týkajúcich sa viery v Boha. Osvojovanie zložitejších vedomostí o 
Bohu na základe dôkladnejšieho  vyučovania Biblie a jej zvesti. Upevňovanie povedomia o tom, že jestvujú hodnoty, ktoré sú dosiahnuteľné 
výlučne cez vieru. Rast známosti nie len o doktrínach týkajúcich sa Božích vlastností, ale známosti o živom Bohu. 

ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема) 

 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА 
ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

 
 

September 
  
 

Október 
 
 

November 
 
 

December 
 
 

Január 
 
 

Február 
 
 

Marec 
 
 
 
 
 
 

 
 

Biblia a jej vznik 
 

Starozmluvné 
svedectvo o Bohu, 
o svete a človeku. 

 
Sudcovia a králi. 

 
Príprava nového 
veku – Prorocké 

 knihy. 
 

Priblížilo sa 
kráľovstvo nebeské 

- Evanieliá 
 

Aké poslanie určil 
Pán Ježiš svojim 

učeníkom – 

- Preklady Biblie a jej 
šírenie.  
- Význam Biblie.  
-Pomôcky k jej 
používaniu. 
- Hriech privoláva Boží 
súd a trest. 
- Noach a jeho 
potomstvo. 
- Abrahám - veľký 
praotec 
- Izák, Jákob a Jozef. 
- Izraelci v Egypte, ich 
vyslobodenie a 
putovanie. 
 
- Kniha Józuova, 
Kniha sudcov a Kniha 
Rút. 
- Dve knihy 
Samuelove. 
- Dve knihy Kráľov a 
dve knihy Kronické. 
- Ezdráš, Nehemiáš, 
Ester. 
 

 

Pre realizáciu programu východiskom sú 
vždy vedomosti získané v predošlých 
ročníkoch. Obsahy nemajú byť samy sebe 
cieľom, ale majú smerovať k rozvoju 
očakávaných vedomostí, postojov a hodnôt 
u žiakov. Vedľa už spomenutých 
základných obsahov učiteľ náboženskej 
výchovy koná zodpovedajúci výber iných 
obsahov, ktoré sa nadvezujú na základné a 
uvádza ich do vyuky. 
Majúc na zreteli hore uvedené, v 
uskutočňovaní náboženskej výchovy 
potrebné je používať rôzne metódy práce. 
Pri výbere metód postupovať planovite a 
kreatívne, zvoliť si také metódy, ktoré 
umožňujú žiakom, aby boli aktívni a aby 
úspešne navzájom spolupracovali. Učiteľovi 
náboženskej výchovy sú k dispozícii mnohé 
a rozličné metódy prace: 
·        základná a najstaršia vyučovacia 
metóda je rozprávanie. Tuto metódu 
môžeme zvlášť uplatniť keď sa chceme 
rozprávaním dotknúť žiackých emócii. Biblii, 
s cieľom zdôrazniť rozprávanie. 
Pri výbere vyučovacich metód a cez aktivity 
žiakov nevyhnutné je brať do úvahy princíp 
rôznorodosti a rozvoju. 

 
 
 
 
 
 

 
- počúvanie 
-práca s  
Bibliou 
- práca so 
spevníkom 
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Apríl 

 
 

Máj 
 

Jún 
 

 
Skutky apoštolské 

 
Cirkev vyučovaná a 

vyučujúca. 
 

Cirkev očakávajúca 

- Predpovede o 
Kristovom príchode z 
prorockých kníh. 
- Svätodušné udalosti. 
- Ako žili prví 
kresťania. 
- Slovo Božie a 
sviatosti v živote 
cirkvi. 
- Misijná práca 
apoštolov. 
- Žalmy, Príslovia 

 

To čo je najdôležitejšie a čo je aj základným 

cieľom náboženskej výhovy v šiesto ročníku 

je, aby žiaci získané vedomie o živom Bohu 

Stvoriteľovi, Spasiteľovi aPosvätiteľovi 

preniesli do svojho osobného života v tvare 

kresťanského správania sa, ktoré je 

vonkajším odrazom duchovného života vo 

vzťahu k Bohu a k ľuďom. 
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НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 
ЦИЉ: Учење другог страног језика, ослањајући се на искуства и знања стечена учењем првог страног језика, поспешује стицање 
вишјезичке и вишекултурне компетенције и развијање свести о језичком богатству ужег и ширег окружења. 
ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема) 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

IX - VI 
 
 

Учионица 
опште 
намене 

 
Кабинет за 
информат

ику 
 

Школа 
 
Ја и моји 
другови 
 
Спорт 
 
Породица и 
блиско 
окружење 
 
Празници 
 
Мој дом 
 
Исхрана 
 
Одећа 
 
Окружење 
 
Основни 
подаци о 
земљама 
немачког 
говорног 
подручја 
 
 
Основни 
бројеви преко 

Проширивање основних 
реченичних структура у 
изјавном, упитном и 
одричном облику 
Упитне реченице уведене 
упитном речју 
Неуведене упитне реченице 
 
Негација kein (N,A) и nicht 
продуктивно 
 
Род, број и падеж именице 
помоћу детерминатива 
(N,D,A Sg; N,D Pl.) 
Саксонски генитив 
 
Одређени, неодређени и 
присвојни детерминатив 
(N,D,A) 
 
Личне заменице у ном, дат, 
акуз. 
 
Предикативна употреба 
придева 
 
Презент са значењем будуће 
радње 
 
Глаголи у перфекту 
 

 

Корелација унутар предмета 
Корелација са наставом српског 
језика, енглеског језика, ликовном 
културом, музичком културом, са 
наставом веронауке, биологије, 
историје и географије 
Узајамна посета часова 
Интензивирање активне наставе 
 
Наставни облици :  
-рад у већим групама (два 
одељења) 
- колективни рад 
-групни рад  
-рад у паровима 
-индивидуални рад 
-механичко учење 
-учење путем открића 
-тимска настава 
-компјутерска настава 
 
Наставне методе :  
-усмено излагање 
-рад на тексту  
-разговор 
-индуктивна метода 
-писане вежбе ( преписивање, 
диктат) 
-говорне вежбе (варирање 
дијалога, одговарање на питања, 
описивање, препричавање) 

слуша 
-чита 
-пише 
-говори 
-размишља 
-пита 
-уочава  
-истражује 
-повезује 
-процењује 
-открива 
-препознаје 
-дискутује  
-варира 
дијалог 
-преписује 
-примењује 
научено 
-тражи речи 
истог или 
супротног 
значења 
-глуми 
-израђује пано, 
новогодишњу 
честитку 
-илуструје 
-пише речник 
-игра се (флеш 
картице, коцка 
за глаголе...) 
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100 
Редни бројеви 
 
Годишња 
доба, месеци, 
дани у недељи 
и делови дана 
 

Глаголи у футуру 
 
Претерит глагола haben и 
sein 
 
Императив 
 

-цртање 
-илустрација цртежом, сликом, 
фотографијом 
 
Оснаживање комуникације и 
сарадње између  наставника и 
ученика одвија се кроз дијалог, 
дискусију и расправу, јасне 
критеријуме оцењивања, 
диференцирано оцењивање, 
укључивање родитеља у 
реализацију тематског дана у 
октобру 
 
Праћење напредовања ученика и 
евалуација се врши путем : 
-наставних листића 
-контролних задатака 
-писмених задатака на крају 1. и 
2. полугодишта 
-усмене провере  
-препричавања 
-анализе погрешних одговора 
-диктата 
-провере читања 
-провере усвојености лексичке 
грађе 
-залагања на часу 
-домаћих задатака 

-учење учења 
-заједничко 
планирање и 
реализација 
часа 
-пева у групи 
-учи стихове 
напамет 
-користи 
речнике 
-препричава 
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ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ – ИЗАБРАНИ СПОРТ 
ЦИЉ:Циљ физичког васпитања-изабрани спорт је да се разноврсним и систематским спортским обучавањем и вежбањем допринесе 
остваривању ЦИЉА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА као интегралног дела васпитно-образовног система у целини, притом, задовоље 
индивидуалне потребе ученика његова радозналост и жеља за достигнућима у изабраном спорту. 

ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема) 

 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

 
Од 

септембра 
до јуна  

 
 

- 
фискултур
на сала 
- школски 
терен 
- инфор 
матички 
кабинет 

ИЗАБРАНИ 
СПОРТ ЗА 
УЧЕНИЦЕ 
 
ОДБОЈКА 
КОШАРКА 
 
 
 
 
 
 
ИЗАБРАНИ 
СПОРТ ЗА 
УЧЕНИКЕ 
 
ФУДБАЛ 
 
 
ODBOJKA 

 
Физичка припрема 
Техничка припрема 
Тактичка припрема 
Теоријска припрема 
 
 

 - индивидуалан рад 
- рад у пару 
- рад у групи 
- тимски часови 
- тематски дани 
- вербална комуникација 
- демонстрација 
- фронтални рад 
- мултимедијално 

представљање и упознавање 
путем филма 

 
- индивидуалан рад 
- рад у пару 
- рад у групи 
- тимски часови 
- тематски дани 
- вербална комуникација 
- демонстрација 
- фронтални рад 
- мултимедијално 

представљање и упознавање 
путем филма 

 

Практичан рад 
Анализе и 
дискусије  
Игра 
Посматрање 
Повезивање 
претходно 
стеченог знања и 
искуства са 
новим 
садржајима 
Вежбање 
Разговор 
Практичан рад 
Анализе и 
дискусије  
Игра 
Посматрање 
Повезивање 
претходно 
стеченог знања и 
искуства са 
новим 
садржајима 
Вежбање 
Разговор 

 
 
 

Физичка припрема 
Техничка припрема 
Тактичка припрема 
Теоријска припрема 
 

 
Физичка припрема 
Техничка припрема 
Тактичка припрема 
Теоријска припрема 
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 ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 
ЦИЉ: Циљ образовно-васпитног рада изборног програма је да се ученици оспособе за коришћење рачунара. 

ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема) 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

IX, X, XI 
 
- кабинет за 

информа-
тику 

 

Рад са текстом 
 

Рад са табелама.  
Оквири и сенчење табела. 
Уметање табела у стране са 
текстом и сликама.  
Уметање заглавља и 
подножја стране, броја 
стране, датума и времена. 
Прелом стране.  
Позадина стране. 
Подешавање формата 
папира и маргина.  
Преглед пре штампања. 
Штампање. 

 

- индивидуализовани рад 
- индивидуалан рад 
- рад у пару 
- рад у групи 
- Тимски часови 
- Тематски дан 
- Активна настава 
- Проблемска настава 
- Вербална комуникација 
- Мултимедијално 

упознавање : 
репродукција, филм 

- Корелација са другим 
наставним предметима и 
садржајима: музичко, 
математика, техничко, 
географија, историја, језик 
и књижевност 

- Подстицање, припремање  

Практичан рад 
Анализе и 
дискусије  
Игра 
Учење-учења 
Посматрање 
Креативно 
мишљење и 
изражавање 
Повезивање 
претходно 
стеченог знања и 
искуства са 
новим 
садржајима 
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XI 
 
- кабинет за 

информа-
тику 

Интернет 

Појам глобалне и локалне 
рачунарске мреже. 
Повезивање на Интернет. 
Рад са основним услугама 
Интернета.  
Претраживање интернета. 
Преузимање текста и слика 
са Интернета. 
 Понашање на мрежи и 
заштита података.  
Сигурност на интернету. 

и реализација часа 
ученици и наставник 
заједно 

- Програмирана настава 
- Рад на рачунару 

XII, I, II 
- кабинет за 

информа-
тику 

Графика 

Извори дигиталних слика. 
Обрада слика.  
Типови записа дигиталних 
слика.  
Конверзија између формата. 
Припрема слика за штампу, 
екрански приказ и 
објављивање на Интернет 
странама. 

III 
- кабинет за 

информа-
тику 

Анимација 
Основе анимације.  
Израда једноставне 
анимације. 

III, IV, V, VI 
 

- кабинет за 
информа-  

тику  

Изборни модули 
Одабрана поглавља из 
програмирања или 
интерактивне графике. 
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 3.6.3. СТРУКТУРА НАСТАВНОГ КАДРА У  ШЕСТОМ РАЗРЕДУ 
 
 
 

Образовно 
васпитна област 

(предмет) 

Степен и врста стручне спреме 

 
Нестручно 

 
 

Проф. 
предметне 

наставе 
(VII) 

 

Вероучитељ 

П
ре

да
је

 
у 

од
ељ

ењ
у 

Обавезни предмети     
Српски језик  О. Молнар  VI2 

Словачки језик  Ј. Шћевко  VI1 
Српски као 
нематерњи ј.  Ј. Сирар  VI1 

Енглески језик  Т. Рељин  VI1, VI2 

Ликовна култура  Н. Симјановски  VI1 
 В. Олујић  VI2 

Музичка култура М. Лабат   VI1 
 Д. Аврам  VI2 

Историја  М. Станковић  VI1, VI2 
Географија  Д. Бојанић  VI1, VI2 
Физика  И. Мезеи  VI1, VI2 
Математика В. Абеловски   VI1 

 Р. Ђокић  VI2 
Биологија  Т. Адамов  VI1, VI2 
Техничко и 
информатичко 
образовање 

 П. 
Велисављевић 

 
VI1, VI2 

Физичко васпитање  Б. Костовски  VI1 
 Б. Грујин  VI2 

Изборни предмети     
Грађанско васп.  М. Станковић  VI2 
Верска настава   В. Ловас VI1 

  С.Симикић VI2 
Немачки језик      З. 

Литавски - 
Бењо 

  
VI1 

 Д. Банч  VI2 
ФВ-изаб. спорт 
одбојка/ фудбал 

 Б. Костовски  VI1 

ФВ-изаб. спорт 
одбојка/фудбал 

 Б. Грујин  VI2 

Информатика и 
рачунарство 

 В. Јованов  VI1 
 П. 

Велисављевић 
 VI2 
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3.7. ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА У СЕДМОМ РАЗРЕДУ 
 

3.7.1. ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА У СЕДМОМ РАЗРЕДУ 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК  
ЦИЉ: Осигуравање базичне језичке писмености свих ученика и напредовање ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних 
постигнућа,оспособљавање ученика да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе  своје 
мишљење и дискутују са другима,развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје као и да овладају 
основним законитостима српског језика. 
ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема) 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

IX-VI 
учионица 

 
информа- 

тички 
кабинет 

 
природа 

ЈЕЗИК 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГРАМАТИКА 
 

Врсте речи 
Граматичка категорија 
променљивих речи 
Гласовне промене у 
промени облика речи 
Значење и употреба 
падежа 
Падежна синонимија 
Врсте глагола 
Безличне реченице 
Реченични чланови 
Појам синтагме 
Појам актива и пасива 
Независне предикатске 
реченице- појам 
комуникативне функције 
Конгруенција 

 
 
Допунски избор 
текстова 
 
Избор из књига, 
Енциклопедија и 
часописа за 
децу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Корелација унутар предмета и са 
другим предметима (ликовна и 
музичка култура,историја, 
географија,техничко и 
информатичко образовање 
биологија) 
 
Примена рачунара у настави  
 
Проблемска настава 
 
Диференцирана настава  
 
Активна настава 
 
Индивидуализована настава 
 
Примена савреманих  
техничких уређаја 

слуша 
препознаје 
размишља 
пита 
говори 
присећа се 
прошлих 
догађаја 
прича о догађају 
пише 
уочава 
истражује 
процењује 
повезује 
дискутује 
дефинише 
открива 
посматра 
описује 
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КЊИЖЕВНОСТ 
 
 
 
 
ЈЕЗИЧКА 
КУЛТУРА 

Разлика између кратких 
акцената 
 
Реченични акценат  
језик Словена у 
прапостојбини 
Стварање 
старословенског  језика 
Примање писменоси код 
Срба 
Старословенска писма и 
споменици 
 
Лектира 
Епика  
Драма 
Научно популарни 
текстови 
 
Основни облици усменог 
и писменог изражавања 
Подела текстова и 
облика изражавања 
према основној сврси 
Експозиција 
Технички и сугестивни 
опис 
Техничка нарација 
Препричавање текста 
Причање о догађају 
Усмена и писмена 
вежбања 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рад у паровима 
 
Самосталан рад ученика 
 
Тематска настава 
 
Тимска настава 
Учење учења 
 
Давати прецизне и добро 
осмишљене информације, 
упутстава и питања која подстичу 
ученике да слободно износе своје 
мишљење 
 
Подстицати ученике да користе 
претходно искуство и знање 
 
Остварити везу узајмног 
поштовања и поверења 
 
Понекад са ученицима планирати 
активности на часу 

 

препричава 
износи своје 
мишљење 
сарађује 
наводи нове 
примере 
илуструје 
глуми 
исправља 
упоређује 
рецитује 
чита 
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Вежбе на некњижевном 
тексту 
Сажимање текста 
Синтаксичке вежбе 
Лексичке вежбе 
Читање и разумевање 
нелинеарних елемената 
текста 
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СРПСКИ ЈЕЗИК – образовни стандарди 
 

НАСТАВНА 
ОБЛАСТ ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

Вештина 
читања и 

разумевања 
прочитаног 

 
 

а) разуме текст (ћирилични и 
латинични) који чита наглас и у себи 
б) разликује уметнички и 
неуметнички текст 
в) препознаје различите 
функционалне стилове на 
једноставним примерима  
г) препознаје цитат, служи се 
садржајем да би пронашао 
одређени део текста 
д) разликује у тексту главно од 
споредног 
ђ) повезује информације и идеје 
изнете у тексту, уочава јасно 
исказане односе (временски след, 
средство-циљ, узрок-последица) и 
изводи закључак заснован на 
једноставнијем тексту. 
е) чита једноставне нелинеарне 
елементе текста: легенде, табеле, 
дијаграме 

а) чита текст користећи 
различите стратегије читања: 
„летимично читање“; читање „с 
оловком у руци“  
б) познаје врсте неуметничких 
текстова (излагање, технички 
опис, техничко приповедање)  
в) препознаје и издваја језичка 
средства карактеристична за 
различите функционалне 
стилове  
г) проналази, издваја и 
упоређује информације из два 
краћа текста или више њих 
(према датим критеријумима)  
д) разликује чињеницу од 
коментара, објективност од 
пристрасности на 
једноставнијим примерима  
ђ) препознаје став аутора 
неуметничког текста и разликује 
га од другачијих ставова 
изнетих у тексту  

а) проналази, издваја и упоређује 
информације из два дужа текста 
сложеније структуре или више њих 
б) издваја кључне елементе и 
резимира текст 
в) чита и тумачи сложеније 
нелинеарне елементе текста: 
вишеструке легенде, табеле, 
дијаграме  
 

Писмено 
изражавање 

 

а) зна и користи оба писма 
(ћирилицу и латницу) 
б) саставља разумљиву, граматички 

а) саставља вест, реферат и 
извештај  
б) писање најаве догађаја, 

а) организује текст у логичне и 
правилно распоређене пасусе; 
одређује прикладан наслов тексту и 
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исправну реченицу 
в ) саставља текст и уме да га 
организује у смисаоне целине 
( уводни, средишњи и завршни део 
текста)  
г ) уме да преприча текст  
д) влада основним жанровима 
писане комуникације; саставља 
писмо, попуњава различите обрасце 
и формуларе, i-mail порука 
ђ ) примењује правописну норму у 
једноставним примерима 
е) препознаје техничко и сугестивно 
приповедање и описивање 

обавештења, интервјуа  
в) сажимање текста и писање 
резимеа  
г) зна правописну норму и 
примењује је у већини случајева  
 

поднаслове деловима текста  
б) пише резиме дужег и/или 
сложенијег текста 
в) зна и доследно примењује 
правописну норму  
 

Граматика 
 

а) препознаје синтаксичке јединице 
(реч, синтагму, предикатску и 
комуникативну реченицу)  
б) разликује основне врсте 
независних реченица (обавештајне, 
упитне, заповедне... 
в ) разликује основне врсте 
напоредних односа ( саставни, 
раставни, супротни)   
г ) одређује реченичне и 
синтагматске чланове у школским 
(типичним) примерима  
д ) препознавање конгруенције 
ђ) препознавање падежне 
синонимије 
е) разликовање кратких и дугих 
акцената 
 

а) зна основна правила 
акценатске норме 
б) препознаје подврсте 
синтаксичких јединица (врсте 
синтагми, независних реченица)  
в) одређује реченичне и 
синтагматске чланове у 
сложенијим примерима  
г) препознаје главна значења 
падежа у синтагми и реченици  
 

а) зна акценатска правила 
б) познаје и именује подврсте 
синтаксичких јединица (врсте 
синтагми, независних реченица)  
в) познаје главна значења падежа и 
падежне синонимије  
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Лексика 

а) познаје основне лексичке појаве: 
једнозначност и вишезначност речи; 
основне лексичке односе: 
синонимију, антонимију, хомонимију 
б) служи се речницима и школским 
правописом 
 

а) одређује значења непознатих 
речи и израза на основу 
њиховог састава и контекста у 
коме су употребљени 
б) зна значења речи и 
фразеологизама који се јављају 
у медијским текстовима 
намењеним младима и 
правилно их употребљава  
 

а) уме да одреди значења 
непознатих речи и израза на основу 
њиховог састава и контекста у коме 
су употребљени 
б) зна значења речи и 
фразеологизама у 
научнопопуларним текстовима 
намењеним младима и правилно их 
употребљава 

Народни и 
књижевни језик 

а) зна основне податке о историји 
језика (језик Словена до настанка 
глагољице и ћирилице)  

  

Књижевност 
 

а) повезује наслове прочитаних 
књижевних дела са именима аутора 
тих дела 
б) разликује типове књижевног 
стваралаштва ( усмена и ауторска 
књижевност) 
в ) разликује основне књижевне 
родове:лирику, епику и драму 
г ) препознаје врсте стиха (римовани 
и неримовани; осмерац и 
десетерац) 
д ) препознаје постојање стилских 
фигура у књижевноуметничком 
тексту (алегорија) 
ђ) уочава битне елементе 
књижевноуметничког текста: мотив, 
тему, фабулу, место и време радње, 
лик... 

а) повезује дело из обавезне 
лектире са временом у којем је 
настало и са временом које се 
узима за оквир приповедања  
б) повезује наслов дела и род, 
врсту и лик из дела; препознаје 
род и врсту на основу одломака, 
ликова, карактеристичних 
ситуација 
в) препознаје и разликује 
одређене стилске фигуре 
(алегорија)  
г) одређује мотиве, идеје, 
композицију, форму, 
карактеристике лика 
(психолошке, етичке) и њихову 
међусобну повезаност 
д) разликовање облика 
казивања- унутрашњи монолог 

а)наводи наслов дела, аутора, род и 
врсту на основу одломака, ликова, 
карактеристичних тема и мотива 
б) издваја основне одлике 
књижевних родова и врста у 
конкретном тексту 
в) проналази и именује стилске 
фигуре; одређује функцију стилских 
фигура у тексту 
г) одређује и именује врсту стиха и 
строфе 
д) тумачи различите елементе 
књижевноуметничког дела 
позивајући се на само дело 
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SLOVENSKÝ JAZYK  

CIEĽ: Cieľom vyučovania slovenského jazyka a literatúry je, aby žiaci zvládli a poznali materinský jazyk jednak kvôli posilneniu svojho 
jazykového vedomia, jednak aby sa prostredníctvom jazyka dostali aj k prameňom slovenskej literatúry a celkovej slovenskej kultúry a vedy. Pri 
vyučovaní slovenského jazyka sa v naších podmienkach musí prihliadať nielen na vzťah spisovnej podoby slovenského jazyka a našich nárečí, 
ale tiež na vzťah slovenský jazyk a srbský jazyk, ktorý používame na mimoetnické dorozumievanie. 
 

 
ČAS A 
MESTO 

 
ТÉМY 

( оblasť) 

OBSAH PRÁCE  
SPÔSOB A POSTUP REALIZÁCIE 

PROGRAMU 

 
АКТIVITY 
ŽIAKOV 

 
POVINNÝ VOĽNÝ 

 
IX-VI 

 
 

Kabinet 
slovenčiny 

 
Kabinet 

informatiky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JAZYK 
 
 
 
 
Leksikológia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Morfológia 
 
 
 
 

 
Slovenčina a jej miesto medzi 
slovanskými jazykmi.Pôvod 
slovenčiny.Slovanské 
jazyky.Srbský a slovenský 
jazyk.slovenčina v Srbsku. 
 
Tvorenie slov.Slovná zásoba 
slovenského jazyka.Spôsoby 
obohacovania slovnej 
zásoby.rozširovanie vedemostí 
o slovách podľa zloženia: ustálené 
spojenia, združené pomenovania, 
frazeologické jednotky.Prenášanie 
a rozširovanie významu slov. 
Prevzaté slová. 
 
 
Opakovanie učiva o slovných 
druhoch.Slovesá.prítomníkové 
a neurčitkové slovesné tvary- 
tvorenie a význam. Základné 

Novokon-
cipovaný 
obsah 
vyučovania 
slovenské-
ho jazyka 
zvyšuje 
nároky na 
samostat-
nosť, 
tvorivosť 
a organizá-
ciu práce 
učiteľa. 
 
 
 
 
 
 
Pracovné 
listy 

Ako pozdvihnúť kvalitu vyučovania 
- KORELÁCIOU 
- s predmetmi: ( srbčinou, 

nemčinou a anglíštinou, 
hudobnou a výtvarnou 
kultúrou, informatikou, 
dejepisom, náboženstvom a 
zemepisom) 

- korelácia s učebnými 
osnovami  

- INOVÁCIOU 
- použitím počítača vo 

vyučovaní 
- aktívne vyučovanie 
- použitím DVD-a  a 

mikrokamery 
- práca v pare 
- skupinová práca 
- samostatná práca žiakov 

 
 
 

Určuje druhy 
nárečia 
 
Vieš odpovieš 
Láme si jazýčky 
Didaktické hry 
Listuje v slovníku 
Učí sa správnu 
slovenčinu 
Určuje slovné 
druhy ohybné/ 
neohybné 
Múdra hlavička 
vie- odpovie 
 
Hry so slovami 

 
Hry s citoslovcami 

 
 

Určuje vetné 
členy 
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IX-VI 
 
 
 
 
 
 
 

Kabinet 
slovenčiny 

 
Kabinet 

informatiky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Syntax 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pravopis 
 
 
 
 
 
 
KULTÚRA 
VYJADRO-
VANIA 
 
 
Ústne 
vyjadrovanie 
 
 
 
 

významy slovesných časov 
a spôsobov. Štylistické využitie 
slovesných časov a spôsobov. 
Predložky. Predložky v srbskom 
a slovenskom jazyku s dôrazom 
na rozdiely. 
 
Opakovanie učiva o vete 
a vetných členoch. Vetný základ. 
Syntagma. Prisudzovanie, 
priraďovanie a určovanie. 
Základné druhy priraďovacieho 
a podraďovacieho súvetia, 
určovanie vedľajšej vety 
v podra´dovacom súvetí. 
 
 
Systematizácia pravopisných 
poučiek o písaní y/ý ai/í. Práca 
s Pravidlami slovenského 
pravopisu,Slovníkom cudzích slov, 
Krátkym slovníkom slovenského 
jazyka, Synonymickým slovníkom 
slovenčiny 
 
Rozprávanie s prvkami 
opisu.Rozbor vybraných 
textov.Dynamický opis-jeho 
hlavné znaky a porovnanie so 
statickým opisom.Charakteristika 
osoby. 
Diskusia o aktuálnych problémoch 

z rôznych 
cvičebníc, 
prístupné 
jazykové 
príručky, 
encyklo-
pédie, 
literárne 
časopisy. 
 
Voľnosť 
učiteľa vo 
využívaní 
textov 
z literatúry, 
vo výbere 
spoločnej 
mimočítan-
kovej 
literatúry 
a kníh 
domáceho 
čítania. 
 
 
 
 
 
 
Podľa 
možnosti 
pozrieť 

 
 
Spôsoby a metódy práce 
Kolektívno-individuálna práca 
Intreaktívna práca 
Kooperácia žiak-žiak 
Kooperácia učiteľ-žiak 
Ilustračno demonstrač. práca 
 
Metóda postupného učenia krok za 
krokom 
Metóda samostatného spoznania a 
uzavierania 
Verbálno-textuálna metóda 
Induktívna práca 
Dialóg 
Posilnenie a upevnenie komunikácie  
na relácii učiteľ- žiak, dialog, diskúsia, 
debata 
Diferenciácia vo vyučovaní 
Žiaci uplatňuju svoje vedomosti v 
škole a v každodennom živote. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Učiteľove otázky sú jasné a nie 

Podčiarkuje vetnú 
členy 
Grafický príkaz 
vety 
Uplatňuje 
naučené 
Odpovedá na 
otázky: 
kedy?,kde?, 
ako?,prečo? 
 
 
 
Hľadanie 
vybraných slov v 
týždeníku HĽ  
Prepisuje 
Uplatňuje 
pravopisné 
pravidlá 
Pracuje so 
slovníkmi 
Pracuje na 
počítači 
 
 
 
 
 
Vypozorovanie 
priebehu udalostí, 
hlavných a 
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IX-VI 

 
 
 
 
 

Kabinet 
slovenčiny 

 
Kabinet 

informatiky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Písomné 
vyjadrovanie 
 
 
 
 
 
 
LITERATÚRA 
 
Školské  
Čítanie 
Poézia  
 
 
 
 
 
 
Próza  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v škole a v prostredí.Pokus 
o vyjadrenie vlastného 
názoru.Výber jazykových 
prostriedkov.Nárečové slová 
a slangové slová. 
 
Korektorské značky.Praktické 
písomnosti:tlačivá, dotazníky, 
poštová poukážka, zápisnica, 
potvrdenie 
Nácvičné a kontrolné 
diktáty.Osem domácich slohových 
prác a ich rozber na hodine. Štyri 
školské slohové práce. 
 
A.Sládkovič:Detvan(( úryvok) 
J.Botto:Smrť Jánošíkova( úryv.) 
J.Kráľ: Zakliata panna vo Váhu 
a divný Janko 
S.Chalupka.výber z diela 
M.Rázus :Matka 
I.Krasko:Otcova roľa 
M.Rúfus:Príhody 
P.Mučaji:Dva sonety o jednom 
stretnutí 
 
B.S.Timrava:Ťapákovci (úryv.) 
J.Čajak: Suchoty (úryv.) 
J.G.Tajovský:Prvé hodinky 
M.Kukučin: Adam Krt (úryv.) 
M.Ferko: Veľkomoravské záhady 
(úryv.) 

aspoň jedno 
detské 
divadelné 
predstave-
nie,  
rozprávku 
na DVD… 
počúvať 
detské 
rozhlasové 
hry, 
televízne 
vysielanie 
pre deti. 
 
 

 

dvojzmyselné. Žiak má odpovedať 
plnou vetou a za to má dostať spätnú 
informáciu a pochvalu. 
U žiakov rozviť zvedavosť , pozornosť 
a rozvoj vlastnej mienky. 
 
Naučiť žiakov ako sa majú učiť oddeliť 
dôležité od menej dôležitého. 
Vysvetliť žiakom spôsob hodnotenia – 
známkovania. 
Informovať žiakov pravidelne, jasne 
a dávať ďalšie smernice ako si zlepšiť 
úspech. 
Urobiť schému na základe ktorej by si  
i žiaci mohli dávať známky.  
Vypracovať  tabuľku do ktorej  žiaci 
budú môcť dávať svoju mienku o 
hodine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spoločne v kooperácii učiteľ – žiak 
volíme si témy ktoré spracujeme 
hlbšie a dôkladnejšie. 

vedľajších postáv, 
začiatok, 
zauzlenie a 
rozuzlenie 
Opisuje kto, čo 
ako, kedy… 
 
Rozpráva 
Opisuje 
Jazykové hry 
Píše list E-mail 
Jazykové  
hlavolamy 
Rozpráva 

zážitky- 
Dialóg otázky a 
odpovede v 
súlade s vekom a 
schopnosťami 
 
 
 
 
 
 
Otázky a 
odpovede 

 
konkrétne   
počuté a videné 
Čítanie 
Prispôsobovanie 
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IX-VI 
 

Kabinet 
slovenčiny 

 
Kabinet 

informatiky 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dráma  
 
 
 
Literárnove-dné 
pojmy 
 

K.Jarunková :Potopa 
J.Tušiak: Obrat Samka Zlocha 
Ľ.Zúbek: Jar Adely Ostrolúckej 
J.Čajak ml.: Zypa Cupák (úryv.) 
A.Čipkár, J.London,  
Zo súčasnej slovenskej 
a slovenskej vojvodinskej literatúry 
pre deti a mládež 
Súčasnej slovenská rozhlas. hra 
Ľ.Ondrejov: Zbojnícka mladosť 
VHV:Zem 
M.Antić: Plavé kučery 
Vejú vetry, povievajú 
Poviedka, román, rozprávač, 
divák, poslucháč, rým, verš, 
strofa, metafora, personifikácia, 
prirovnanie, epiteton. 
Balada, lyrické a epické dielo 

Získané vedomosti na hodinách I 
mimoškolských prednáškach by mali 
žiaci uplatniť v každodennom živote. 
Žiakov usmerniť na iné pramene a 
informácie, ktoré si budú môcť sami 
osvojiť. 
Vždy používať rôzne druhy pochvál a 
odmien a vždy dávať len pozitívne 
príklady správania a úspehov žiakov. 
 
 

situácii v texte/ 
čítanie hlasné a 
tiché/ 
Reprodukcia 
obsahu  
Používanie 
rozličných zdrojov 
poznania 
Počúva 
Recituje 
Obohacovanie 
aktívného 
slovníka 
Slovník 
neznámych a 
menej známych 
slov a výrazov 
Diskutuje 
Definuje 
Dáva svoju 
mienku 
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SLOVENSKÝ JAZIK – образовни стандарди /VZDELAVACE ŠTANDARDY 
 

VYUČOVACIE OBLASTI 
 

ZÁKLADNÁ ÚROVEŇ 
 

STREDNÁ  ÚROVEŇ 
 

POKROČILÁ  ÚROVEŇ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Čítanie s porozumením  

Žiak/žiačka  na základnej úrovni:  
 

SJ.1.1.2. odlišuje umelecký 
text od vecného, odlišuje 
výkladový text od opisného a  
od rozprávania, od vynášania 
faktov (argumentácie) 
a propagovania 
SJ.1.1.4. odlišuje základné 
časti textu a knihy (názov diela, 
podnázvy, kapitolu, celok, 
odsek, poznámku pod čiarou, 
predslov, doslov) 
SJ.1.1.8. číta jednoduché 
nelineárne prvky textu: tabuľky, 
diagramy, grafikony, legendy 
 

Žiak/žiačka  na strednej úrovni:  
 
SJ.2.1.2. pozná druhy 
neumeleckého textu 
(rozprávanie, technický opis, 
rozbor, reklama) 
SJ.2.1.4. odlišuje všetky časti 
textu a diela (index, slovník, 
bibliografické záznamy a vie ich 
používať) 
SJ.2.1.7. vníma postoj autora 
neumeleckého textu 
 
 

Žiak/žiačka  na pokročilej 
úrovni:  
SJ.3.1.1. vyhľadáva, vyčleňuje 
a porovnáva informácie podľa 
zadaných kritérií 
SJ.3.1.4. číta a rozumie zložité 
nepísané zložky textu: zložité 
legendy, tabuľky, diagramy a 
grafikony 
 

 
Písomné vyjadrovanie 

 
 
 

SJ.1.2.2. tvorí zrozumiteľnú 
gramaticky správnu vetu 

SJ.1.2.5. štýl prispôsobuje 
spôsobu vyjadrovania (ústne 
alebo písomné vyjadrovanie), 
téme a okolnostiam (formálne 
a neformálne vyjadrovanie) 
SJ.1.2.7. pri písaní pozná 
základy slovenského pravopisu 

SJ.2.2.2. zostavuje referát 
SJ.2.2.3. píše resumé kratšieho 
alebo jednoduchšieho textu 
SJ.2.2.4. pozná základné 
vlastnosti hovoreného slova 
a písomného vyjadrovania 
SJ.2.2.5. pozná pravopisné 
normy a uplatňuje ich vo 
väčšine prípadov 

SJ.3.2.2.  zostavuje 
argumentovaný text 
 

 
 

 

SJ.1.3.5. správne vyslovuje                                                       
a píše predložky s/so, z/zo 
   SJ.1.3.7. ovláda delenie 

SJ.2.3.12. určuje väzbu 
predložky s daným pádom na 
konkrétnych príkladoch 

SJ.3.3.5.  určuje slovný druh 
v jednoduchej vete ako vetný 
člen 
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Gramatika, lexika, 
spisovná a nespisovná 
podoba jazyka zvuková 

stránka jazyka a pravopis 
morfológia syntax 

 
 
 
 
 
 

slovných druhov na ohybné 
a neohybné; ovláda skloňovanie 
podstatných a prídavných mien, 
určuje gramatické kategórie (rod, 
pád, číslo, vzor) 

SJ.1.3.8. ovláda písanie i/í, y/ý 
v pádových príponách vzorov 
podstatných prídavných mien 
SJ.1.3.15. formálne rozozná 
predložky v texte so 
zameraním na prvotné 
predložky 
SJ.1.3.16. formálne rozozná 
spojky v texte so zameraním 
na najfrekventovanejšie spojky  
SJ.1.3.19. vie charakterizovať 
jednoduchú vetu, vymenúva 
základné a rozvíjacie  vetné 
členy a určuje ich  
v jednoduchej vete 
SJ.1.3.20. ovláda delenie viet 
podľa obsahu a členitosti 
SJ.1.3.21. vie vymenovať 
vetné sklady 
SJ.1.3.22. vie odlíšiť 
jednoduchú vetu od súvetia; 
vie odlíšiť zložené súvetie od  
jednoduchého súvetia 
a jednoduchej vety 
SJ.1.3.36. chápe význam 
spisovného jazyka pre život 
spoločnosti a vlastný rozvoj 

SJ.2.3.16. ovláda delenie 
vetných členov (holý, rozvitý, 
viacnásobný) a určuje ich vo 
vete 
SJ.2.3.17. vie tvoriť a určovať 
vety podľa obsahu a členitosti 
SJ.2.3.18. pozná a určuje vetné 
sklady vo vete 
SJ.2.3.19. ovláda delenie 
jednoduchého súvetia na 
priraďovacie a podraďovacie; 
pozná a určuje druh 
priraďovacieho súvetia a druh 
vedľajšej vety v podraďovacom 
súvetí 
SJ.2.3.20. určuje počet viet 
v zloženom súvetí 
SJ.2.3.21. ovláda 
a charakterizuje členenie 
slovnej zásoby na hovorové 
a knižné  (odborné, básnické), 
spisovné a nespisovné slová 
(slangové, nárečové), citovo    
 zafarbené a bez citového 
zafarbenia 
SJ.2.3.22. ovláda tvorenie 
podstatných mien, prídavných 
mien, slovies predponou  
a príponou; tvorenie zdrobnenín 
a zveličujúcich slov príponou; 
tvorenie slov   skladaním 
SJ.2.3.25. pozná a vie určiť 

SJ.3.3.13. pozná 
neplnovýznamové slovesá, ich 
funkciu vo vete 
SJ.3.3.14. vie rozoznať druhy 
určitých a neurčitých 
slovesných tvarov 
SJ.3.3.15. vie odlíšiť vo vete 
príslovky od druhotných 
predložiek a častíc 
SJ.3.3.16. správne používa 
predložkové spojenia 
SJ.3.3.17. ovláda písanie 
čiarky v súvetí 
SJ.3.3.19. tvorí príklady na 
vetný sklad 
SJ.3.3.20. pozná základy 
interpunkcie pri písaní 
priraďovacieho 
a podraďovacieho   súvetia 
SJ.3.3.21. určuje počet viet 
v zloženom súvetí s odlíšením 
hlavných a vedľajších viet;  
 ovláda základy interpunkcie 
pri písaní zloženého súvetia 
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v texte nepriame pomenovania: 
metaforu, metonýmiu,  

 
 
 

Literatúra 

SJ.1.4.2. k názvom prečítaných 
literárnych diel (ktoré sú 
predpísané učebnými osnovami   
od 5. po 8. ročník) vie správne 
priradiť autora 
SJ.1.4.8. pozná rôzne druhy 
literárnych postupov (rozprávanie, 
opis, dialóg a monológ) 
SJ.1.4.10. vie vymenovať druhy 
dramatických umení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SJ.2.4.1. pozná  žánre 
literárnych druhov (druhy 
lyrických básní, poviedka, 
novela, román, tragédia, 
komédia, divadelná 
a rozhlasová hra ...) 
SJ.2.4.2. pozná autorov 
v súvislosti s ich literárnou 
tvorbou a prečítanými dielami; 
vie zaradiť autora medzi 
básnikov, prozaikov, dramatikov 
SJ.2.4.4. vie charakterizovať 
pojmy umelecká reč viazaná 
a neviazaná, povedať, ktorý  
literárny druh je 
najcharakteristickejší pre 
viazanú a neviazanú umeleckú 
reč 
SJ.2.4.5. vie definovať pojem 
umelecká a náučná 
(neumelecká) literatúra na 
konkrétnych umeleckých 
textoch 
SJ.2.4.7. vie definovať literárne 
pojmy viažuce sa k poézii; 
obkročný a prerývaný rým 
SJ.2.4.8. vie vysvetliť pojem 
monológ, dialóg a svoje 
vysvetlenie vie zdôvodniť    
 pomocou príkladov 

SJ.3.4.1. vie určiť základné 
prvky literárnych  žánrov 
v určitom texte 
SJ.3.4.2. vie uviesť názov 
diela, autora, literárny druh 
a žáner na základe 
úryvku,literárnych postáv, 
motívov 
SJ.3.4.3. vie vysvetliť rozdiel 
medzi novelou a románom, 
románom a poviedkou  
(poviedkou a rozprávkou) 
SJ.3.4.4. dokáže 
charakterizovať jednotlivé 
postavy (kladné, záporné) 
z čitateľského hľadiska a svoje 
tvrdenie podložiť argumentmi 
SJ.3.4.5. vie vysvetliť podstatu 
zápletky ako kompozičnej fázy 
deja v známom texte 
SJ.3.4.6. vie vysvetliť pojmy 
rým, rytmus v súvislosti 
s umeleckou rečou viazanou  
(v básni aj v populárnej piesni) 
SJ.3.4.7. vie vysvetliť sonet 
ako lyrickú básnickú formu 
SJ.3.4.8. vie vysvetliť pojem 
rozprávač v texte a vie 
identifikovať jednotlivé formy  
rozprávača, vie transformovať 
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z literárnych ukážok 
SJ.2.4.9. vie určiť jazykové 
prostriedky v literárnom 
umeleckom diele (metaforu,  
 stupňovanie) 
SJ.2.4.10. pozná základnú 
literárnu terminológiu viažucu sa 
k dráme 
 

formy rozprávača z ja-formy do 
on-formy  a naopak 
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СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК  
ЦИЉ: Циљ наставе српског језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку писменост и да напредују ка 
реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и 
непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и 
заинтересованост за предметне садржаје, као и да активно овладају српским језиком у оквиру предвиђене језичке и лексичке грађе, 
да упознају елементе културе народа који говоре тим језиком и оспособе се за споразумевање, дружење и зближавање са 
припадницима већинског народа и других националности. 

ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема) 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

 
 
 
 

IX - VI 
 
 
 

Учионица 
 

Кабинет за 
информатику 

 
 

Природа 
 

Школско 
двориште 

 
 
 
 
 

 
 
 

Обрада текста 
 
 
 
 

Школа: активности у 
школским објектима; 
сарадња са школама које 
носе исто име или су 
места збратимљена. 
Свакодневни живот: 
посета музеју, 
изложбама, концертима, 
библиотеци, сајму... 
Друштво и природа: 
главне привредне гране; 
грађевински објекти; 
природне лепоте, 
туризам, спортски 
центри. 
Актуелне теме: 
проблеми савременог 
света; заштита човекове 
околине, савремена 
средства комуникације. 
Комуникативне функције: 
изражавање 
незадовољства, чуђења, 

 

-пријатна и опуштена 
атмосфера 
*Унапређивање квалитета 
наставе 
-корелација кроз коришћење 
знања и искустава из разних 
области и повезивање у 
смишљену целину са новим 
знањима, 
корелација унутар предмета 
корелација са наставом 
српског језика као матерњег 
 ( у ситуацијама када су  
ученици заинтересовани да 
сазнају више него што је 
планом предвиђено). 
корелација са наставом 
словачког језика, ликовном 
културом, музичком 
културом,физичким 
васпитањем, географијом и 
историјом. 
 

слуша 
-чита 
-пише 
-говори 
-размишља 
-пита 
-уочава  
-истражује 
-повезује 
-процењује 
-открива 
-препознаје 
-дискутује 
-прича о 
догађају 
-препричава 
обрађен текст 
-смишља 
другачији 
почетак или 
завршетак 
приче 
-довршава 
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изненађења, 
негодовања, радости, 
забринутости, 
упозорења, наредбе, 
претпоставке или сумње 
у нешто. 
 

*Оснаживање комуникације и 
сарадње 
-информације, упутства и 
питања добро осмишљена, 
прецизно формулисана и 
недвосмислена, 
-охрабрење ученика да 
слободно износе своја 
мишљења и запажања, 
-повратна информација 
ученицима  
*Развијање и неговање 
подстицајних метода у раду са 
ученицима 
-коришћење разноврсних 
метода за подстицање 
радозналости, пажње и 
критичког мишљења  
-увођење у самостално 
коришћење различитих извора 
знања, 
-коришћење похвала, 
-индивидуалан приступ 
ученицима, 
Иновације: 
- коришћење рачунара у 
учењу (интернет, Power point 
презентације) 
-диференцирана настава 
-рад у паровима 
-групни рад 
-проблемска настава 

причу 
-пише састав 
-преписује 
-примењује 
научено 
-тражи речи 
истог или 
супротног 
значења, 
деминутиве и 
аугментативе 
-глуми 
-израђује пано 
-илуструје 

 

 

Језичка материја 
 
 

 
 

Граматика 
 
 
 
 
 
 
 

Правопис 

-Исказивање 
безличности 
-Прецизирање или 
сужавање значења 
именице из главне 
реченице зависном 
реченицом 
-Исказивање 
корелативне допуне 
-Именске речи: именице, 
придеви, личне 
заменице, придевске 
заменице, бројеви 
-Падежи српског језика 
-Синтагма и реченица 
-Творба етника, 
хипокористика, збирних 
именица, прилога 
-Употреба запете у 
сложеној реченици 
-Писање речи страног 
порекла 
 

 

 Говорне вежбе Препричавање : -Анализа тежих 
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слушаног текста, РТВ-
емисија. 
Разговор о самостално 
прочитаном тексту, на 
дату тему. 
 Анализа текстова. 
 Анализа ученичких 
излагања. 

текстова  
 
Наставни облици :  
-рад у већим групама (два 
одељења) 
- колективни рад 
-групни рад  
-рад у паровима 
-индивидуални рад 
-механичко учење 
-учење путем открића 
-тимска настава 
-компјутерска настава 
-тематска настава 
Наставне методе :  
-усмено излагање 
-рад на тексту (читање, 
анализа) 
-разговор 
-индуктивна метода 
-писани радови ученика 
-писане вежбе ( преписивање, 
диктат, описивање) 
-говорне вежбе 
(препричавање, причање, 
описивање) 
-цртање 
-илустрација 
цртежом,сликом,фотографијо
м 
-демонстрација 
 

 Писмене вежбе 

Писање састава на 
основу датог почетка, са 
измењеним завршетком, 
на дату тему. 
Писање личних и 
заједничких доживљаја. 
Писање извештаја, 
бележење ученичких 
излагања. 
Четири писмена задатка 
у току године. 

 

 Читање 
 

Самостално читање 
текстова различитог 
жанра са упознавањем 
културног контекста. 
Лектира 
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*Развијање објективног 
праћења и напредовања 
ученика 
-праћење и оцењивање је 
редовно и у континуитету, 
-оцена се образлаже, 
 
Праћење напредовања 
ученика  врши се путем : 
-наставних листића 
-контролних задатака 
-писмених задатака (писмена 
провера) 
-усмене провере 
-анализе погрешних одговора 
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EНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  
ЦИЉ: Учења  страног језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку писменост и да напредују ка реализацији 
одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим 
ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развијају мотивисаност за учење и заинтересованост за 
предметне садржаје, као и да овладају комуникативним вештинама и развијају способности и методе учења страног језика.. 
ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема) 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

IX - VI 
 
 

Учионица 
опште 
намене 

 
Кабинет за 
информат

ику 
 

Школа 
 
Ја и моји 
другови 
 
Породица и 
блиско 
окружење 
 
Празници 
 
Мој дом 
 
Исхрана 
 
Одећа 
 
Окружење 
 
Основни 
подаци о 
земљама 
енглеског 
говорног 
подручја 

Именице – рецептивно и 
продуктивно  
 
Члан – одређени и 
неодређени члан, нулти 
члан 
 
Придеви – рецептивно и 
продуктивно  
 
Заменице – рецептивно и 
продуктивно (неодређене 
заменице, односне 
заменице) 
 
Детерминатори 
 
Предлози – рецептивно и 
продуктивно 
(најфреквентнији предлози у 
контексту, правац кретања, 
позиција у простору) 
 
 
Глаголи (разлика између The 

 

Корелација унутар предмета 
Корелација са наставом српског 
језика, музичком културом, са 
наставом историје и географије 
Узајамна посета часова 
Интензивирање активне наставе 
 
Наставни облици :  
-рад у већим групама (два 
одељења) 
- колективни рад 
-групни рад  
-рад у паровима 
-индивидуални рад 
-механичко учење 
-учење путем открића 
-тимска настава 
-компјутерска настава 
 
Наставне методе :  
-усмено излагање 
-рад на тексту  
-разговор 
-индуктивна метода 
-писане вежбе ( преписивање, 

слуша 
-чита 
-пише 
-говори 
-размишља 
-пита 
-уочава  
-истражује 
-повезује 
-процењује 
-открива 
-препознаје 
-дискутује  
-варира 
дијалог 
-преписује 
-примењује 
научено 
-тражи речи 
истог или 
супротног 
значења 
-глуми 
-илуструје 
-црта по 
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Бројеви до 100 
 
Годишња 
доба, месеци, 
дани у недељи 
и делови дана 

Present Simple Tense и The 
Present Continuous Tense, 
The Simple Past Tense и The 
Past Continuous Tense, 
buduće vreme) 
 
Модални глаголи  
 
Употреба used to 
 
Први и други кондиционал  
 
Пасив 
 
Индиректни говор 
 
Прилози и прилошке 
одредбе 
 
Упитне реченице 
 
Везници 

диктат) 
-говорне вежбе (варирање 
дијалога, одговарање на питања, 
кратко описивање) 
-цртање 
-илустрација цртежом, сликом, 
фотографијом 
-демонстрација (слова) 
 
Оснаживање комуникације и 
сарадње између  наставника и 
ученика одвија се кроз дијалог, 
дискусију и расправу, јасне 
критеријуме оцењивања, 
диференцирано оцењивање, 
укључивање родитеља у 
реализацију тематског дана у 
октобру 
 
Праћење напредовања ученика и 
евалуација се врши путем : 
-писменог задатака на крају 1. и 2. 
полугодишта 
-усмене провере 
-анализе погрешних одговора 
-диктата 
-провере читања 
-провере усвојености лексичке 
грађе 
-залагања на часу 
-домаћих задатака 

диктату 
-пише речник 
-игра се (флеш 
картице, коцка 
за глаголе...) 
-учење учења 
-заједничко 
планирање и 
реализација 
часа 
-пева у групи 
-учи стихове 
напамет 
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ЛИКОВНА КУЛТУРА 
ЦИЉ: :Циљ васпитно образовног рада у настави ликовне култуте јесте да подстиче и развија учениково стваралачко мишљење и 
деловање у сладу са демократским опредељењем друштва и карактером овог наставног предмета. 

ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема) 

 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

 
 

Од 
септембра 

до јуна 
2013-2014 

 
 

- учионица 
- школско 
двориште 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Арабеска 1+3 
Арабеска 1 
Арабеска – вежбање и 
естетска анализа 3 

 
 
Конкурсне теме 
расписане од 

стране 
Министарства 

просвете и 
важнији 

међународни 
конкурси 

- индивидуализовани рад 
- индивидуалан рад 
- рад у пару 
- рад у групи 
- Тимски часови 
- Тематски дан 
- Активна настава 
- Проблемска настава 
- Вербална комуникација 
- Обрада текста 
- Мултимедијално упознавање и 

доживљавање ликовног дела: 
репродукција, филм 

- Корелација са другим 
наставним предметима и 
садржајима: мужичко, 
биологија, математика, 
техничко, географија, 
историја, језик и књижевност и 
физичко васпитање 

- Подстицање, припремање и 
реализација часа- ученици и 
наставник заједно 

- Програмирана настава 
 

Практичан рад 
Експеримент 
Анализе и 
дискусије  
Игра 
Учење-учења 
Посматрање 
Креативно 
мишљење и 
изражавање 
Повезивање 
претходно 
стеченог знања и 
искуства са 
новим 
садржајима 

Пропорције 1+3 
Пропорције 1 
Пропорције – вежбање и 
естетска анализа 3 

Композиција и 
простор 17+2+1 

Равнотежа облика и масе 
у простору 2 
Равнотежа боје у 
простору 2 
Компоновање величине у 
простору 3 
Компоновање више 
ритмичких целина 
различитог значења у 
простору 3 
Понављање и 
степеновање облика у 
простору 3 
Контраст,светлина,површ
ина и облика у 
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одређеном простору 2 
Сродност ликовних 
вредности у одређеном 
простору 2 
Композиција и простор – 
вежбање 2 
Композиција и простор – 
естетска анализа 1 
 
 

Обједињавање 
покрета игре и 
звука 2+4 

Обједињавање покрета 
игре и звука  

- постављање на 
сцену једноставне 
приче 
(припреме,скице,пл
анови идеје за 
детаљ,одређивање 
главних и 
споредних 
личности,светлосни 
и звучни 
ефекти,декор,маске, 
костими,реализациј
а) 

- ритам 
дешавања,убрзан,у
спорен,уобичајен у 
интервалима 
одређеног трајања 
4+1 

Обједињавање покрета 
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игре и звука естетска 
анализа 1 

Фотографија 2 Фотографија 2 
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ЛИКОВНА КУЛТУРА – образовни стандарди 
 

НАСТАВНА  
ОБЛАСТ ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

АРАБЕСКА 

 
Разликује и користи у свом раду 
основне медије,материјале и 
технике 
(цртање,сликање,вајање )визуелних 
уметности 
Изводи дводименионалне и 
тродимензионалне радове 
Описује свој рад и радове других 
исказује утисак 
Зна неколико примера примене 
визуелних уметностиу сваконевном 
животу 

 
Познаје и користи у свом раду 
основне изражајне могућности 
класичних и савременух 
медија,техника и материјала 
визуелних уметности 
Образлаже свој рад и радове других 
(наводи 
тему,садржај,карактеристике,технике) 
Одабира адекватан садржај да би 
представио неку идеју или концеп 

 
Познаје и користи различите 
изражајне могућности класичних и 
савремених медија,технике и 
материјала визуелне уметности 
Одабира адекватна средства 
(медији,материјали,технику,поступак) 
помоћу којих ће на најбољи начин 
реализовати своју одабрану идеју 
Изводи радове са одређеном 
намером користећи основне 
визуелне елементе и принципе да би 
постигао одрђени ефекат 
Користи тачне термине 
(текстура,ритам,облик )из визуелних 
уметности примерене узрасту када 
образлаже свој рад и радове других 
Уочава међусобну повезаност 
елемената,принципа и садржајана 
свом раду и радовима других 
Анализира одабрана уметничка де 
Користи друга места и изворе 
(библиотека,интернет..).да би 
проширио своја знања из визуелних 
уметности 
Разуме међусобну повезаност и 
утицај уметности и других области 
живота 
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ПРОПОРЦИЈЕ 

 
Разликује и користи у свом раду 
основне медије,материјале и 
технике 
(цртање,сликање,вајање )визуелних 
уметности 
Изводи дводименионалне и 
тродимензионалне радове 
Описује свој рад и радове других 
исказује утисак 
Описује разлике које уочава на 
уметничким радовима из 
различитих 
земаља,култура,периода 
Зна да наведе различита занимања 
за која су потребна знања и 
вештине стечени учењем у 
визуелним уметностима 
(костимограф,дизајнер архитекта...) 
Познаје места и изворе где може да 
прошири своја знања за визуелне 
уметности 
(музеј,галерија,уметнички атеље) 
Зна неколико примера примене 
визуелних уметностиу сваконевном 
животу 

 
Познаје и користи у свом раду 
основне изражајне могућности 
класичних и савременух 
медија,техника и материјала 
визуелних уметности 
Образлаже свој рад и радове других 
(наводи 
тему,садржај,карактеристике,технике) 
Одабира адекватан садржај да би 
представио неку идеју или концепт 
Лоцира одабрана уметничка дела у 
историјски и друштвени контекст 

 
Познаје и користи различите 
изражајне могућности класичних и 
савремених медија,технике и 
материјала визуелне уметности 
Одабира адекватна средства 
(медији,материјали,технику,поступак) 
помоћу којих ће на најбољи начин 
реализовати своју одабрану идеју 
Изводи радове са одређеном 
намером користећи основне 
визуелне елементе и принципе да би 
постигао одрђени ефекат 
Користи тачне термине 
(текстура,ритам,облик )из визуелних 
уметности примерене узрасту када 
образлаже свој рад и радове других 
Уочава међусобну повезаност 
елемената,принципа и садржаја на 
свом раду и радовима других 
Анализира одабрана уметничка дела 
у односу на време настанка и према 
културној припадности (описује 
основне карактеристике ,намеру 
уметника...) 
Користи друга места и изворе 
(библиотека,интернет..).да би 
проширио своја знања из визуелних 
уметности 
Разуме међусобну повезаност и 
утицај уметности и других области 
живота 
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КОМПОЗИЦИЈА И 
ПРОСТОР 

Разликује и користи у свом раду 
основне медије,материјале и 
технике 
(цртање,сликање,вајање )визуелних 
уметности 
Изводи дводименионалне и 
тродимензионалне радове 
Описује свој рад и радове других 
исказује утисак 
Описује разлике које уочава на 
уметничким радовима  
Зна неколико примера примене 
визуелних уметностиу сваконевном 
животу 

Познаје и користи у свом раду 
основне изражајне могућности 
класичних и савременух 
медија,техника и материјала 
визуелних уметности 
Образлаже свој рад и радове других 
(наводи 
тему,садржај,карактеристике,технике) 
Одабира адекватан садржај да би 
представио неку идеју или концепт 
Лоцира одабрана уметничка дела у 
историјски и друштвени контекст 

Познаје и користи различите 
изражајне могућности класичних и 
савремених медија,технике и 
материјала визуелне уметности 
Одабира адекватна средства 
(медији,материјали,технику,поступак) 
помоћу којих ће на најбољи начин 
реализовати своју одабрану идеју 
Изводи радове са одређеном 
намером користећи основне 
визуелне елементе и принципе да би 
постигао одрђени ефекат 
Користи тачне термине 
(текстура,ритам,облик )из визуелних 
уметности примерене узрасту када 
образлаже свој рад и радове других 
Уочава међусобну повезаност 
елемената,принципа и 
садржајанасвом раду и радовима 
других 
Анализира одабрана уметничка дела 
у односу на време настанка и према 
културној припадности (описује 
основне карактеристике ,намеру 
уметника 
Користи друга места и изворе 
(библиотека,интернет..).да би 
проширио своја знања из визуелних 
уметности 
Разуме међусобну повезаност и 
утицај уметности и других области 
живота 
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ОБЈЕДИЊАВАЊЕ 
ПОКРЕТА ИГРЕ И 

ЗВУКА 

 
 
Разликује и користи у свом раду 
основне медије,материјале и 
технике 
(цртање,сликање,вајање )визуелних 
уметности 
Изводи дводименионалне и 
тродимензионалне радове 
Описује свој рад и радове других 
исказује утисак 
Зна да наведе различита занимања 
за која су потребна знања и 
вештине стечени учењем у 
визуелним уметностима 
(костимограф,дизајнер архитекта...) 
Зна неколико примера примене 
визуелних уметностиу сваконевном 
животу 

 
 
Познаје и користи у свом раду 
основне изражајне могућности 
класичних и савременух 
медија,техника и материјала 
визуелних уметности 
Образлаже свој рад и радове других 
(наводи 
тему,садржај,карактеристике,технике) 
Одабира адекватан садржај да би 
представио неку идеју или концепт 
 

 
 
Познаје и користи различите 
изражајне могућности класичних и 
савремених медија,технике и 
материјала визуелне уметности 
Одабира адекватна средства 
(медији,материјали,технику,поступак) 
помоћу којих ће на најбољи начин 
реализовати своју одабрану идеју 
Изводи радове са одређеном 
намером користећи основне 
визуелне елементе и принципе да би 
постигао одрђени ефекат 
Користи тачне термине 
(текстура,ритам,облик )из визуелних 
уметности примерене узрасту када 
образлаже свој рад и радове других 
Уочава међусобну повезаност 
елемената,принципа и 
садржајанасвом раду и радовима 
других 
Описује потребна знања и вештине 
који су неопходни у занимањима 
везаним за визуелне уметности 
Користи друга места и изворе 
(библиотека,интернет..).да би 
проширио своја знања из визуелних 
уметности 
Разуме међусобну повезаност и 
утицај уметности и других области 
живота 
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ФОТОГРАФИЈА 

 
 
 
Зна неколико примера примене 
визуелних уметностиу сваконевном 
животу 

 
 
Познаје и користи у свом раду  
савремене медије 
Образлаже свој рад и радове других 
(наводи 
тему,садржај,карактеристике) 
Одабира адекватан садржај да би 
представио неку идеју или концепт 
Лоцира одабрана уметничка дела у 
историјски и друштвени контекс 

 
 
Познаје и користи различите 
изражајне могућности  савремених 
медија визуелне уметности 
Одабира адекватна средства  
помоћу којих ће на најбољи начин 
реализовати своју одабрану идеју 
Изводи радове са одређеном 
намером користећи основне 
визуелне елементе и принципе да би 
постигао одрђени ефекат 
Користи тачне термине  
Уочава међусобну повезаност 
елемената,принципа и 
садржајанасвом раду и радовима 
других 
Анализира одабрана уметничка дела 
у односу на време настанка  (описује 
основне карактеристике ,намеру 
уметника...) 
Описује потребна знања и вештине 
који су неопходни у занимањима 
везаним за визуелне уметности 
Користи друга места и изворе 
(библиотека,интернет..).да би 
проширио своја знања из визуелних 
уметности 
Разуме међусобну повезаност и 
утицај уметности и других области 
живота 
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МУЗИЧКА КУЛТУРА 
ЦИЉ : наставе музичке културе јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и уметничку писменост и да напредују ка 
реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим 
ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за 
предметне садржаје, као и да упознају музичке културе кроз обраду тема повезаних са музиком различитих епоха, развију музикалност 
и креативност. 
ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема) 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

IХ – VI 
Kaбинет за 
музичку 
културу, 
информат

ички 
кабинет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- Упзнаванје 
музике различитих 
епоха и извођење 
музике 
- Праисторија 
-Античка епоха 
-Средњи век 
-Ренесанса 
-Барок 
-Класицизам 
-Музика на тлу 
Србије 
-Основе музичке 
писмености 
- Стварање музике 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Извођење музике 
-певање,свирање и основе 
музичке писмености 
-свирање на ритмичким и 
мелодијским 
инструментима 
Слушање музике 
-слушати 
вокалне,инструменталне и 
вокално-инструменталне 
композиције 
-обратити пажњу на соло и 
хорско певање 
-препознавати инструмент 
по звуку,представити им 
изглед и могућности 
инструмента 
Стварање музике 
-Истраживање музике 
-подстицање музичке 
креативности 
-импровизација дијалога 

 
Увежбавати 
соло песме са 
групом певача 
поводом 
приредбе 
 

- Стицање знања 
- Слушање музике 
- Основе музичке писмености 
- Певање песама по слуху и из 

нотног текста 
- Свирање 
- Музичко стваралаштво 
- Дидактичко - методичка 

упутства 
- Извођење музике 
- Праћење и вредновање 

ученика 
Унапређивање квалитета наставе-
коралација са другим предметима и 
корелација унутар предмета 
Развијање и неговање подстицајних 
метода  у раду са ученицима 
Развијање објективнијег система 
праћења и напредовања код 
ученика 
Оснаживање и неговање 
подстицајних метода у раду са 
ученицима 

 
Свирање 
Певање  
Тактирање 
Размишљање 
Ученик слуша и 
препознаје 
музичка 
дела,звуке 
инструмента, 
соло или хорску 
музику 
Дискутује, 
износи своје 
мишљење 
Примењује 
научено  
Црта на основу 
емоција 
слушајући 
музику 
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МУЗИЧКА КУЛТУРА – образовни стандарди 
НАСТАВНА 
ТЕМА 

ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

Знање и 
разумевање 
 

Ученик уме да препозна основне 
елементе музичке писмености, 
опише основне карактеристике 

музичких инструмената и састава, 
историјско-стилских периода, 
музичких жанрова, народног 

стваралаштва. 

Ученик разуме повезаност 
музичких елемената и 

карактеристика музичких 
интрумената са музичком 

изражајношћу. Уме да 
анализира повезаност облика 

народног музицирања са 
специфичним контекстом 

народног живота. 

Ученик зна функцију елемената 
музичке писмености и извођачких 
састава у оквиру музичког дела. 
Разуме историјске и друштвене 
околности настанка жанра и облика 
музичког фолклора. Критички и 
аргументовано образлаже свој суд. 

Слушање 
музике 

 Ученик уме да на основу музичких 
примера, да именује музичке и 
изражајне елементе, извочачки 

састав, музичке жанрове, српски 
музички фолклор. 

Ученик уме да анализира 
повезаност музичких елемената 

и карактеристика музичких 
инструмената са музичком 

изражајношћу (нпр. Брз темпо 
са животним карактером), уме 

да опише и анализира 
карактеристике звичног примера 

кроз садејство опажених 
музичких елемената (нпр. 
Узбуркана  мелодија као 

резултат специфичног ритма, 
темпа, агогике, динамике, 

интервалске структуре). Може 
да препозна структуру и 

драматургију одређеног жанра у 
случном примеру 

Ученик уме да анализира случни 
пример и открије везу опажених 
карактеристика са структуралном и 
драматуршком димензијом звучног 
примера, жанровским и историјско-
стилским контекстом звучног 
примера са контекстом звучног 
примера и контекстом настанка и 
примене различитих облика 
музичког фолклора. 

Мизичко 
извођење 

 Ученик уме да пева или свира 
једноставне дечије, народне или 

 Ученик уме да изведе разноврсни 
музички репертоар певањем и 
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популарне композиције предвиђене 
Наставним планом и програмом. 

 

свирањем или као солиста и у 
школским ансамблима 

Музичко 
стваралаштво 

Ученик уме да направи музички 
инструмент користећи предмете из 
окружења, осмисли мање музичке 

целине користећи понуђене мотиве 

 Ученик уме креативно да комбинује 
изражајне музичке елементе у 
естетском контексту (одређени 
музички поступак доводи у везу са 
жељеним ефектом). Ученик уме да 
осмишљава пратеће аранжмане за 
Орфов инструментаријум и друге 
задате музичке инструменте и 
импровизује или компонује мање 
музичке целине (ритмичке и 
мелодијске) у оквиру различитих 
музичких жанрова и стилова 
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ИСТОРИЈА  
ЦИЉ: Циљ наставе историје јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и научну писменост и да напредују ка 
реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим 
ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за 
предметне садржаје, као и развијање историјске свести и хуманистичко образовање ученика. Настава историје треба да допринесе 
разумевању историјског простора и времена, историјских догађаја, појава и процеса, као и развијању националног и европског 
идентитета и духа толеранције код ученика. 
ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема) 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

Од 
септембра
 . до јуна  

 
 

- учионица 
- школско 
двориште 

 
 

 
 
 
 

УСПОН ЕВРОПЕ 
(Европа од краја 
ХV до краја ХVIII  

века) 

Основне одлике новог 
века 
Велика географска 
открића 
Градови у новом веку 
Хуманизам и ренесанса 
Реформација и 
противреформација 
Апсолутистичке монархије 

 

- индивидуализовани рад 
- индивидуалан рад 
- рад у пару 
- рад у групи 
- Тимски часови 
- Тематски дан 
- Активна настава 
- Проблемска настава 
- Вербална комуникација 
- Обрада текста 
- Мултимедијално упознавање и 

доживљавање путем 
репродукције, филм 

- Корелација са другим 
наставним предметима и 
садржајима: 

- Подстицање, припремање и 
реализација часа- ученици и 
наставник заједно 

- Програмирана настава 
 

Практичан рад 
Анализе и 
дискусије  
Учење-учења 
Посматрање 
Креативно 
мишљење и 
изражавање 
Повезивање 
претходно 
стеченог знања и 
искуства са 
новим 
садржајима 

СРПСКИ НАРОД     
ПОД СТРАНОМ 
ВЛАШЋУ ОД ХVI 
ДО XVIII ВЕКА 

Турска освајања, држава и 
друштво од ХV до XVIII 
века 
Положај Срба у Турском 
царству 
Српска православна црква 
Срби у ратовима Аустрије 
и Млетачке републике 
против Турског царства 
Сеобе Срба 
Почеци граћанске класе 
код Срба 
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ДОБА 
РЕВОЛУЦИЈЕ 
 
 
 

Индустријска револуција  
Политичке револуције 
Француска револуција 
Наполеоново доба 
Револуције 1848/49. 
године 
Уједињење Италије и 
Немачке 
Грађански рат у САД 
Белике силе, Источно 
питање и балкански 
народи 
 

 

 
 
НОВОВЕКОВНЕ 
СРПСКЕ ДРЖАВЕ 
СРБИЈА И ЦРНА 
ГОРА    
( до међународног 
признања 1878. 
године) 
 

Српска револуција 1804-
1835 
Први српски устанак 
Други српски устанак  
Прва владавина Милоша и 
МихаилаОбреновића 
Уставобранитељски 
режим 1842-1858 
Друга владавина Милоша 
и Михаила Обреновића 
Србија на путу ка 
независности 1868-1878 
Црна Гора у доба 
владичанства 
Кнежевина Црна Гора 
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СРПСКИ НАРОД 
ПОД СТРАНОМ 
ВЛАШЋУ ОД 
КРАЈА XVIII ДО 
СЕДАМДЕСЕ- 
ТИХ ГОДИНА  XIX 
ВЕКА 

Срби под хабзбуршком 
влашћу 
Положај Срба у Турској 
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ИСТОРИЈА – образовни стандарди 
НАСТАВНА 

ОБЛАСТ ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

 1.1. ИСТОРИЈСКО ЗНАЊЕ 

ИС.1.1.1. именује и разликује основне 
временске одреднице 
ИС.1.1.2. именује историјске периоде и 
зна редослед историјских периода 
ИС.1.1.3. зна поделу на праисторију и 
историју 
ИС.1.1.4. уме да одреди којем веку 
припадају важне године из прошлости 
ИС.1.1.5. уме да одреди којем 
историјском периоду припадају важне 
године из прошлости 
ИС.1.1.6. препознаје значење основних 
појмова из историје цивилизације 
ИС.1.1.7. именује најважније појаве из 
националне историје 
ИС.1.1.8. именује најважније појаве из 
опште историје 
ИС.1.1.9. зна на којем простору су се 
одиграле најважније појаве и догађаји 
из националне и опште историје 
ИС 1.1.10. уме да наведе узроке и 
последице најважнијих појава из 
прошлости 

1.2. ИСТРАЖИВАЊЕ И ТУМАЧЕЊЕ 
ИСТОРИЈЕ 
ИС.1.2.1. препознаје на основу 

2. 1. ИСТОРИЈСКО ЗНАЊЕ 

ИС.2.1.1. уме да повеже личност 
и историјски феномен са 
одговарајућом временском 
одредницом и историјским 
периодом 
ИС.2.1.2. препознаје да постоји 
повезаност националне, 
регионалне и светске историје 
ИС.2.1.3. препознаје да постоји 
повезаност регионалне и 
светске историје 
ИС.2.1.4. препознаје да постоји 
повезаност појава из прошлости 
са појавама из садашњости 
ИС.2.1.5. зна и разуме узроке и 
последице важних историјских 
феномена у националној 
историји 
ИС.2.1.6. зна и разуме узроке и 
последице важних историјских 
прекретница из опште историје 

2.2. ИСТРАЖИВАЊЕ И 
ТУМАЧЕЊЕ ИСТОРИЈЕ 

ИС.2.2.1. уме да закључи о 

3. 1. ИСТОРИЈСКО ЗНАЊЕ 

ИС.3.1.1. уме да примени знање из 
историјске хронологије (уме 
прецизно да одреди којој деценији и 
веку, историјском периоду припада 
одређена година, личност и 
историјски феномен) 
ИС.3.1.2. уме да објасни 
специфичности важних историјских 
појмова и да их примени у 
одговарајућем историјском 
контексту 
ИС.3.1.3. зна специфичне детаље из 
националне и опште историје 
ИС.3.1.4. разуме на који начин су 
повезане појаве из националне, 
регионалне, опште историје 
ИС.3.1.5. разуме како су повезане 
појаве из прошлости и садашњости 
ИС.3.1.6. уме да закључи зашто је 
дошло до одређених историјских 
догађаја и које су последице важних 
историјских дешавања 

3. 2. ИСТРАЖИВАЊЕ И ТУМАЧЕЊЕ 
ИСТОРИЈЕ 

http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.1.1.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.1.1.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.1.2.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.1.2.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.1.3.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.1.3.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.1.4.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.1.4.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.1.5.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.1.5.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.1.5.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.1.6.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.1.6.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.1.7.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.1.7.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.1.8.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.1.8.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.1.9.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.1.9.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.1.9.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.1.10.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.1.10.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.1.10.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.2.1.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.2.1.1.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.2.1.1.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.2.1.1.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.2.1.1.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.2.1.1.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.2.1.2.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.2.1.2.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.2.1.2.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.2.1.3.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.2.1.3.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.2.1.3.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.2.1.4.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.2.1.4.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.2.1.4.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.2.1.5.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.2.1.5.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.2.1.5.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.2.1.5.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.2.1.6.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.2.1.6.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.2.1.6.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.2.2.1.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.3.1.1.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.3.1.1.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.3.1.1.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.3.1.1.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.3.1.1.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.3.1.1.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.3.1.2.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.3.1.2.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.3.1.2.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.3.1.2.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.3.1.2.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.3.1.3.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.3.1.3.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.3.1.4.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.3.1.4.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.3.1.4.pdf
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карактеристичних историјских извора 
(текстуалних, сликовних, 
материјалних) о којој историјској 
појави, догађају и личности је реч 
ИС.1.2.2. препознаје разлику између 
текстуалног историјског извора и 
других текстова познатих ученику, који 
говоре о истим историјским појавама 
ИС.1.2.3. препознаје једноставне и 
карактеристичне историјске 
информације дате у форми слике 
ИС.1.2.4. уме да прочита једноставне и 
карактеристичне историјске 
информације дате у форми историјске 
карте у којој је наведена легенда 
ИС.1.2.5. уме да прочита једноставне и 
карактеристичне историјске 
информације дате у форми табеле 
ИС.1.2.6. уме да прочита једноставне и 
карактеристичне историјске 
информације дате у форми графикона 
ИС.1.2.7. зна да исте историјске појаве 
могу различито да се тумаче 
ИС.1.2.8. препознаје различита 
тумачења исте историјске појаве на 
једноставним примерима 

којем догађају, феномену и 
личности је реч на основу 
садржаја карактеристичних 
писаних историјских извора 
ИС.2.2.2. уме да закључи о 
којем историјском феномену је 
реч на основу карактеристичних 
сликовних историјских извора 
ИС.2.2.3. уме да одреди из које 
епохе или са ког географског 
простора потиче историјски 
извор када је текст извора 
непознат ученику, али су у њему 
наведене експлицитне 
информације о особинама 
епохе или географског простора 
ИС.2.2.4. уме да одреди угао 
гледања на историјску појаву 
(победника или побеђеног) на 
основу поређења два историјска 
извора који говоре о истом 
историјском догађају, феномену 
ИС.2.2.5. препознаје да постоји 
пристрасност у појединим 
тумачењима историјских 
личности, догађаја, феномена 

ИС.3.2.1. уме да изврши селекцију 
историјских извора 
ИС.3.2.2. уме да анализира и 
процени релевантност историјског 
извора 
ИС.3.2.3. уме да анализира и 
процени ближе хронолошко порекло 
извора 
ИС.3.2.4. уме да одреди на основу 
анализе историјског извора контекст 
у којем је настао извор и контекст о 
којем говори извор (идеолошки, 
културолошки, социјални, политички, 
географски контекст извора) 
ИС.3.2.5. уме да прочита историјске 
информације у различитим 
симболичким модалитетима и 
повеже их са претходним 
историјским знањем (закључује на 
основу историјске карте без 
понуђене легенде, упоређује два 
графикона и закључује о појави) 
ИС.3.2.6. уме да издвоји разлике и 
сличности у тумачењима и изворима 
који се односе на исту историјску 
појаву 
ИС.3.2.7. уме да изрази став и 
мишљење о одређеном тумачењу 
историјског феномена и да одреди 
врсту пристрасности (манипулација, 
пропаганда, стереотип...) 
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ГЕОГРАФИЈА 
ЦИЉ: ЦИЉ наставе географије јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и научну писменост и да напредују ка 
реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа,да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и 
непознатим ситуацијама,да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима,развију мотивисаност за учење и 
заинтересованост за предметне садржаје. Циљ наставе географије је усвајање знања о природногеографским и 
друштвеногеографским објектима, појавама и процесима и њиховим међусобним везама и односима у геопростору. 

ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема) 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

 
Географски 

Информатички  
кабинет 

 
Септембар 

Јун 
 
 

 
 
 

Регионална 
географија 

Азије 

Наставни програм 
географије за 
седми разред 

основног 
образовања 

ослања се на 
савремена 

достигнућа и на 
перспективе 

развоја 
географије, а 
примерен је 

интересовањима 
и потребама 

ученика. Стечена 
знања и вештине 

ученици ће 
примењивати у 
истраживању и 
анализирању 

одређених 
географских 

појава и процеса. 
Упознавање 

Географска 
збирка 

Енциклопедије 
Видео записи 
са тематиком 

градива 

- корелација у настави 
- тематска настава 
- дијалог 
- дијалог међу 

ученицима 
- коришћење рачунара 
- тематски дан 
- узајамна повезаност 

градива 
- прилагођавање 

питања узрасту 
ученика 

      -    тематски дан 

 
 

  -причање 
- прављење географских 
албума 
  - цртање 
  - израда макета 
-активно учествовање у 
настави 
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ученика  
са основним 
законитостима 
Азије 

 
 
 

Регионална 
географија 

Африке 

Ученици се 
упознају са 

главним 
законитостима 

географског 
распореда 

становника на 
Земљи и стицање 

знања о 
Афричком 
континенту 

 

- корелација у настави 
- тематска настава 
- дијалог 
- дијалог међу 

ученицима 
- коришћење рачунара 
- узајамна повезаност 

градива 
прилагођавање питања 
узрасту ученика 

 
-компјутерске збирке 
- учење на основу 
искустава 
-израда фото албума 
- узајамно понављање                 

 
Регионална 
географија 
Америке 

У оквиру ових 
садржаја 

предвиђена је 
обрада америчког 

континента  у 
целини 

(Северна,Средња 
и Јужна) и она 
треба да пружи 

јасније 
сагледавање 
особености 
регионалних 

целина и 
појединих делова 

Америке. 
 

   



 399 

 

Регионална 
географија  
Аустралије 
и Океаније 

Основне 
природне и 
друштвене 

одлике 
Аустралије и 

Океаније 

   

 

Регионална 
географија 
поларних 
области 

Географске 
законитости 

Арктика и 
Антарктика 

   

 Систематиз
ације 

Тематска 
понављања    
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ГЕОГРАФИЈА  - образовни стандарди 
НАСТАВНА 

ОБЛАСТ ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

УВОД ГЕ 1.4.1.  зна предмет 
проучавања,циљ и задатке 
регионалне географије 
ваневропских континената 

ГЕ 2.4.1.  разликује и именује 
географске дисциплине   

ГЕ 3.4.1.   разуме значај географије 
за општу културу и образовање 

АЗИЈА ГЕ 1.2.1.  разликује време и 
климу 
ГЕ 1.2.2.  зна да наведе основне 
природне зоне 
ГЕ 1.2.3.  може да препозна и 
именује океане и већа мора на 
Земљи 
ГЕ 1.3.1.  зна појмове наталитета, 
морталитета и природног 
прираштаја 
ГЕ 1.3.2.  дефинише појам 
привреде и препознаје 
привредне делатности и 
привредне гране 
ГЕ 1.4.1.  зна порекло имена 
Азија и зашто Азија припада 
континентима „Старог света" 
ГЕ 1.4.2.   именује океане који 
запљускују обале Азије 
ГЕ 1.4.3.  именује и на 
географској карти Азије 
препознаје најкрупније облике 

ГЕ 2.2.1.  разликује веначне и 
громадне планине и може да 
наведе њихове одлике 
ГЕ 2.2.2.  зна који фактори 
условљавају 
распрострањеност биљног и 
животињског света на Земљи 
ГЕ 2.2.3. разликује речну 
мрежу,речни систем и речни 
слив 
ГЕ 2.3.1.  на 
општегеографској и тематској 
карти моћи ће да покаже 
области на Земљи у који- ма 
су услови за живот 
становништва најповољнији, 
а у којима су неповољни 
ГЕ 2.3.2.   разликује 
привредне делатности и 
привредне гране 
ГЕ 2.4.1.  уме да на 
географској карти света 

 ГЕ 3.2.1.  зна да су вулканизам и 
земљотреси   
последица рада унутршњих слиа 
и може да објасни последице 
њихове активности 
ГЕ 3.2.2.  именује основне типове 
климе на Земљи и описује 
њихове одлике 
ГЕ 3.2.3.   умеће да покаже на 
географској карти света зонални 
распоред биљака и животиња на 
Земљи 
ГЕ  3.2.4. моћи ће да објасни 
поделу језера према начину 
постанка њихових басена и 
значај језера 
ГЕ 3.3.1.  разуме појам миграције 
и наводи узроке и последице 
миграција у свету 
ГЕ 3.3.2.  објашњава утицај  
природних и друштвених фактора 
на развој и размештај привреде и 
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разуђености азијских обала (већа 
полуострва, острва, мора, 
заливи, мореузи) 
ГЕ 1.4.4.  именује и на 
географској карти препознаје 
велике азијске реке 
ГЕ 1.4.5.  зна које људске расе 
живе у Азији 
ГЕ 1.4.6.   именује велике 
религије које су настале на 
азијском континенту 
 

одреди географски положај 
Азије и њено простирање 
ГЕ 2.4.2.   разликује 
полуострва и острва и може 
да их дефинише 
ГЕ 2.4.3.  зна шта су мореузи 
и какав је њихов значај 
ГЕ 2.4.4.  именује и на 
географској карти Азије 
проналази најкрупније облике 
рељефа (веначне и громадне 
планине, висоравни, 
простране низије) 
ГЕ 2.4.5.  именује и на 
географској карти проналази 
највиши врх и 
висораван,највећу низију и 
пустињу у Азији 
ГЕ 2.4.6.  уме да на 
географској карти покаже 
просторни распоред 
становништва Азије 

привредних делатности 
 ГЕ 3.4.1.   разуме зашто је Азија 
највиши континент на свету 
ГЕ 3.4.2.  разликује климатске 
типове према њиховим основним 
одликама 
ГЕ 3.4.3.  наводи утицај 
појединих типова климе на живот 
и рад људи и густину 
насељености у појединим 
регијама Азије 
ГЕ 3.4.4.  зна хоризонталну и 
вертикалну распрострањеност 
биљних и животињских врста 
азијског континента и њихов 
значај (арктичка пустиња, тундра, 
степа, четинарска и листопадна 
шума, макија, тропска кишна 
шума (џунгла)) 
ГЕ 3.4.5.  именује и на 
географској карти препознаје 
велике азијске реке,њихове 
сливове, пловне системе и језера 
и може да објасни њихов значај 
ГЕ 3.4.6.  може да објасни 
природно и механичко кретање 
становништва Азије, узроке и 
последице високог природног 
прираштаја и миграција 
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становништва 
ГЕ 3.4.7.  објашњава зашто је 
низак степен образовања 
становништва у Азији 
ГЕ 3.4.8.  зна основна природна 
богатства Азије и њихов значај за 
развој привреде 
ГЕ 3.4.9.   уме да на географској 
карти Азије препозна, ограничи и 
наведе основне одлике сваке 
појединачне регије Азије и 
односе између регија и држава 
ГЕ 3.4.10.  уме да анализира 
табеле и дијаграме 

 ГЕ 1.4.1.  на географској карти 
препознаje основне облике 
рељефа у југозападној Азији 
(планине, низије, висоравни) 
ГЕ 1.4.2.   уочaва на географској 
карти да је југозападна Азија 
међуконтинентални мост који 
повезује југоисточну Европу, 
североисточну Африку и јужну 
Азију 
ГЕ 1.4.3.  именује хидрографске 
објекте југозападне Азије и 
уочава њихов географски 
размештај на географској карти 
ГЕ 1.4.4.   зна основне одлике 

ГЕ 2.4.1.   уме да одреди и 
опише географски положај и 
границе југозападне Азије на 
географској карти Азије 
ГЕ 2.4.2.  разуме значај 
југозападне Азије у светском 
саобраћајном систему 
(копнени и поморски 
саобраћај 
ГЕ 2.4.3.   може да објасни 
географске појмове пустиња, 
степа, макија и покаже на 
географској карти њихову 
распрострањеност 
ГЕ 2.4.4.   може да наведе 

ГЕ 3.4.1.  може да наведе типове 
климе у југозападној Азији, 
њихове основне одлике и утицај 
на размештај становништва и 
насеља 
ГЕ 3.4.2.  образлаже утицај 
географског положаја и рељефа 
на доминантност суве суптропске 
климе и њеног утицаја на појаву 
сувих речних корита и 
сиромаштво биљним и 
животињским светом 
ГЕ 3.4.3.  објашњава зашто је 
југозападна Азија због богатства 
нафтом од посебног значаја за 
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становништва у југозападној 
Азији 

најважнија природна 
богатства југозападне Азије 

читав свет 
ГЕ 3.4.4.  уме да користи 
различите изворе информација 
(Уџбеник, Приручник, 
научнопопуларна литература, 
енциклопедије, часописи, видео-
запис, интернет...) и одређује 
њихов значај у географским 
сазнањима 
ГЕ 3.4.5.  може да наведе 
најважнија природна богатства 
југозападне Азије и објасни 
њихов значај за привредни развој 
појединачних држава 

 ГЕ 1.4.1.  препознаје на 
географској карти основне 
облике рељефа јужне Азије 
ГЕ 1.4.2.   именује хидрографске 
објекте јужне Азије 
ГЕ 1.4.3.  именује народе и 
религије у јужној Азији 
ГЕ 1.4.4.   може да наведе 
најважнија природна богатства 
јужне Азије 
ГЕ 1.4.5.   зна основне одлике 
Индије 

ГЕ 2.4.1.   уме да  на 
географској карти Азије 
одреди и опише географски 
положај и границе јужне Азије  
ГЕ 2.4.2.  уочава контрасте 
макрооблика рељефа - 
планина на северу, низија у 
долинама река и висоравни 
на југу 
ГЕ 2.4.3.   зна да основне 
одлике клими ове регије даје 
годишња смена монсуна 
ГЕ 2.4.4.   може да наведе 
природне факторе који утичу 
на распрострањеност биљног 

ГЕ 3.4.1.  разуме и објашњава 
географски појам Индијски 
подконтинент 
ГЕ 3.4.2.  уочава географски 
размештај хидрографских 
објеката и особености речне 
мреже јужне Азије 
ГЕ 3.4.3.  може да наведе 
основне одлике типова климе у 
јужној Азији и њихов утицај на 
размештај становништва и 
насеља 
ГЕ 3.4.4.  објашњава значај 
природних богатстава јужне Азије 
за привредни развој 
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и животињског света 
ГЕ 2.4.5.  објашњава  
географске појмове пустиња, 
степа, савана, џунгла и на 
географској карти показује 
њихово простирање 
ГЕ 2.4.6.  зна основне одлике 
становништва јужне Азије 
(висок природни прираштај, 
мере популационе политике, 
низак образовни ниво, 
сиромаштво, незапосленост, 
миграције из села у градове и 
друге делове света...) 

појединачних држава 
 

 ГЕ 1.4.1.  препознаје на 
географској карти Азије 
полуострвски и острвски део 
југоисточне Азије и основне 
облике рељефа 
ГЕ 1.4.2.  зна да се у овој регији 
налазе највеће острвске групе на 
свету (Малајско-филипински 
архипелаг) 
ГЕ 1.4.3.  зна основне одлике 
становништва  југоисточне Азије 
 ГЕ 1.4.4.   може да наведе 
најважнија природна богатства 
југоисточне Азије 
ГЕ 1.4.5.   зна да је 

ГЕ 2.4.1.   уме да  на 
географској карти Азије 
одреди  географски положај 
југоисточне Азије,која се 
налази између два 
континента и два океана 
ГЕ 2.4.2.  именује појаве 
карактеристичне за „ватрени 
појас Пацифика" (вулкани, 
земљотреси, цунами таласи 
ГЕ 2.4.3.   наводи типове 
климе у југоисточној Азији, 
њихове основне одлике и 
утицај на размештај 
становништва и насеља 

ГЕ 3.4.1.  схвата како је положај 
регије утицао на мешање раса, 
народа и култура више него у 
другим деловима Азије 
ГЕ 3.4.2.  објашњава значај 
природних богатстава 
југоисточне Азије за привредни 
развој појединачних држава 
ГЕ 3.4.3.  уочава да се 
Индонезија простире са обе 
стране екватора, да има 
екваторску и влажну тропско-
монсунску климу и да се налази 
на путу тропских циклона – 
тајфуна 
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пољопривреда основна 
привредна делатност већине 
држава у југоисточној Азији 
 

ГЕ 2.4.4.   разуме да ова 
регија има тропске одлике 
климе и биљног и 
животињског света 
ГЕ 2.4.5.  може да објасни 
географске појмове: савана, 
тропска кишна шума и да 
покаже на карти Азије њихово 
простирање 

ГЕ 3.4.4.  разуме да је 
Индонезија држава у развоју са 
значајним природним 
богатствима 
ГЕ 3.4.5.   уме да повезује 
географска знања са знањима из 
других наставних предмета 

 ГЕ 1.4.1.  препознаје на 
географској карти основне 
облике рељефа у средњој Азији 
ГЕ 1.4.2.  именује хидрографске 
објекте средње Азије и уочава 
њихов географски размештај на 
географској карти 
ГЕ 1.4.3.  зна основне одлике 
становништва средње Азије 
(природни прираштај, структуре 
становништва, миграције) 
ГЕ 1.4.4.   може да наведе 
најважнија природна богатства 
средње Азије 

ГЕ 2.4.1.   уме да  на 
географској карти Азије 
одреди  географски положај 
средње Азије и наведе њене 
специфичности 
ГЕ 2.4.2.  наводи типове 
климе у средњој Азији, 
њихове основне одлике и 
утицај на размештај 
становништва и насеља 
ГЕ 2.4.3.   моћи да објасни 
географске појмове пустиња, 
полупустиња, степа и да их 
покаже на географској карти 
Азије 
 

ГЕ 3.4.1.  разуме зашто је средња 
Азија сушна и ретко насељена 
ГЕ 3.4.2.  објашњава значај 
природних богатстава средње  
Азије за привредни развој 
појединачних држава 
ГЕ 3.4.3.  зна специфичности 
држава средње Азије 
ГЕ 3.4.4.   познаје и уважава 
различитости народа и култура 
средње Азије и значај очувања 
културне баштине 
ГЕ 3.4.5.   уме да повезује 
географска знања са знањима из 
других наставних предмета 

 ГЕ 1.4.1.  препознаје на 
географској карти основне 
облике рељефа у источној  Азији 
ГЕ 1.4.2.  именује хидрографске 

ГЕ 2.4.1.   уме да на 
географској карти Азије 
одреди и објасни повољност 
географског положаја 

ГЕ 3.4.1.  објашњава значај 
природних богатстава источне   
Азије за привредни развој 
појединачних држава 
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објекте источне  Азије и уочава 
њихов географски размештај на 
географској карти 
ГЕ 1.4.3.  зна основне одлике 
становништва источне Азије и 
разлоге примене мера за 
смањивање природног 
прираштаја становништва 
ГЕ 1.4.4.   може да наведе 
најважнија природна богатства 
источне Азије 
ГЕ 1.4.5.   уочава на географској 
карти положај Кине у средњој и 
источној Азији 
ГЕ 1.4.6.  зна да је Кина по броју 
становника водећа држава у 
свету 
ГЕ 1.4.7.  уочава положај Јапана 
на Далеком истоку, који обухвата 
четири већа и око три хиљаде 
мањих острва 
ГЕ 1.4.8.  на политичкој карти 
Азије именује државе у источној 
Азији 

источне Азије на Пацифику и 
према континенталној 
средњој Азији 
ГЕ 2.4.2.  може да наведе 
типове климе источне Азије, 
њихове основне одлике и 
утицај на хидрографију, 
вегетацију и размештај 
становништва и насеља 
ГЕ 2.4.3.   може да објасни 
географске појмове пустиња, 
степа, макија, листопадна, 
четинарска и тропска шума и 
да одреди њихово 
простирање на карти 
ГЕ 2.4.4.  схвата да на живот 
и рад Јапанаца утичу 
природне силе као што су 
вулкани, земљотреси и 
тајфуни 
ГЕ 2.4.5.   схвата да Јапан 
спада у најгушће насељене 
државе света и да је 
становништво 
сконцентрисано у речним 
долинама, котлинама и 
приморју 

ГЕ 3.4.2.  разуме да Кина поред 
пољопривреде развија 
индустрију и саобраћај, што 
утиче на степен њене привредне 
развијености 
ГЕ 3.4.3.  зна да је Јапан 
природно сиромашна држава, 
али да је захваљујући високој 
технологији, продуктивности и 
стручној радној снази постао 
најразвијенија држава Азије и 
друга економска сила на свету, 
после САД 
ГЕ 3.4.4.   зна специфичности 
држава источне Азије 
ГЕ 3.4.5.  уме да користи 
различите изворе информација 
(Уџбеник, Приручник, 
научнопопуларна литература, 
енциклопедије, часописи, видео-
запис, интернет...) и одреди 
њихов значај у географским 
сазнањима 
ГЕ 3.4.6.   уме да повезује 
географска знања са знањима из 
других наставних предмета 

АФРИКА ГЕ 1.2.1.  разликује време и 
климу 

ГЕ 2.2.1.  разликује веначне и 
громадне планине и може да 

ГЕ 3.2.1.  зна да су вулканизам и 
земљотреси   
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ГЕ 1.2.2.  зна да наведе основне 
природне зоне 
ГЕ 1.2.3.  може да препозна и 
именује океане и већа мора на 
Земљи 
ГЕ 1.3.1.  зна појмове наталитета, 
морталитета и природног 
прираштаја 
ГЕ 1.3.2.  дефинише појам 
привреде и препознаје 
привредне делатности и 
привредне гране 
ГЕ 1.4.1.  зна порекло имена 
Африка и зашто она припада 
континентима Старог света 
ГЕ 1.4.2.  именује океане који 
запљускују обале Африке 
ГЕ 1.4.3.  именује и на 
географској карти Африке 
препознаје најкрупније облике 
разуђености обала (највеће 
полуострво, острво, море, залив) 
ГЕ 1.4.4.   препознаје и именује 
најважније мореузе, који 
омогућавају повезивање Африке 
са осталим деловима света 
ГЕ 1.4.5.   на географској карти 
Африке уочава и именује 
најкрупније облике рељефа 

наведе њихове одлике 
ГЕ 2.2.2.  зна који фактори 
условљавају 
распрострањеност биљног и 
животињског света на Земљи 
ГЕ 2.2.3. разликује речну 
мрежу,речни систем и речни 
слив 
ГЕ 2.3.1.  на 
општегеографској и тематској 
карти моћи ће да покаже 
области на Земљи у који- ма 
су услови за живот 
становништва најповољнији, 
а у којима су неповољни 
ГЕ 2.3.2.   разликује 
привредне делатности и 
привредне гране 
ГЕ 2.4.1.   уме да на 
географској карти света 
одреди простирање, 
географски положај и границе 
Африке 
ГЕ 2.4.2.  разуме зашто је 
географски положај Африке 
повољан 
ГЕ 2.4.3.  именује и на 
географској карти проналази  
највиши врх и висоравни у 

последица рада унутршњих слиа 
и може да објасни последице 
њихове активности 
ГЕ 3.2.2.  именује основне типове 
климе на Земљи и описује 
њихове одлике 
ГЕ 3.2.3.   умеће да покаже на 
географској карти света зонални 
распоред биљака и животиња на 
Земљи 
ГЕ  3.2.4. моћи ће да објасни 
поделу језера према начину 
постанка њихових басена и 
значај језера 
ГЕ 3.3.1.  разуме појам миграције 
и наводи узроке и последице 
миграција у свету 
ГЕ 3.3.2.  објашњава утицај  
природних и друштвених фактора 
на развој и размештај привреде и 
привредних делатности 
ГЕ 3.4.1.  разуме значај Суецког 
канала и Гибралтарског мореуза 
за поморски саобраћај 
ГЕ 3.4.2.  схвата зашто је 
откривање и географско 
истраживање Африке трајало 
вековима 
ГЕ 3.4.3.  зна начин постанка 
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(веначне и громадне планине, 
вулканске планине, висоравни, 
простране низије) 
ГЕ 1.4.6.  зна људске расе које 
живе у Африци 
ГЕ 1.4.7.  на политичкој карти 
Африке показати државе и 
њихове главне градове 
 

Африци,највећу низију и 
пустињу у Африци 
ГЕ 2.4.4.  зна факторе који су 
утицали на хоризонталну и 
вертикалну 
распрострањеност биљних и 
животињских врста на 
афричком континенту и 
значај биљног и животињског 
света (макија, полупустиња, 
пустиња, степа, савана, 
тропска кишна шума - 
прашума) 
ГЕ 2.4.5.  на географској 
карти именује и проналази 
велике афричке реке, њихове 
сливове, пловне системе и 
језера и може да објасни 
њихов значај 
 
 

облика рељефа, одлике и 
простирање 
ГЕ 3.4.4.  разликује климатске 
типове према њиховим основним 
одликама и зна факторе који су 
утицали на зонални распоред 
климата 
ГЕ 3.4.5.  наводи утицај 
појединих типова климе на живот 
и рад људи у Африци 
ГЕ 3.4.6.  може да објасни 
природно и механичко кретање 
становништва Африке, узроке и 
последице 
ГЕ 3.4.7.  описује повезаност и 
односе регија и држава Африке 

 ГЕ 1.4.1.  на географској карти 
северне Африке препознаје 
основне облике рељефа (Атлас, 
висоравни, средоземно приморје, 
долина Нила) 
ГЕ 1.4.2.  на географској карти 
именује хидрографске објекте 
северне Африке 

ГЕ 2.4.1.  уме да на 
географској карти Африке 
одреди географски положај 
северне Африке 
(медитеранска, атлантска и 
оријентална регија) 
ГЕ 2.4.2.  уочава  
специфичности и географски 

ГЕ 3.4.1.  објашњава значај 
природних богатстава северне 
Африке за привредни развој 
појединачних држава 
ГЕ 3.4.2. именује државе северне 
Африке и зна њихове основне 
одлике и специфичности, а 
посебно специфичности Египта 
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 ГЕ 1.4.3.  може да наведе типове 
климе у северној Африци 
 ГЕ 1.4.4.  зна основне одлике 
становништва северне Африке 
(густину насељености, размештај 
становништва, природни 
прираштај, образовни ниво) 
ГЕ 1.4.5.   може да наведе 
најважнија природна богатства 
северне Африке 

размештај  хидрографских 
објеката северне Африке 
(Нил, уади, шотови) 
ГЕ 2.4.3.  може да објасни 
географске појмове пустиња, 
степа, средоземна шума, 
макија и уме да их покаже на 
географској карти 
ГЕ 2.4.4.  разликује народе 
(аутохтони - Хамити и 
досељени- семити) и 
религије (ислам, 
хришћанство, изворне 
религије) у северној Африци 

ГЕ 3.4.3.  користи знање из 
историје и везује настанак 
египатске културе дуж долине 
Нила око 5000 година пре нове 
ере 
ГЕ 3.4.4.  моћи да наведе  
природне и друштвено- 
економске одлике Египта 
ГЕ 3.4.5.  познаје и уважава 
различитости народа и култура 
северне Африке и значај 
очувања културне баштине 

 ГЕ 1.4.1.  на географској карти 
препознаје основне облике 
рељефа источне Африке, тзв. 
„високе Африке" (Етиопско-
Сомалијска висораван, Језерска 
висораван, Килиманџаро, Кенија, 
Велики источноафрички ров) 
ГЕ 1.4.2.  именује хидрографске 
објекте источне Африке 
 ГЕ 1.4.3.  зна основне одлике 
становништва регије (густину 
насељености, размештај, природни 
прираштај, образовни ниво, начин 
живота) 
 ГЕ 1.4.4.  може да наведе најважнија 
природна богатства источне Африке 

ГЕ 2.4.1.  уме да на географској 
карти Африке одреди и опише 
географски положај источне 
Африке 
ГЕ 2.4.2.  уочава  
специфичности и географски 
размештај  хидрографских 
објеката источне Африке 
(реке, језера) 
ГЕ 2.4.3.  разликује типове климе 
у источној Африци, зна њихове 
основне одлике и утицај на 
размештај становништва и насеља 
ГЕ 2.4.4.  објашњава географске 
појмове тропска кишна шума, 
савана, средоземна шума, 
листопадна шума, пашњаци, уме 

ГЕ 3.4.1.  разуме да је разноврсност 
климе и вегетације условљена 
надморском висином, близином мора и 
положајем регије 
ГЕ 3.4.2.  зна државе источне Африке, 
њихове  одлике и специфичности 
ГЕ 3.4.3.  познаје и уважавати 
различитости народа и култура источне 
Африке и значај очувања културне 
баштине 
ГЕ 3.4.4.  уме да повезује географска 
знања са знањима из других наставних 
предмета 
ГЕ 3.4.5.  уме да, самостално, у пару 
или у групи, прикупља, обрађује, 
анализира и презентује географске 
информације 
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да их покаже на географској карти 

  ГЕ 1.4.1.  наводи  и на географској 
карти проналази мање целине западне 
Африке: Гвинејска регија, Сахел, басен 
Конга, Централна Африка 
ГЕ 1.4.2. именује и на географској 
карти препознаје главне облике 
рељефа западне Африке (планине, 
висоравни, котлине) 
 ГЕ 1.4.3.  именује хидрографске 
објекте западне Африке 
 ГЕ 1.4.4.  зна основне одлике 
становништва западне Африке 
(природни прираштај, основне структуре 
становништва, образовни ниво, 
миграције 
ГЕ 1.4.5.   наводи најважнија 
природна богатства западне Африке 

ГЕ 2.4.1.  уме да на географској 
карти Африке одреди и опише 
специфичности географског 
положаја западне Африке 
ГЕ 2.4.2.  уочава  
специфичности и географски 
размештај  хидрографских 
објеката западне Африке 
ГЕ 2.4.3.  може да наведе типове 
климе, њихове основне одлике и 
утицај на распоред     биљног и 
животињског света и густину 
насељености у западној Африци 
ГЕ 2.4.4.  објашњава географске 
појмове пустиња, степа, савана, 
тропска кишна шума и зна њихову 
распрострањеност на подручју 
западне Африке 

ГЕ 3.4.1. објашњава значај 
природних богатстава  западне 
Африке за привредни развој 
појединачних држава 
ГЕ 3.4.2.  истиче конгоанску 
провинцију Шаба по значајним 
резервама минерала и руда 
ГЕ 3.4.3.  зна државе западне Африке, 
њихове  одлике и специфичности 
ГЕ 3.4.4.  уме да повезује географска 
знања са знањима из других наставних 
предмета 

 ГЕ 1.4.1.  на географској карти 
препознаје основне облике рељефа у 
јужној Африци (планине, висоравни, 
низије 
ГЕ 1.4.2.  именује  хидрографске 
објекте јужне Африке и уочава њихов 
географски размештај на географској 
карти  
 ГЕ 1.4.3. зна основне одлике 
становништва јужне Африке (густину 
насељености, природни прираштај, 
основне структуре, образовни ниво, 
миграције) 

ГЕ 2.4.1.  уме да на географској 
карти Африке одреди и опише 
географски положај јужне Африке 
(простор јужно од екваторских 
шума, који досеже до најјужнијих 
делова континента 
ГЕ 2.4.2.  може да наведе 
зонални распоред типова климе у 
јужној Африци (екваторска, влажна 
тропска, суптропска, 
полупустињска, пустињска, 
средоземна), њихове основне 
одлике и утицај на распоред 

ГЕ 3.4.1.  зна да је на овим 
просторима колонијализам условио 
најдрастичније облике расне 
сегрегације, која је још присутна, мада 
је званично укинута 
ГЕ 3.4.2.  објашњава значај 
природних богатстава  јужне 
Африке за привредни развој 
појединачних држава 
ГЕ 3.4.3.  зна државе јужне Африке и 
њихове одлике и специфичности, а 
посебно географске одлике и 
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 ГЕ 1.4.4.  наводи најважнија 
природна богатства јужне Африке 
 

биљног и животињског света и 
размештај становништва и насеља 
ГЕ 2.4.3.  може да објасни 
географске појмове тропска кишна 
шума, савана, степа, пустиња, 
средоземна шума, макија и покаже 
њихову распрострањеност 
ГЕ 2.4.4.  разликује аутохтоно 
становништво јужне Африке 
(Бушмани, Хотентоти, Банту црнци, 
Малгашани) и досељенике 
(Португалци, Бури, Енглези, азијски 
народи) 

специфичности Јужноафричке 
Републике 
ГЕ 3.4.4.  познаје и уважава 
различитости народа и култура јужне 
Африке и значај очувања културне 
баштине 
ГЕ 3.4.5.  уме да користи различите 
изворе информација (Уџбеник, 
Приручник, научнопопуларна 
литература, енциклопедије, часописи, 
видео-запис, интернет...) и одређује 
њихов значај у географским сазнањима 

СЕВЕРНА 
АМЕРИКА 

ГЕ 1.2.1.  разликује време и 
климу 
ГЕ 1.2.2.  зна да наведе основне 
природне зоне 
ГЕ 1.2.3.  може да препозна и 
именује океане и већа мора на 
Земљи 
ГЕ 1.3.1.  зна појмове наталитета, 
морталитета и природног 
прираштаја 
ГЕ 1.3.2.  дефинише појам 
привреде и препознаје 
привредне делатности и 
привредне гране 
 
ГЕ 1.4.1.  зна порекло имена Америка 
ГЕ 1.4.2.  на географској карти света 
одређује границе Северне Америке и 
именује океане који запљускују њене 

ГЕ 2.2.1.  разликује веначне и 
громадне планине и може да 
наведе њихове одлике 
ГЕ 2.2.2.  зна који фактори 
условљавају 
распрострањеност биљног и 
животињског света на Земљи 
ГЕ 2.2.3. разликује речну 
мрежу,речни систем и речни 
слив 
ГЕ 2.3.1.  на 
општегеографској и тематској 
карти моћи ће да покаже 
области на Земљи у који- ма 
су услови за живот 
становништва најповољнији, 
а у којима су неповољни 
ГЕ 2.3.2.   разликује 

ГЕ 3.2.1.  зна да су вулканизам и 
земљотреси   
последица рада унутршњих слиа 
и може да објасни последице 
њихове активности 
ГЕ 3.2.2.  именује основне типове 
климе на Земљи и описује 
њихове одлике 
ГЕ 3.2.3.   умеће да покаже на 
географској карти света зонални 
распоред биљака и животиња на 
Земљи 
ГЕ  3.2.4. моћи ће да објасни 
поделу језера према начину 
постанка њихових басена и 
значај језера 
ГЕ 3.3.1.  разуме појам миграције 
и наводи узроке и последице 
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обале 
ГЕ 1.4.3. именује и на географској 
карти Северне Америке препознаје 
најкрупније облике разуђености (већа 
полуострва, острва, мора, заливи, 
мореузи) 
ГЕ 1.4.4.   именује и на географској 
карти Северне Америке уочава 
најкрупније облике рељефа (веначне и 
громадне планине, висоравни, 
простране низије 
ГЕ 1.4.5.   именује и на географској 
карти Северне Америке проналази 
највиши врх,највећу висораван и низију 
ГЕ 1.4.6.  именује пустиње у Северној 
Америци и проналази их на географској 
карти 
ГЕ 1.4.7.  препознаје на географској 
карти велике реке у Северној Америци, 
пловне системе и језера 
ГЕ 1.4.8.    зна основна природна 
богатства Северне Америке 

привредне делатности и 
привредне гране 
 
ГЕ 2.4.1.   зна поделу Америке 
према положају и одликама њених 
великих целина и према народима 
који су је населили (Северна, 
Средња, Јужна, Англоамерика, 
Латинска Америка) 
ГЕ 2.4.2.  уме да на географској 
карти света одреди географски 
положај и простирање Северне 
Америке 
ГЕ 2.4.3.  препознаје на 
географској карти велике реке у 
Северној Америци, пловне системе 
и језера и може да објасни њихов 
значај 
ГЕ 2.4.4.  зна да су Индијанци и 
Инуити аутохтоно становништво 
Северне Америке, а да је европско, 
азијско и афричко становништво 
досељено након открића и у време 
колонијалних освајања америчког 
континента 
ГЕ 2.4.5. уме да на географској 
карти покаже просторни распоред 
становништва Северне Америке и 
да наведе основне демографске 
податке 
ГЕ 2.4.6.  уме да на географској 
карти Северне Америке препозна и 
издвоји регионалне целине 
(западна регија високих планина, 

миграција у свету 
ГЕ 3.3.2.  објашњава утицај  
природних и друштвених фактора 
на развој и размештај привреде и 
привредних делатности 
 
ГЕ 3.4.1.  може да упореди величину 
територије, број становника и просечну 
густину насељености Северне Америке 
и других континената 
ГЕ 3.4.2.  помоћу карте света 
закључује да је географски положај 
Северне Америке повољнији од 
географског положаја Јужне Америке 
ГЕ 3.4.3.  наводи утицај појединих 
типова климе на живот и рад људи у 
Северној Америци 
ГЕ 3.4.4.  зна хоризонталну и 
вертикалну распрострањеност биљних 
и животињских врста С.Америке и 
њихов значај 
ГЕ 3.4.5.  разуме висок степен 
урбанизације и настанак конурбација и 
мегалополиса у Северној Америци 
ГЕ 3.4.6.  зна природна богатства С. 
Америке и њихов значај за развој 
привреде 
ГЕ 3.4.7.  моћи да наведе  географске 
одлике сваке појединачне региј С. 
Америке 
ГЕ 3.4.8.  разуме зашто су САД 
највећа економска и војнополитичка 
сила на свету 
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централна низија, регија старих 
громадних планина на истоку и 
Канадски штит око Хадсоновог 
залива) 

 ГЕ 1.4.1.  именује и на географској 
карти препознати најкрупније облике 
разуђености обала Средње Америке 
(већа полуострва, острва, мора, 
заливи,мореузи) 
ГЕ 1.4.2.  именује и на географској 
карти уочава најкрупније облике 
рељефа Средње Америке (веначне и 
вулканске планине, висоравни, низије) 
ГЕ 1.4.3. показује на географској карти 
реке и језера Средње Америке 
ГЕ 1.4.4.  зна које људске расе живе у 
Средњој Америци и њихов просторни 
размештај 
ГЕ 1.4.5.   зна основна природна 
богатства Средње Америке 
ГЕ 1.4.6.  зна пољопривредне 
производе по којима су познате државе 
Ср. Америке 

ГЕ 2.4.1. уме да на географској 
карти света одреди географски 
положај, водене и копнене границе 
Средње Америке и њено 
простирање 
ГЕ 2.4.2.   уочава на географској 
карти света копнену и острвску 
Средњу Америку и територијалну 
повезаност Северне, Средње и 
Јужне Америке 
ГЕ 2.4.3. објашњава значај река и 
језера Средње Америке 
ГЕ 2.4.4.  може да наведе 
основне географске одлике 
копнене и острвске регије 
ГЕ 2.4.5.  зна основне географске 
податке, природне и 
друштвеноекономске одлике и 
специфичности Мексика, највеће 
државе Средње Америке 

ГЕ 3.4.1.  разуме зашто је географски 
положај Средње Америке постао веома 
повољан након пуштања у саобраћај 
Панамског канала 
ГЕ 3.4.2.  повезује вертикалну 
зоналност типова климе и вегетације са 
облицима рељефа и порастом над 
висине 
ГЕ 3.4.3.  наводи утицај типова климе 
на живот и активности становништва 
Средње Америке 
ГЕ 3.4.4.  користи стечено знање из 
историје за препознавање старих 
цивилизација и култура (Толтеци, 
Астеци, Маје) које су настале и 
развијале се на простору Средње 
Америке 
ГЕ 3.4.5.  може да објасни природно и 
механичко кретање и проблеме 
становништва Сред Америке и да 
наведе узроке и последице 
ГЕ 3.4.6.  објашњава значај 
природних богатстава за 
привредни развој  држава Средње 
Америке 
 

 ГЕ 1.4.1.  зна порекло имена 
континента (Латинска Америка, Јужна 
Америка) 

ГЕ 2.4.1. уме да на географској 
карти света одреди географски 
положај и простирање Јужне 

ГЕ 3.4.1.  разуме зашто је географски 
положај Јужне Америке мање повољан 
ГЕ 3.4.2.  разликује климатске типове 
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ГЕ 1.4.2.  на  карти света показује 
водене и копнене границе Ј.Америке и 
именовати океане који запљускују обале 
Ј. Америке 
ГЕ 1.4.3.  именује и на  карти Ј. 
Америке препознаје најкрупније облике 
разуђености јужноамеричких обала 
(већа полуострва, острва, мора, 
заливи,мореузи) 
ГЕ 1.4.4.  именује и на карти Ј. 
Америке уочава најкрупније облике 
рељефа (веначне, громадне и 
вулканске планине, висоравни, 
простране низије) 
ГЕ 1.4.5.  именује и на карти показује 
највиши врх,највећу низију и пустињу 
Ј.Америке 
ГЕ 1.4.6.  зна основна природна 
богатства Јужне Америке 

Америке 
ГЕ 2.4.2.   вреднује значај шума и 
вода Амазоније 
ГЕ 2.4.3. препознаје на 
географској карти велике 
јужноамеричке реке, сливове, 
пловне системе и језера 
ГЕ 2.4.4.  препознаје животиње 
које живе само у Јужној Америци и 
може да наведе угрожене и скоро 
истребљене врсте 
ГЕ 2.4.5.  зна основне 
физичке,демографске и 
привредне одлике Бразила и 
Аргентине 
ГЕ 2.4.6.  зна да је Бразил 
највећи светски произвођач 
кафе, а Аргентина меса 

према њиховим основним одликама 
ГЕ 3.4.3.  наводи утицај појединих 
типова климе на живот и рад људи Ј. 
Америке 
ГЕ 3.4.4.  зна хоризонталну и 
вертикалну распрострањеност биљних 
и животињских врста Ј. Америке  и 
њихов значај (пустиња, тундра, степа, 
савана, четинарска и листопадна шума, 
тропске кишне шуме - салваси) 
ГЕ 3.4.5.  разликује аутохтоно и 
досељено становништво и уочава расну 
измешаност становништва у Ј. Америци 
ГЕ 3.4.6.  зна природна богатства Ј. 
Америке и њихов значај за развој 
привреде 
ГЕ 3.4.7.  разуме зашто су Бразил и 
Аргентина две најразвијеније 
државе Ј.Америке 

АУСТРАЛИЈА 
И ОКЕАНИЈА 

ГЕ 1.2.1.  разликује време и 
климу 
ГЕ 1.2.2.  зна да наведе основне 
природне зоне 
ГЕ 1.2.3.  може да препозна и 
именује океане и већа мора на 
Земљи 
ГЕ 1.3.1.  зна појмове наталитета, 
морталитета и природног 
прираштаја 
ГЕ 1.3.2.  дефинише појам 
привреде и препознаје 

ГЕ 2.2.1.  разликује веначне и 
громадне планине и може да 
наведе њихове одлике 
ГЕ 2.2.2.  зна који фактори 
условљавају 
распрострањеност биљног и 
животињског света на Земљи 
ГЕ 2.2.3. разликује речну 
мрежу,речни систем и речни 
слив 
ГЕ 2.3.1.  на 
општегеографској и тематској 

ГЕ 3.2.1.  зна да су вулканизам и 
земљотреси   
последица рада унутршњих слиа 
и може да објасни последице 
њихове активности 
ГЕ 3.2.2.  именује основне типове 
климе на Земљи и описује 
њихове одлике 
ГЕ 3.2.3.   умеће да покаже на 
географској карти света зонални 
распоред биљака и животиња на 
Земљи 
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привредне делатности и 
привредне гране 
ГЕ 1.4.1.  зна порекло имена 
Аустралија 
ГЕ 1.4.2.  именује океане који 
запљускују обале Аустралије 
ГЕ 1.4.3.  именује и на географској 
карти препознаје најкрупније облике 
разуђености обала (већа полуострва, 
острва, мора, заливи, мореузи) 
ГЕ 1.4.4.  именује и на географској 
карти Аустралије уочити најкрупније 
облике рељефа (громадне планине, 
висоравни, низије) 
ГЕ 1.4.5.  на географској карти 
препознаје веће аустралијске реке 
ГЕ 1.4.6.  именује највиши врх 
Аустралије и може да га пронађе на 
географској карти 
ГЕ 1.4.7.  зна основна природна 
богатства Аустралије 
 

карти моћи ће да покаже 
области на Земљи у којима 
су услови за живот 
становништва најповољнији, 
а у којима су неповољни 
ГЕ 2.3.2.   разликује 
привредне делатности и 
привредне гране 
ГЕ 2.4.1. уме да на географској 
карти света одреди географски 
положај Аустралије и њено 
простирање 
ГЕ 2.4.2.   препознаје биљке и 
животиње које живе само у 
Аустралији (ендемске врсте) и 
може да наведе угрожене и скоро 
истребљене врсте 
ГЕ 2.4.3. зна да Аустралија има 
интензивну пољопривредну 
производњу, да је друга у свету по 
броју оваца, прва по извозу вуне и 
у самом светском врху по 
производњи пшенице, шећерне 
трске и памука 
ГЕ 2.4.4.  именује и 
препознаје острвске групе 
Океаније и зна њихове 
основне одлике 
ГЕ 2.4.5.  зна природне и 
друштвеноекономске одлике 
и специфичности  Новог 
Зеланда 

ГЕ  3.2.4. моћи ће да објасни 
поделу језера према начину 
постанка њихових басена и 
значај језера 
ГЕ 3.3.1.  разуме појам миграције 
и наводи узроке и последице 
миграција у свету 
ГЕ 3.3.2.  објашњава утицај  
природних и друштвених фактора 
на развој и размештај привреде и 
привредних делатности 
ГЕ 3.4.1.  разуме зашто је географски 
положај Аустралије мање повољан 
ГЕ 3.4.2.  разликује климатскетипове 
према њиховим основним одликама 
ГЕ 3.4.3.  наводи утицај појединих 
типова климе на живот и привредне 
активности људи Аустралије 
ГЕ 3.4.4.  зна хоризонталну и 
вертикалну распрострањеност биљних 
и животињских врста Аустралије и 
њихов значај (пустиња, степа, савана, 
скраб, буш, тропска кишна шума) 
ГЕ 3.4.5.  на географској карти 
препознаје веће аустралијске реке, сува 
речна корита с повременим отицањем и 
језера, и може да објасни њихов значај 
ГЕ 3.4.6.  уме да на карти покаже 
просторни распоред становништва 
Аустралије, објасни природно и 
механичко кретање становништва и 
наведе узроке и последице 
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ГЕ 3.4.7.  разуме значај 
природних богатстава Аустралије 
за развој њене привреде 

ПОЛАРНЕ 
ОБЛАСТИ 

ГЕ 1.2.1.  разликује време и 
климу 
ГЕ 1.2.2.  зна да наведе основне 
природне зоне 
ГЕ 1.2.3.  може да препозна и 
именује океане и већа мора на 
Земљи 
ГЕ 1.4.1.  зна порекло имена Арктик 
и Антарктик 
ГЕ 1.4.2.  зна да је на Северни пол 
прва стигла експедиција којује 
предводио амерички истраживач 
Роберт Пири, 1909. године, а на Јужни 
пол  норвешка експедиција коју је 
предводио истраживач Роалд 
Амундсен, 1911. године 
ГЕ 1.4.3.  зна да Арктик није 
континент,а да средишњи део 
Антарктика заузима континент који се 
назива Антарктида 
ГЕ 1.4.4.  зна да у области Арктика, у  
условима сталног снега и леда, живе 
Ескими,а да на Антарктику нема 
сталних насеља и да он не припада 
ниједној држави 
ГЕ 1.4.5.  зна да се на Северном полу 
не налази стална истраживачка 
станица,а да на Јужном полу постоји 
сталне истраживачке станице 

ГЕ 2.2.2.  зна који фактори 
условљавају 
распрострањеност биљног и 
животињског света на Земљи 
ГЕ 2.3.1.  на 
општегеографској и тематској 
карти моћи ће да покаже 
области на Земљи у којима 
су услови за живот 
становништва најповољнији, 
а у којима су неповољни 
 
ГЕ 2.4.1. разуме зашто су 
Северни  и Јужни пол откривени 
тек почетком 20. века 
ГЕ 2.4.2.   уме да на географској 
карти света одреди географски 
положај Арктика и Антарктика, 
њихово простирање и границе 
ГЕ 2.4.3.  препознаје на 
фотографијама и филму 
карактеристичан биљни и 
животињски свет Арктика 
и Антарктика  
ГЕ 2.4.4.  може да наведе 
угрожене и скоро истребљене 
животињске врсте на Арктику 
и Антарктику 

ГЕ 3.2.2.  именује основне типове 
климе на Земљи и описује 
њихове одлике 
ГЕ 3.2.3.   умеће да покаже на 
географској карти света зонални 
распоред биљака и животиња на 
Земљи 
 
ГЕ 3.4.1.  на географској карти света 
уочава да Арктик захвата највећи део 
Северног леденог океана и десет 
суседних мора, а да преостали део чини 
копно Гренланда, северни делови 
Евроазије, Северне Америке и сва руска 
острва у Северном леденом океану 
ГЕ 3.4.2.  схвата да на Антарктиди 
има рудних богатстава (камени угаљ, 
руде црних метала, руде обојених 
метала) и да њихова експлоатација није 
могућа,а да се у леду Антарктиде 
налазе велике резерве питке воде 
ГЕ 3.4.3.  разуме проблеме арктичког 
становништва 
ГЕ 3.4.4.  уме да анализира 
фотографије, скице, табеле и дијаграме 
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СВЕТ КАО 
ЦЕЛИНА 

ГЕ 1.4.1.  зна да објасни појам 
екумена 
ГЕ 1.4.2.  уме да на географској карти 
света покаже развијене и неразвијене 
континенте и државе 

ГЕ 2.4.1. схвата улогу техничких 
достигнућа 20. века у повезивању 
света у јединствен глобални систем 
(радио-апарати, телевизори, 
телефони, рачунари) 
ГЕ 2.4.2.   зна да наведе неке 
органе и организације УН 

ГЕ 3.4.1.  разуме међузависност 
националних привреда 
ГЕ 3.4.2.  објашњава појам 
глобализације и зна шта је одликује 
ГЕ 3.4.3.  зна ко су носиоци 
глобализације и какву корист имају од 
стварања заједничког светског тржишта 
ГЕ 3.4.4.   разуме улогу УН у 
решавању свих спорних питања у свету 
и у очувању мира 
ГЕ 3.4.5.  уме да анализира 
фотографије, скице, табеле и дијаграме 
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ФИЗИКА 
ЦИЉ:наставе физике јесте да ученици упознају природне појаве и основне природне законе и да стекну основну научну 
писменост,да се оспособе за уочавање и распознавање физичких појава у свакодневном животу за активно стицање 
знања о физичким појавама 

ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема) 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА 
ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

Септембар 
октобар 

СИЛА И 
КРЕТАЊЕ 

Обнављање дела 
градива из шестог 
разреда који се 
односи на 
равномерно 
праволинијско 
кретање 
- Сила као узрок 
промене брзине 
тела. Појам 
убрзања. Динамичко 
мењање силе. 
Тренутна и средња 
брзина. Графичко 
представљање 
зависности брзине и 
пута код 
равномерног 
праволинијског 
кретања. Други и 
трећи њутнов закон. 

  
Унапређивање квалитета наставе  
Корелација између предмета 
Математика, техничко, познавање 
природе,хемије и географије 
 
Оснаживање комуникације и сарадње 
наставник ученик 
Дијалог  
Дискусија 
Евиденцијоналне листе 
 
Развијање и неговање подстицајних 
метода у раду са ученицима 
Облик  грзпни рад,рад у паровима и 
индивидуални рад. 
Методе-монолошка и дијалошка. 
Развијање објективног система 
праћења и напредовања ученика. 

Размишљање,
закључивање 
и рађење 
вежби,решава
ње задатака 
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Новембар 
Децембар 
 

КРЕТАЊЕ 
ТЕЛА ПОД 
ДЕЈСТВОМ 
СИЛЕ 
ТЕЖЕ И 
СИЛЕ 
ТРЕЊА 

Убрзање прик 
кретању тела под 
дејством силе. 
Слободно падање 
тела. Хитац навише 
и наниже, силе 
трења и отпора 
средине  
Лабораторијска 
вежба: одређивање 
убрзања код 
слободног пада и 
коефицијента трења 
и клизања 

За надарене 
ученике из 
тематске 
области 
сила  
-магнетно 
деловање 
-електрично 
деловање 
-еластично 
деловање 
као и 
практична 
примена у 
свакодневно
м  
животу ,науц
и и техници 

 
Унапређивање квалитета наставе  
Корелација између предмета 
Математика, техничко, познавање 
природе и географије 
 
Оснаживање комуникације и сарадње 
наставник ученик 
Дијалог  
Дискусија 
Евиденцијоналне листе 
 
Развијање и неговање поподстицајних 
метода у раду са ученицима 
Облик  грзпни рад,рад у паровима и 
индивидуални рад. 
Методе-монолошка и дијалошка. 
Развијање објективног система 
праћења и напредовања ученика. 

Размишљање,
закључивање 
и рађење 
вежби,решава
ње задатака 
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Јануар 
фебруар 

РАВНОТЕ
ЖА ТЕЛА 

Деловање две силе 
Појам равнотеже 
теле 
Полуга 
Сила потиска у 
течности и гасу 
Архимедов закон 
Пливање и тоњење 
Лабораторијска 
вежба: Одређивање 
густине чврстог тела 
применом 
Архимедовог закона. 
 

  
Унапређивање квалитета наставе  
Корелација између предмета 
Математика, техничко, познавање 
природе и географије 
 
Оснаживање комуникације и сарадње 
наставник ученик 
Дијалог  
Дискусија 
Евиденцијоналне листе 
 
Развијање и неговање поподстицајних 
метода у раду са ученицима 
Облик  грзпни рад,рад у паровима и 
индивидуални рад. 
Методе-монолошка и дијалошка. 
Развијање објективног система 
праћења и напредовања ученика. 
 
 

Размишљање,
закључивање 
и рађење 
вежби,решава
ње задатака 
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Март  
Април 

МЕХАНИЧК
И РАД 
ЕНЕРГИЈА 
И СНАГА 

Механички рад 
Рад силе трења 
Кинетичка енергија и 
Потенцијална 
енергија 
Закон о одржању 
механичке енергије 
Снага 
Лабораторијска 
вежба: Одређивање 
рада,силе под чијим 
дејством се тело 
креће по различитим 
подлогама 

За надарене 
ученике из 
ове тематске 
области 
Радионица 
рад снага и 
енергија као 
и практична 
примена у 
свакодневно
м 
животу,науц
и и техници 

 
Унапређивање квалитета наставе  
Корелација између предмета 
Математика, техничко, познавање 
природе и географије 
 
Оснаживање комуникације и сарадње 
наставник ученик 
Дијалог  
Дискусија 
Евиденцијоналне листе 
 
Развијање и неговање поподстицајних 
метода у раду са ученицима 
Облик  грзпни рад,рад у паровима и 
индивидуални рад. 
Методе-монолошка и дијалошка. 
Развијање објективног система 
праћења и напредовања ученика. 
 
Тематски дан 

Размишљање,
закључивање 
и рађење 
вежби,решава
ње задатака 
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Мај 
Јун 

ТОПЛОТНЕ 
ПОЈАВЕ 

Топлотно ширење 
тела 
Појам и мерење 
температуре 
Количина топлоте 
Топлотна равнотежа 
Састав супстанце 
молекула и њихово 
хаотично кретање 
 
Лабораторијска 
вежба 
Мерење 
температуре 
мешавине топле и 
хладне воде после 
успостављања 
топлотне равнотеже 

За надарене 
ученике из 
ове тематске 
области 
Радионица 
Топлотне 
појаве 
појама и 
мерење 
температуре 
као и њихова 
практична 
примена у 
свакодневно
м 
животу,науц
и и техници 

 
Унапређивање квалитета наставе  
Корелација између предмета 
Математика, техничко, познавање 
природе и географије 
 
Оснаживање комуникације и сарадње 
наставник ученик 
Дијалог  
Дискусија 
Евиденцијоналне листе 
 
Развијање и неговање поподстицајних 
метода у раду са ученицима 
Облик  грзпни рад,рад у паровима и 
индивидуални рад. 
Методе-монолошка и дијалошка. 
Развијање објективног система 
праћења и напредовања ученика. 
 
Тематски дан 

Размишљање,
закључивање 
и рађење 
вежби,решава
ње задатака 
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ФИЗИКА – образовни стандарди 
 

НАСТАВНА 
ОБЛАСТ ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

СИЛА И 
КРЕТАЊЕ 

1.2.1.Ученик уме да препозна врсту 
кретања према облику 
путање.(Пример:кретање 
аутомобила по правом путу,кретање 
листа кога носи ветар.) 
1.2.Ученик уме да препозна 
равномерно кретање на примерима. 
1.2.3.Ученик уме да израчуна 
средњу брзину,пређени пут или 
протекло време ако су му познате 
друге две величине,и користи 
образац v=s/t. 
1.4.4.Ученик уме да препозна 
јединице за брзину . 

2.2.1.Ученик уме да препозна 
убрзано кретање, препознаје да 
тело које се креће убрзано 
(успорено) у истим временским 
интервалима прелази различите 
путеве, препознаје убрзано и 
успрено кретање кроз промену 
брзине. 
2.2.2.Ученик зна шта је 
механичко кретање и величине 
које га описују,зна да је 
убрзаање промена брзине у 
јединици времена и разликује 
брзину од убрзања. 
2.6.1.Ученик разуме и 
примењује директну и обрнуту 
пропорционалност, убрзање је 
сразмерно сили а обрнуто 
сразмерно маси. 
2.6.2.Ученик уме да препозна 
векторске величине силу, 
брзину и убрзање (зна да је за 
њихово одређивање потребно 
познавати правац и смер). 
2.6.3.Ученик уме да користи 
табеларни и графички приказ 
зависности физичких величина 
(пређеног пута , брзине и 

3.2.1.Ученик уме да примени 
односе између физичких 
величина које описују 
равномерно променљиво 
праволинијско кретање,зна да 
користи везу између брзине и 
убрзања као и пређеног 
пута,брзине и убрзања код 
равн.убрзаног кретања. 
Пример:Зна да израчуна 
пређени пут брзину и убрзање 
код равн.убрзаног кретања. 
3.7.1.Ученик уме да донесе 
закључак на основу резултата 
мерења(провера другог 
Њутновог закона). 
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убрзања од времена.) 
2.7.2.Ученик уме да врши 
једноставна уопштавања и 
системстизацију резултата 
(закључи и уочи зависност 
убрзања од силе и масе). 
2.7.3.Реализује експеримент по 
упутству. 

КРЕТАЊЕ 
ТЕЛА ПОД 
ДЕЈСТВОМ 
СИЛЕ 
ТЕЖЕ,СИЛА 
ТРЕЊА 

1.1.1.Ученик уме да препозна 
гравитациону силу и силу трења које 
делују на тела која мирију или се 
крећу равномерно, зна да је 
гравитациона сила узрок падања 
тела а сила трења зауставља тело 
јер се  супроставља телу. 
1.2.1.Ученик уме да препозна врсту 
кретања према облику путање 
(вертикални хитац) 
1.7.1.Ученик поседује основне 
способности за рад у 
лабораторији(при израду 
лабораторијских вежби које се 
односе на ову тему). 
1.7.2.Ученик уме да се придржава 
правила понашања у лабораторији. 

2.1.2.Ученик зна основне 
особине гравитационе силе,зна 
да је увек привлачна и да 
зависи од масе тела и зна да је 
то сила теже. 
2.6.1.Ученик разуме и 
примењује директну и обрнуту 
пропорционалност.Пример:Како 
сила трења зависи од тежине 
тела. 
2.7.2.Ученик уме да врши 
једноставна уопштавања и 
систематизацију 
резултата.(изводи закључак од 
чега зависи сила трења као и 
врсте трења. 

3.2.1.Ученик уме да примени 
однос физичких величина које 
описују слободни пад и 
вертикални хитац. (уме да 
израчуна пређени пут и брзину 
код наведеног кретања.) 
3.7.1..Ученик уме да донесе 
закључак на основу резултата 
мерења.(мерење гравитационог 
убрзања при слободном падању 
и коефицијента трења клизања. 

РАВНОТЕЖА 
ТЕЛА 

1.2.1.Ученик уме да препозна врсту 
кретања према облику путање. 
Пример:кретања детета на 
клацкалици, кретање точка на 
колицима) 
1.7.2.Ученик уме да се придржава 
правила понашања у лабораторији. 

2.1.1.Ученик уме да препозна 
силу потиска у случају пливања 
тела,препознаје правац и смер 
деловања силе као и равнотежу 
тела. 
2.1.2.Ученик зна основне 
особине силе потиска, зна да се 

3.1.1.Ученик разуме и 
приумењује услове равнотеже 
полуге,зна да је услов за 
равнотежу полуге једнакост 
момената силе у односу на тачку 
ослонца,зна да која сила даје 
највећи односно најмањи момент 



 425 

(при изради лабораториј вежбе) 
 

јавља кад се чврсто тело урони 
у течност и зна одреди правац и 
смер силе потиска. 
2.1.3.Ученик уме да препозна 
када је полуга у стању 
равнотеже,уме да примени 
услов равнотеже. (пример: Ако 
се клацкају отац и син ученик 
зна да међу понуђеним 
одговорима препозна растојање 
од тачке ослонца ако дат однос 
њихових маса. 
2.1.4.Ученик разуме како односи 
сила утичу на врсту кретања,да 
услучају деловања колинеарних 
сила њихова резултанта 
одређује врсту кретања. 
(убрзано успорено стање 
мировања или 
рав.праволин.кретања.) 
2.1.5.Ученик разуме и 
примењује појам густине и на 
основу података густине 
средине и тела закључује да ли 
тело плива лебди или тоне. 
2.7.3. Ученик реализује 
експеримент по 
упутству(одређивање густине 
чврстог тела применом 
Архимедовог закона). 
 

силе у односу на тачку 
ослонца,зна да  израчуна 
интензитет момената сила које 
се јављају код полуге. 
(Пример:Клацкалица и кантар) 
3.1.2.Ученик зна какав је однос 
сила које делује на тело које 
мирује или се равн.креће, 
односно зна кад је тело у стању 
статичке и динамичке равнотеже. 
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МЕХАНИЧКИ 
РАД ,ЕНЕРГИЈА 
И СНАГА 

1.7.1.Ученик поседује основне 
способности за рад у лабораторији 
(при израду лабораторијских вежби 
које се односе на ову тему). 
1.7.2.Ученик уме да се придржава 
правила понашања у 
лабораторији.(при изради 
лабораториј вежбе) 
 

2.4.1.Уме да користи важније 
изведене јединице Si система и 
зна њихове ознаке (Пример: За 
силу, рад енергију и снагу) 
2.4.3.Ученик уме да користи 
префиксе и претвара бројне 
вредности физичких величина 
из једне јединице у 
другу .(користи префиксе мили 
кило и мега и уме да претвара 
јединице) 
2.5.1.Ученик зна да кинетичка и 
потенцијална енергија зависе од 
брзине односно од висине на 
којој се тело налази. 
2.5.3.Ученик уме да препозна 
појмове рада и снаге.(зна да је 
механички рад једнак производу 
силе и пута и препознаје да је 
снага једнака извршени рад у 
јединици времена.) 
2.6.1.Ученик разуме и 
примењује директну и обрнуту 
пропорционалност .(рад 
срмеран сили и пређ.путу, снага 
сразмерна раду а обрнуто 
сразмерна времену..) 
2.7.3.Ученик уме да реализује 
експеримент по упутству. 
 
 

3.5.1.Ученик разуме да се укупна 
механичка енергија тела при 
слободном паду одржава. 
(разуме да при слободном 
паду,вертикалном хицу навише и 
наниже  кинет. енергија прелази 
у потенцијалну и обрнуто тако да 
њихов збир остаје сталан) 
3.7.1.Ученик уме да донесе 
закључак на основу резултата 
мерења. 
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ТОПЛОТНЕ 
ПОЈАВЕ 

1.5.1.Ученик зна да агрегатно стање 
тела зависи од његове 
температуре,ако му је позната 
температура тела и температуре 
топљења и кључања,зна да одреди 
у ком се агрегатном стању налази 
тело,зна температуру мржњења и 
кључања воде под нормалним 
условима. 
1.5.2.Ученик уме да препозна да се 
механичким радом може мењати 
температура тела, препознаје да 
трење може да доведе до промене 
температуре. (тестерисање дрвета) 
1.7.2.Ученик уме да се придржава 
правила понашања у 
лабораторији.(при изради 
лабораториј вежбе) 

2.5.4.Ученик зна да унутрашња 
енергија зависи од температуре 
тела то јест да порастом 
унутрашње енергије расте и 
температура. 
2.5.5.Ученик зна да запремина 
тела зависи од температуре,зна 
да се чврста тела при 
загревању шире а при хлађењу 
скупљају. 
2.6.1.Ученик разуме и 
примењује директну и обрнуту 
пропорционалност.(да је 
количина топлоте сразмерна 
маси и промени температуре.) 
2.7.3.Ученик уме да реализује 
експеримент по упутству. 
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МАТЕМАТИКА  
ЦИЉ: Циљ наставе математике у основној школи јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и математичку 
писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају 
проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, 
развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да усвоје елементарна математичка 
знања која су потребна за схватање појава и законитости у природи и друштву; да оспособи ученике за примену усвојених 
математичких знања у решавању разноврсних задатака из животне праксе, да представља основу за успешно 
настављање математичког образовања и за самообразовање; као и да доприносе развијању менталних способности, 
формирању научног погледа на свет и свестраном развитку личности ученика. 
ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема) 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТ
И УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

 
 
 
 
 

Од 
септембра  

до јуна  
 
 

- учионица 
 
 
 
 

РЕАЛНИ 
БРОЈЕВИ 

Квадрат 
рационалног броја 
Квадратни корен, 

једнакост 2a = |а| 

 

- индивидуализовани рад 
- индивидуалан рад 
- рад у пару 
- рад у групи 
- Тимски часови 
- Тематски дан 
- Активна настава 
- Проблемска настава 
- Вербална комуникација 
- Обрада текста 
- Мултимедијално 

упознавање и доживљавање 
путем репродукције, филм 

- Корелација са другим 
наставним предметима и 

Практичан 
рад 
Анализе и 
дискусије  
Учење-учења 
Посматрање 
Креативно 
мишљење и 
изражавање 
Повезивање 
претходно 
стеченог 
знања и 
искуства са 
новим 

ПИТАГОРИНА 
ТЕОРЕМА Питагорина теорема 
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ЦЕЛИ И 

РАЦИОНАЛНИ 
АЛГЕБАРСКИ 

ИЗРАЗИ 
 

 
 
 
 
 

МНОГОУГАО 
 

Степен чији је 
изложилац природан 

број 
Алгебарски изрази 

Операције с 
полиномима 
Растављање 
полинома на 

чиниоце 

садржајима: 
- Подстицање, припремање и 

реализација часа- ученици и 
наставник заједно 

- Програмирана настава 
 

садржајима 

Многоугаo – појам и 
врсте 

Збир углова 
многоугла 

Обим и површина 
многоугла 

 
ЗАВИСНЕ 

ВЕЛИЧИНЕ И 
ЊИХОВО 

ГРАФИЧКО 
ПРЕДСТА- 
ВЉАЊЕ 

Правоугли 
координатни систем 

у равни 
Пропорција 
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КРУГ 
 

 
Централни и 

периферијски угао у 
кругу 

Обим круга, број π 
Дужина кружног лука 

Површина круга, 
кружног исечка и 
кружног прстена 

СЛИЧНОСТ 

 
Пропорционалне 

величине 
Троуглови са 

једнаким угловима – 
слични троуглови – 
и пропорционалност 
њихових страница 
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МАТЕМАТИКА – образовни стандарди 
 

НАСТАВНА 
ОБЛАСТ ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

БРОЈЕВИ И 
ОПЕРАЦИЈЕ 

СА ЊИМА 

Ученик уме да: Ученик уме да: Ученик уме да: 
прочита и запише различите врсте 
бројева (природне, целе, 
рационалне)) 

  

преведе децимални запис броја у 
разломак и обратно 

  

упореди по величини бројеве истог 
записа, помажући се сликом кад је 
то потребно 

упореди по величини бројеве 
записане у различитим 
облицима 

 

изврши једну основну рачунску 
операцију са бројевима истог 
записа, помажући се сликом кад је 
то потребно (у случају сабирања и 
одузимања разломака само са 
истим имениоцем); рачуна, на 
пример 1/5 од n, где је n дати 
природан број 

одреди супротан број, 
реципрочну вредност и 
апсолутну вредност броја; 
израчуна вредност 
једноставнијег израза са више 
рачунских операција различитог 
приоритета, укључујући 
ослобађање од заграда, са 
бројевима истог записа 

одреди вредност сложенијег 
бројевног израза 

дели са остатком једноцифреним 
бројем, зна када је један број дељив 
другим  

примени основна правила 
дељивости са 2, 3, 5, 9 и 
декадним јединицама 

оперише са појмом дељивости у 
проблемским ситуацијама 

користи целе бројеве и једноставне 
изразе са њима помажући се 
визуелним представама 

користи бројеве и бројевне 
изразе у једноставним реалним 
ситуацијама 

користи бројеве и бројевне изразе у 
реалним ситуацијама  

АЛГЕБРА И 
ФУНКЦИЈЕ 

Ученик врши формалне операције 
које су редуциране и зависе од 
интерпретације; уме да: 

Ученик је рачунске процедуре 
довео до солидног степена 
увежбаности; уме да: 

Ученик је постигао висок степен 
увежбаности извођења 
операција уз истицање 
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својстава која се примењују; уме 
да: 

реши једначине у којима треба да 
изрази само непознати сабирак, 
умањеник, умањилац, дељеник или 
делилац и то са бројевима истог 
записа 

реши једначине у којима се 
примењује сабирање  сличних 
монома. Примењује једначине у 
једноставнијим текстуалним 
задацима 

Реши једначине и неједначине у 
којима се јавља квадрат бинома и 
разлика квадрата. Примењује 
једначине у реалним ситуацијама. 

израчуна степен датог броја, зна 
основне операције са степенима 

оперише са степенима и зна 
шта је квадратни корен 

користи особине степена и 
квадратног корена 

сабира, одузима и множи мономе сабира и одузима полиноме, 
уме да помножи два бинома и 
да квадрира бином 

зна и примењује формуле за 
разлику квадрата и квадрат бинома; 
увежбано 
трансформише алгебарске изразе и 
своди их на најједноставији облик 

 уочи зависност  директне 
пропорционалности и одређује 
непознати члан пропорције 

разликује директно и обрнуто 
пропорционалне величине и то 
изражава одговарајућим записом 

ГЕОМЕТРИЈА 

Ученик: Ученик уме да: Ученик уме да: 

влада појмовима: дуж, полуправа, 
права, раван и угао (уочава њихове 
моделе у реалним ситуацијама и 
уме да их нацрта користећи прибор; 
разликује неке врсте 
углова и паралелне и нормалне 
праве) 

одреди суплементне и 
комплементне углове, упoредне 
и унакрсне углове; рачуна са 
њима ако су изражени у целим 
степенима 

рачуна са угловима укључујући и 
претварање угаоних мера; 
закључује користећи особине 
паралелних и нормалних правих, 
укључујући углове на трансверзали 

влада појмовима: троугао, 
четвороугао, квадрат и правоугаоник 
(уочава њихове моделе у реалним 
ситуацијама и уме да их нацрта 
користећи прибор; ученик разликује 

одреди однос углова и страница 
у троуглу, збир углова у троуглу 
и четвороуглу; одреди број 
дијагонала, збир углова, обим и 
површину многоугла (на основу 

користи основна својства троугла, 
четвороугла, паралелограма и 
трапеза, рачуна њихове обиме и 
површине на основу елемената који 
нису обавезно непосредно дати у 
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основне врсте троуглова, зна 
основне елементе троугла и уме да 
израчуна обим и површину троугла, 
квадрата и правоугаоника на основу 
елемената који непосредно 
фигуришу у датом задатку; уме да 
израчуна непознату страницу 
правоуглог троугла примењујући 
Питагорину теорему) 

елемената који непосредно 
фигуришу у задатку) и да 
решава задатке користећи 
Питагорину теорему 

формулацији задатка; уме да их 
конструише 

влада појмовима: круг, кружна 
линија (издваја њихове основне 
елементе, уочава њихове моделе у 
реалним ситуацијама и уме да их 
нацрта користећи прибор; уме да 
израчуна обим и површину круга 
датог полупречника) 

користи формуле за обим и 
површину круга и кружног 
прстена 

одреди централни и периферијски 
угао, рачуна површину исечка, као и 
дужину 
лука 

интуитивно схвата појам подударних 
фигура (кретањем до поклапања) 

уочи осносиметричне фигуре и 
да одреди осу симетрије; 
користи подударност и 
везује је са карактеристичним 
својствима фигура (нпр. 
паралелност и једнакост 
страница паралелограма) 

примени подударност и сличност   
троуглова (само на основу 
једнакости углова), повезујући тако 
разна својства 
геометријских објеката 

МЕРЕЊЕ 

Ученик уме да: Ученик уме да: Ученик уме да: 
користи одговарајуће јединице за 
мерење дужине, површине, масе, 
времена и углова  

претвори износ једне валуте у 
другу правилно постављајући 
одговарајућу пропорцију 
 

 

претвори веће јединице дужине, 
масе и времена у мање 

пореди величине које су 
изражене различитим мерним 
јединицама за дужину и масу 
 

по потреби претвара јединице мере, 
рачунајући са њима 
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користи различите апоене новца   

при мерењу одабере одговарајућу 
мерну јединицу; заокругљује 
величине исказане датом мером 

дату величину искаже 
приближном вредношћу 

процени и заокругли дате податке и 
рачуна са таквим приближним 
вредностима; изражава оцену 
грешке (нпр. мање од 1 динар, 1cm, 
1g) 
 
 
 
 

ОБРАДА 
ПОДАТАКА 

Ученик: Ученик уме да: Ученик уме да: 

одреди аритметичку средину за 
неколико датих целих бројева  

одреди аритметичку средину за 
дати скуп вредности које су из Q 

 

одреди задати проценат неке 
величине 

примени процентни рачун у 
једноставним реалним 
ситуацијама (на пример, 
промена цене неког производа 
за дати проценат) 

примени процентни рачун у 
сложенијим ситуацијама 

одреди положај тачке у првом 
квадранту координатног система ако 
су дате координате и обратно 

влада описом координатног 
система (одређује координате 
тачака, осно или централно 
симетричних итд) 

одреди положај (координате) тачака 
које задовољавају сложеније услове 
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БИОЛОГИЈА  
ЦИЉ наставе биологије јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и научну писменост и да напредују ка 
реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа,да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и 
непознатим ситуацијама,да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима,развију мотивисаност за учење и 
заинтересованост за предметне садржаје,као и да усвајањем образовно-васпитних садржаја стекну основна знања о грађи 
и функционисању човечијег организма, развију здравствену културу,хигијенске навике и схвате значај репродуктивног 
здравља. 
   Изучавањем биологије код ученика треба развијати одговарајуће квалитете живота,навике,запажања, способности 
критичког мишљења,објективно и логичко расуђивање као и хумане односе међу половима. 

ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема) 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОС
ТИ 

УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

септемб. 
Кабинет 

биологије 
 
 
 

септемб., 
октобар, 

новембар 
децембар 

јануар, 
фебруар, 

март, 
април, 

мај 
Кабинет 

биологије 
Кабинет 
инфор. 

 

Порекло 
и развој 
људске 
врсте 

(4) 
 
 
 
 

Грађа 
човечијег 

тела 
(59) 

 
 
 
 
 
 
 

Наука о човеку- 
антропологија 

Порекло и историјски 
развој човека 

Преци данашњег човека 
 

Нивои организације 
биолошких система 

Човек-органски системи 
Ћелија.Деоба ћелија 
Кожни ситем човека 

Скелетни систем човека 
Мишићни систем човека 
Нервни систем човека 

Систем жлезда са 
унутрашњим лучењем 

човека 
Систем чулних органа 

човека 
 

 
 
 
 
 
 
 

Кратак преглед 
еволутивне 

разноврсности 
 
 

-кожног сист.  
животиња 
-скелетног 

сист.животња 
-мишићног 

сист.животиња 
-нервног сист. 

животиња 

Програмски садржаји биологије у 
седмим разредима реализоваће се 

применом различитих метода-усмено 
излагање, 

разговор,цртање,илустративно-
демонатративним методама, 
практичним радовима.Избор 

наставних метода зависи од циља и 
задатака наставног часа и од 
опремљености кабинета за 

биологију.Примењиваће се следећи 
облици рада: колективни рад,групни 

рад, рад у паровима.Акценат се 
ставља на индивидуални рад при 

чему ће се водити рачуна о 
индивидуалним способностима 

ученика.  Оснаживање комуникације 
и сарадње наставник-ученик врши ће 

се применом дијалога,дискусије. 
Квалитет наставе ће се унапређивати 

-присећање 
-разговор 

-
размишља

ње 
-

микроскопи
- 

рање  
-цртање 

-читање из 
уџбеника 

-читање из 
енциклопед
ија о човеку 

-
упоређива

ње 
зглобова 
човека са 
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мај,  
јун  

Каб.биол. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Репродук
тивно 

здравље 
(9) 

Систем органа за варење 
човека 

Систем органа за дисање 
човека 

Систем органа за 
циркулацију човека 
Систем органа за 

излучивање човека 
Систем органа за 

размножавање човека 
 

Дефиниција здравља 
Пубертет и 

адолесценција 
Проблеми везани за 
период одрастања 

Почетак полног живота 
Хумани односи међу 

половима 
Контрацепција 

Ризично понашање и 
сексуално преносиве 
болести-превенција и 

лечење 
Значај и планирање 
породице.Наталитет 

   
 
 

 
 
 

-сист.жлезда са 
унутрашњим 
лучењем жив. 

 
-сист.чулних 
органа  жив. 

-сист.органа за 
варење жив. 

-сист.органа за 
дисање жив. 

-сист.органа за 
циркулацију 
животиња 

-сист.органа за 
излучивање 
животиња 

-сист.органа за 
размножавање 

животиња 

корелацијом унутар 
предмета,корелацијом са светом око 

нас и  корелацијом  са 
географијом,техничким 

образовањем,физиком,хемијом.Учен
ици ће се оспособљавати  да стечена 

знања примењују у свакодневном 
животу.У настави  ће се примењивати 

иновације:проблемска настава, 
наставни софтвери,настава на више 
нивоа, графофолије.Планирају  се  

тимски часови који ће помоћи 
ученицима да повезују знања и да 

стечена знања примене. 
Са ученицима ће се вежбати учење 

садржаја текста у целини,по 
деловима и комбиновано,вежбаће се 

коришћење енциклопедија и 
самооцењивање сопственог рада. 

Наставник ће препознавати 
различите нивое знања, настојаће да 

побољша квалитет и проверава 
резултате учења.  Праћење и 

оцењивање  напредовања ученика  
обавља ће се у континуитету,као 
резултат систематског праћења 

рада,напредовања и развоја 
ученика.Начини праћења 

ученика:разговор,контролни задаци, 
домаћи задаци, практичан рад, 
прегледање радова-свезака, 

посматрање, залагање на часу. 

механички
м 

зглобовима 
-

испитивањ
е рефлекса 

бутног 
мишића 

-
одређивањ
е оштрине 

вида и 
разликова

ње боја 
 

-израда 
таблице 

правилне 
исхране 

-
доказивањ
е угљен-

диоксида у 
издахнутом 

ваздуху 
-мерење 
пулса и 
крвног 

притиска 
-дисекција 

бубрега 
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БИОЛОГИЈА – образовни стандарди 

НАСТАВНА 
ОБЛАСТ ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

 
Порекло и 
развој људске 
врсте 

1.1.4. уме да наведе називе пет 
царстава и познаје типичне 
представнике истих 
1.2.3. зна основне карактеристике 
грађе биљака, животиња и човека и 
основне функције које се обављају 
на нивоу организма 
1.3.8. зна основне научне чињенице 
о еволуцији живота на Земљи 
1.3.9. зна да живот на Земљи има 
заједничко порекло са чијом се 
историјом можемо упознати на 
основу фосилних записа 
1.3.10. зна да је природно 
одабирање основни механизам 
прилагођавања организама 

2.1.3. познаје критеријуме по којима 
се царства међусобно разликују на 
основу њихових својстава до нивоа 
кола/класе 
2.2.3. зна карактеристике и основне 
функције спољашње грађе биљака, 
животиња и човека 
2.3.6. уочава прилагођеност 
организама и разуме да током 
еволуције природно одабирање 
доводи до прилагођавања 
организама на услове животне 
средине 
 

3.1.4. познаје критеријуме по 
којима се царства међусобно 
разликују на основу њихових 
својстава до нивоа 
класе/реда најважнијих група 
3.2.1. зна карактеристике и 
основне функције 
унутрашње грађе биљака, 
животиња и човека 
 

 
Грађа човечијег 
тела  

 
1.2.2. зна да је ћелија најмања 
јединица грађе свих вишећелијских 
организама у чијим одељцима се 
одвијају разноврсни процеси, и зна 
основне карактеристике грађе тих 
ћелија 
11.2.4. познаје основну организацију 
органа у којима се одвијају 
различити животни процеси 
1.2.5. разуме да је за живот 
неопходна енергија коју организми 

2.2.1. разуме да постоје одређене 
разлике у грађи ћелија у зависности 
од функције коју обављају у 
вишећелијским организмима (разлике 
између биљне и животињске ћелије, 
између коштане и мишићне ћелије и 
сл.) 
2.2.2. зна и упоређује сличности и 
разлике између нивоа организације 
јединке: зна да се ћелије које врше 
исту функцију групишу и образују 
ткива, ткива са истом функцијом 

3.2.2. разуме морфолошку 
повезаност појединих нивоа 
организације и њихову 
међусобну функционалну 
условљеност 
3.2.3. разуме узроке развоја 
и усложњавања грађе и 
функције током еволуције 
3.2.4. разуме да је у 
остваривању 
карактеристичног понашања 
неопходна функционална 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2718
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http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2706
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2706
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2706
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2717
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2717
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2717
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2717
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2717
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2717
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2737
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2737
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2737
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2737
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2737
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2734
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2734
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2734
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2734
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2734
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2734
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2735
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2735
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2735
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2735
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2735
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2735
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http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2733


 438 

обезбеђују исхраном 
1.2.6. разуме да су поједини процеси 
заједнички за сва жива бића 
(дисање, надражљивост, 
покретљивост, растење, развиће, 
размножавање) 
1.2.7. зна да организми 
функционишу као независне целине 
у сталној интеракцији са околином 
1.3.1. разуме да јединка једне врсте 
даје потомке исте врсте 
1.3.2. зна основне појмове о 
процесима размножавања 
1.3.3. зна да свака ћелија у 
организму садржи генетички 
материјал 
1.3.4. зна за појам и основну улогу 
хромозома 
1.3.5. зна основне принципе 
наслеђивања 
1.3.6. зна како делују гени и да се 
стечене особине не наслеђују 
1.3.7. зна да од зигота настаје 
организам и да се тај процес назива 
развиће 
1.5.1. зна основне мере за 
одржавање личне хигијене и 
хигијене околине и разуме зашто је 
важно да их се придржава 
1.5.4. разуме зашто је важно да се 
придржава званичних упутстава која 
се односе на заразне болести 

органе, а органи са истом функцијом 
системе органа 
2.2.4. разуме да је за живот 
неопходна енергија која се 
производи, складишти и одаје у 
специфичним процесима у ћелији и 
да се то назива метаболизам 
2.2.6. разуме да и у биљној и у 
животињској ћелији сложене материје 
могу да се разграђују, при чему се 
ослобађа енергија у процесу који се 
назива дисање 
2.2.7. познаје термин хомеостаза и 
зна да објасни шта он значи 
2.2.8. зна да је неопходна 
координација функција у 
вишећелијским организмима и зна 
који органски системи омогућују ову 
интеграцију 
2.2.9. зна да нервни и ендокрини 
системи имају улогу у одржавању 
хомеостазе 
2.3.1. разуме основне разлике између 
полног и бесполног размножавања 
2.3.2. разуме механизам настанка 
зигота 
2.3.3. разуме зашто потомци личе на 
родитеље и њихове претке, али нису 
идентични са њима 
2.3.4. зна да на развиће организама 
поред генетичког материјала утиче и 
средина 

интеграција више система 
органа и разуме значај такве 
интеграције понашања за 
преживљавање 
3.2.5. разуме сличности и 
разлике у интеграцији грађе 
и функције јединке током 
животног циклуса 
3.2.6. зна и разуме главне 
морфолошке и 
функционалне 
карактеристике органа који 
информишу организам о 
стању у околини и њихову 
улогу у одржавању 
унутрашње равнотеже (улога 
нервног система) 
3.2.7. зна и разуме главне 
морфолошке и 
функционалне 
карактеристике органа који 
реагују на промене у 
околини и карактеристике 
органа који враћају 
организам у равнотежу онда 
када је из ње избачен 
(стресно стање -улога 
ендокриног система) 
3.2.8. зна и разуме које су 
последице стресног стања 
за организам 
3.3.1. разуме разлику између 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2702
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(епидемије и пандемије) 
1.5.5. препознаје основне знаке 
поремећаја функције појединих 
органа и основне симптоме 
инфекције и разликује стање у коме 
може сам да интервенише од стања 
када мора да се обрати лекару 
1.5.6. разуме предности и 
недостатке употребе додатака у 
храни и исхрани (конзерванси и 
неконтролисана употреба витамина, 
антиоксиданата, минерала итд.) и 
опасности до којих може да доведе 
неуравнотежена исхрана 
(редукционе дијете, претерано 
узимање хране и сл.) и познаје 
основне принципе правилног 
комбиновања животних намирница 
1.5.7. разуме да загађење животне 
средине (воде, ваздуха, земљишта, 
бука, итд.) и неке природне појаве 
(UV зрачење) неповољно утичу на 
здравље човека 
1.5.8. зна и разуме какав значај за 
здравље имају умерена физичка 
активност и поштовање биолошких 
ритмова (сна, одмора) 
да се обрати за помоћ 
(институцијама и стручњацима) 

2.5.1. познаје основне механизме 
деловања превентивних мера у 
очувању здравља 
2.5.2. разуме значај и зна основне 
принципе правилног комбиновања 
животних намирница 
2.5.3. зна како се чува хранљива 
вредност намирница 
2.5.4. зна механизме којима загађење 
животне средине угрожава здравље 
човека 
2.5.5. зна механизме деловања 
хемијских материја на физиолошке 
процесе у организму и на понашање 
(утицај алкохола, различитих врста 
дрога, енергетских напитака и сл.) 
2.6.1. уме да уз навођење реализује 
сложено прикупљање података, 
систематизује податке и извести о 
резултату 
2.6.3. уме, уз помоћ наставника, да 
прави графиконе и табеле према два 
критеријума уз коментар резултата 
2.6.4. уме на задатом примеру, уз 
помоћ наставника, да постави 
хипотезу, формира и реализује 
једноставан експеримент и извести о 
резултату 

телесних и полних ћелија у 
погледу хромозома и деоба 
3.3.2. разуме да полне 
ћелије настају од посебних 
ћелија у организму 
3.3.3. зна функцију 
генетичког материјала и 
његову основну улогу у 
ћелији 
3.3.4. зна да је број 
хромозома у ћелији 
карактеристика врсте 
3.3.5. разуме како различити 
еволуциони механизми, 
мењајући учесталост 
особина у популацијама, 
доводе до еволуције 
3.3.6. разуме да човек може 
да утиче на смер и брзину 
еволуционих промена својих 
популација и популација 
других врста 
3.5.3. разуме основне 
биолошке процесе који леже 
у основи физиолошки 
правилне исхране 
3.5.4. познаје главне 
компоненте намирница и 
њихову хранљиву вредност 
3.5.5. познаје симптоме и 
главне карактеристике 
болести метаболизма и 
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http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2724
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http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2738
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2725
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2725
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2721
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2721
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2721
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2719
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2719
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2719
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2719
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2719
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2732
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2732
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2732
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2743
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2743
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2743
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2716
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2716
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2716
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http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2723
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узроке због којих настају 
(гојазност, анорексија, 
булимија, шећерна болест) 
3.5.6. разуме механизме 
поремећаја функције 
појединих органа 
3.5.7. познаје основне 
биолошке механизме који 
доводе до развијања 
болести зависности 
3.5.8. разуме механизме 
стресног стања и утицај јаких 
негативних емоција на 
физиолошке процесе у 
организму и на понашање 
појединца 

 
Репродуктивно 
здравље 

1.5.9. разуме да постоје полне 
болести, познаје мере превенције и 
могуће путеве инфекције, као и 
њихове негативне последице на 
здравље 
1.5.10. зна да постоје природне 
промене у понашању које настају 
као последица физиолошких 
промена (пубертет, менопауза), зна 
да у адолесцентом добу могу да се 
појаве психолошки развојни 
проблеми (поремећаји у исхрани, 
поремећаји понашања, поремећаји 
сна и сл.) 
1.5.11. разуме одговорност и 
опасност превременог ступања у 

2.6.3. уме, уз помоћ наставника, да 
прави графиконе и табеле према два 
критеријума уз коментар резултата 
2.6.4. уме на задатом примеру, уз 
помоћ наставника, да постави 
хипотезу, формира и реализује 
једноставан експеримент и извести о 
резултату 
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сексуалне односе и разуме зашто 
абортус у доба развоја има 
негативне последице на физичко и 
ментално здравље 
1.5.12. зна да болести зависности 
(претерана употреба дувана, 
алкохола, дроге) неповољно утичу 
на укупан квалитет живота и зна 
коме може да се обрати за помоћ 
(институцијама и стручњацима) 
1.5.13. зна како се треба понашати 
према особи која болује од болести 
зависности или је ХИВ позитивна 
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ХЕМИЈА 
ЦИЉ: наставе је да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и научну  писменост и да напредују ка реализацији 
одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим 
ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутуј са другима, развију мотивисаност за учење и 
заинтересованост за предметне садржаје, као  и развијање функционалне хемијске писмености 
ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема) 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

Септембар 
Хемија и 

њен 
значај(3) 

Предмет изучавања 
хемије.Хемија у склопу 
природних наука и њена 
примена 
-Увођење ученика у  
самосталан рад у хемијској 
лабораторији 
-Мерење 

 

Програмски садржаји хемије у 
седмом разреду реализова ће 
се применом различитих метода 
– усмено излагање, разговор, 
цртање, илустративно – 
демонстративним методама, 
демонстрација огледом, 
практичним радовима. Избор 
наставних метода зависи од 
циља и задатака наставног часа 
и од опремљености кабинета за 
хемију. Примењиваће се 
следећи облици рада: 
колективни рад, групни рад, рад 
у паровима. Акценат се ставља 
на индивидуални рад при чему 
ће се водити рачуна о 
индивидуалним способностима 
ученика. Оснаживање 
комуникације и сарадње 
наставник- ученик врши ће се 
применом дијалога, дискусије , 
наставе на више нивоа, кроз 
експериментални рад. Квалитет 
наставе ће се унапређивати 

-разговор 
-размишљање 
-цртање 
-читање из 
уџбеника 
-
лабораторијск
е 
вежбе:мерење, 
физичка 
својства 
супстанци, 
физичке и 
хемијске 
промене 
суптанци, 
смеше, модели 
атома и 
молекула, 
прављење 
раствора 
одређењне 
концентрације, 
састављање 
једначина 

Септембар, 
октобар 

Основни 
хемијски 

појмови(14) 

Материја и супстанца 
-физичка и хемијска 
својства супстанци 
-Физичке и хемијске 
промене супстанци 
-Чисте супстанце: 
елементи и једињења 
-Смеше. Раздвајање 
састојака смеше 
( декантовање, цеђење, 
дестилација, 
кристализација ) 
 

 

Новембар, 
децембар 

Структура 
супстанце 
А)  Атом и 
структура 

Атом 
-Хемијски симболи 
-Грађа атома. Језгро 
атома. Атомски и масени 
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атома (15 ) број. Изотопи 
-Релативна атомска маса 
-Електронски омотач 
-демонстрациони огледи 
 

корелацијом унутар предмета, 
корелацијом са физиком, 
биологијом. Ученици ће се 
оспособљавати да стечена 
знања примењују у 
свакодневном животу. У настави 
ће се примењивати 
иновације :проблемска настава, 
настава на више нивоа 
слајдови. Планирани су 
тематски дан, тимска настава да 
би ученици повезивали стечена 
знањаи примењивали их. Са 
ученицима ће се вежбати учење 
садржаја текста у целини, по 
деловима и комбиновано, 
самооцењивање сопственог 
рада. Наставник ће 
препознавати различите нивое 
знања, настојаће да побољша 
квалитет и проверава резултате 
учења. Праћење и оцењивање 
напредовања ученика обавља 
ће се у континуитету, као 
резултат систематског праћења 
рада, напредовања и развоја 
ученика. Начини праћења 
ученика: разговор, контролни 
задаци, домаћи 
задаци,прегледање радова, 
посматрање, залагање на часу. 

хемијских 
реакција 
-посматрање 
активности 

Јануар, 
фебруар 

Б) Основне 
честице 

које 
изграђују 

супстанце: 
атоми, 

молекули, 
јони (15) 

Молекули 
-Хемијске формуле 
-Ковалентна веза. Грађење 
молекула елемената и 
једињења 
-Јонска веза 
-валенца елемената у 
ковалентним и јонским 
једињењима 
-Релативна молекулска 
маса 
-Атомске, молекулске и 
јонске кристалне решетке 
 

 

Март Хомогене 
смеше (8) 

Раствори и растворљивост 
-Процентни састав 
раствора 
-Вода. Значај воде за живи 
свет 

 

Април - јун 

Хемијске 
реакције и 
израчунава

ња (17 ) 

Хемијске једначине 
-Анализа и синтеза 
-Закон о одржању масе 
-Закон сталних масених 
односа 
-Количина супстанце. Мол. 
Моларна маса 
-Израчунавања у хемији 
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ХЕМИЈА – образовни стандарди 
НАСТАВНА 

ОБКАСТ ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

Хемија и њен  
значај 

ХЕ 1.1.10. измери масу, запремину и 
температуру супстанце 

 

 
ХЕ.2.6.1.*  прикупи податке 

посматрањем и мерењем, и да 
при том користи одговарајуће 

инструменте 
ХЕ.2.6.2.*  табеларно и 

графички прикаже резултате 
посматрања или мерења 

ХЕ.2.6.3.*  изводи једноставна 
уопштавања и систематизацију 

резултата 

 

Основни 
хемијски 
појмови 

 
 

ХЕ 1.1.1. да прави разлику између 
елемената, једињења и смеша из 

свакодневног 
живота, на основу њихове 

сложености 
ХЕ 1.1.2. o практичној примени 

елемената, једињења и смеша из 
сопственог окружења, 

на основу њихових својстава 
ХЕ 1.1.3. на основу којих својстава 

супстанце могу да се разликују, 
којим врстама 

промена супстанце подлежу, као и 
да се при променама укупна маса 

супстанци не мења 
ХЕ 1.1.9. загрева супстанцу на 

ХЕ 2.1.7. у огледима испитује 
својства супстанци и податке о 

супстанцама приказује 
табеларно или шематски 

 

ХЕ 3.1.2. како је практична примена 
супстанци повезана са њиховим 

својствима 
ХЕ 3.1.7. на основу својстава 
састојака смеше да изабере и 

изведе одговарајући поступак за 
њихово раздвајање 

ХЕ 3.1.8. да осмисли 
експериментални поступак према 
задатом циљу/проблему/питању 

за истраживање, да бележи и 
приказује резултате табеларно и 

графички, 
формулише објашњење/а и изведе 

закључак/е 
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безбедан начин 
ХЕ 1.1.11. састави апаратуру и 

изведе поступак цеђења 
ХЕ 1.1.12. у једноставним огледима 

испита својства супстанци 
(агрегатно стање, мирис, боју, 

магнетна својства, растворљивост), 
као и да та својства опише 

ХЕ 1.6.1. * безбедно рукује основном 
опремом за експериментални рад и 

супстанцама 
ХЕ.1.6.2.* изведе експеримент 

према датом упутству 

Хомогене смеше  
раствори 

ХЕ 1.1.7. шта су раствори, како 
настају и примере раствора у 

свакодневном животу 
ХЕ 1.6.2.* изведе експеримент 

према датом упутству 

 
 

ХЕ 2.1.3. шта је засићен, 
незасићен и презасићен раствор 
ХЕ 2.1.5. изабере најпогоднији 

начин за повећање брзине 
растварања супстанце 

(повећањем температуре 
растварача, уситњавањем 

супстанце, мешањем) 
ХЕ 2.1.6. промени концентрацију 

раствора додавањем 
растворене супстанце или 

растварача (разблаживање и 
концентровање) 

ХЕ 2.1.9. израчуна масу 
растворене супстанце и 
растварача, на основу 

процентног 

ХЕ 3.1.5. зависност растворљивости 
супстанце од природе супстанце и 

растварача 
ХЕ 3.6.1.* препозна питање/проблем 

које се може експериментално 
истражити 

постави хипотезе 
ХЕ 3.6.2. * постави хипотезе 
ХЕ 3.6.3. * планира и изведе 

експеримент за тестирање хипотезе 
ХЕ 3.6.4. * донесе релевантан 
закључак на основу резултата 

добијених у 
експерименталном раду 
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састава раствора и обрнуто 
ХЕ.2.1.10. направи раствор 

одређеног процентног састава 

Хемијске 
реакције и 
израчунавања 

 
 

ХЕ 1.1.6. квалитативно значење 
симбола најважнијих хемијских 

елемената, хемијских 
формула најважнијих представника 

класа неорганских и органских 
једињења, 

и квалитативно значење хемијских 
једначина реакција оксидације 

 
 

ХЕ 2.1.2. значење термина: 
материја, хомогена смеша, 

хетерогена смеша, анализа и 
синтеза, изотоп 

ХЕ 2.1.8. израчуна процентни 
састав једињења на основу 
формуле и масу реактаната 

и производа на основу хемијске 
једначине, то јест да покаже на 

основу 
израчунавања да се укупна 

маса супстанци не мења при 
хемијским 
реакцијама 

 
 

ХЕ 3.1.9. да израчуна процентуалну 
заступљеност неке супстанце у 

смеши, да изводи 
стехиометријска израчунавања која 
обухватају реактант у вишку и однос 

масе 
и количине супстанце 
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ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ  
ЦИЉ: наставе је да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку, техничку и информатичку писменост и да напредују  ка 
реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и 
непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутујуса са другима, развију мотивисаност за учење и 
заинтересованост за предметне садржаје, као и да се упознају са техничко-технолошки развијеним окружењем, развију техничко 
мишљење, техничку културу, радне вештине и културу рада. 
ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема) 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

IX – VI 
 

учионица 
за ТИО, 
инфор-     
матички 
кабинет 

 

Увод у 
машинску 
технику 

 
Појам и задаци машина и 
механизма: 
- тарнсформација   
  материје и енергије 
- пренос и трансфор  
  мација оптерећења и   
  кретања 
 

 

 
- Оснаживање комуникације и 
сарадње између наставника и 
ученика одвија се кроз 
дискусију, дијалог: давањем 
информација, упутстава, 
постављањем пита- ња, 
изношењем мишљења – уз 
потпуно међусобно 
уважавање. 
 
 
- Унапређење квалитета 
наставе остварује се 
корелацијом у оквиру 
предмета и корелацијом са 
одговарајућим садржајима из 
других предмета (физика, 
инфор матика, историја, 
ликовна култура). Ученици се 
на тај начин се оспособљавају 
да стечена знања из 
различитих области повезују и 
примењују у сва кодневном 

 
- посматрање 
- бележење 
- повезивање  
- прикупљање 
  информација 
- груписање 
- цртање 
- решавање   
  проблема 
- коришћење  
  искуства  
- праћење 
- логичко раз-  
  мишљање 
- упоређивање 
- описивање 
- процењивање 
- откривање 
- препознавање 
- уочавање 
- примењивање     
  наученог 
- илустровање 

Техничко 
цртање у 

машинству 

 
Техничка документација 
Техничко цртање: 
- просторно приказивање 
- ортогоналне пројекције 
- котирање 
- пресеци 
- упрошћавање 
Од идеје до реализације 
 
 

 

Информатичке 
технологије 

Коришћење рачунарског 
софтвера при изради цртежа и 
презентације. 
Систем веза са рачуна- ром –
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интерфејс 
Управљање моделима помоћу 
рачунара-софт вера 
Рад са конструкторима на бази 
интерфејс тех -нологије 

животу. Планирана је  тимска 
настава и  
тематски дан. 
 
- Развијање и неговање 
подсти- цајних метода у раду 
са у ченицима постижемо 
применом различитих  метода 
и облика рада.  
Методе рада: усмено 
излагање, разговор, 
илустративно-демонстративна, 
практичан рад.  
Облици рада: колективни рад, 
рад у групама, рад у пару, 
индивидуални рад, учење 
путем открића, проблемска 
настава, компјутерска настава, 
тимска настава. 
Облици и методе рада зависе  
од циља и задатака нас тавног 
часа, опремљености кабинета 
и морају бити подстицајни за 
ученике. 
Ради се и на интензивирању 
иновација у настави: 
образовни софтвер, 
проблемска настава, настава 
на више нивоа.  
Примењиваће се и технике  
"учење-учења" на часовима.  
 

- уношење тек -   
  ста  
- закључивање 
- уношење 
  података 
- читање цртежа 
- мерење 
- обележавање 
- проверавање 
- обрађивање  
  материјала 
- спајање елеме-    
  ната  
- естетско обли –  
  ковање 
- вредновање 
 

Материјали 

Машински материјали:  
метали, легуре, компо- зити, 
неметали,  
погонски материјали 
Својства метала и легура 

 

Мерење и 
контрола 

Мерење: дужине, угла, масе и 
момента. 
Мерна средства 
Размеравање и обележа- вање 
на металу 
Појам контроле 

 

Технологија 
обраде 

материјала 

Принципи обраде метала: 
- скидањем струготине 
- без скидања   
  струготине 
Спајање металних делова 
Мере заштите на раду 

 

Машине и 
механизми 

Машине и механизми:   
- основни појмови  
- принципи рада 
- елементи за везу 
- елементи за пренос   
  снаге и кретања 
- специјални елементи 
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Принцип рада, састав, 
коришћење: 
- производне машине 
- машине унутрашњег  
- машине спољашњег 
транспорта 
 

- Праћење и оцењивање 
напредовања ученика се 
обавља редовно и непрекидно. 
Ученици треба да буду 
упознати са правилима и 
критеријумима  
оцењивања.  
 
Начини праћења: разговор, 
посматрање, анализа 
погрешних одговора, 
прегледање радова-свезака 
ученика, залагање на часу, 
креативност у решавању 
задатака. 

Роботика 

Појам, врсте, намена и 
конструкција робота 
Конструктори: 
- моделирање робота 
- коришћење интерфејса 

 

Енергетика 

Енергија: извори, коришћење, 
трансформација 
Погонске машине – мотори: 
- хидраулични 
- пнеуматски 
- топлотни  

 

Конструкторск
о моделовање 

- модули 

Израда пројеката према 
алгоритму: 
- дефинисање задатка 
- решење извора  
  енергије 
- избор елемената  
  механизама 
- решење управљања 
- испуњеност еколошких     
  захтева 
- израда техничке доку-  
  ментације 
Израда модела  
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ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 
ЦИЉ:Циљ физичког васпитања је да разноврсним и систематским моторичким активностима у повезаности са осталим 
васпитно-образовним подручјима допринесе интегралном развоју ученика  
(когнитивном, афективном, моторичком), развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени моторичких умења, 
навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада. 

ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема) 

 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

 
Од 

септембра  
до јуна  

 
 

- 
фискултурн
а сала 
- школски 
терен 
-
информати
чки кабинет 
- стадион 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАЗВИЈАЊЕ 
ФИЗИЧКИХ 
СПОСОБНО
СТИ 

Развијање физ.способности 
брзине, снаге, издржљивости 
и гипкости 
Учвршћивање правилног 
држања тела 

 - индивидуалан рад 
- рад у пару 
- рад у групи 
- тимски часови 
- тематски дани 
- вербална комуникација 
- демонстрација 
- фронтални рад 
- мултимедијално 

представљање и 
упознавање путем филма 

- корелација са другим 
наставним предметима и 
садржајима 

               музичко 
               ликовно 
               биологија 
- заједничка реализација 
часа ученик-наставник 

Практичан рад 
Анализе и 
дискусије  
Игра 
Учење-учења 
Посматрање 
Повезивање 
претходно 
стеченог знања и 
искуства са новим 
садржајима 
Вежбање 
Разговор 
Радионица 
 

УСВАЈАЊЕ 
МОТОРИЧК
ИХ ЗНАЊА, 
УМЕЊА И 
НАВИКА 

АТЛЕТИКА 
-  усавршавање технике 

спринтерског трчања 
(60м) 

- техника ниског старта и 
стартног убрзања 

- трчање деоница до 50 
метара 

- штафетно трчање 
- трчање на средњим 

дистанцама и кроса 
- школски крос 
- скок у даљ 
- скок увис 
- бацање кугле 
- међуодељенска 

такмичења у атлетском 
вишебоју 

ВЕЖБАЊЕ НА СПРАВАМА И 
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ТЛУ 
- тло,  
-  прескок 
-  двовисински разбој 
- паралелни разбој 
- греда 
- вратило 
- кругови 
- коњ са хватаљкама 

ОДБОЈКА 
- основни елементи 

технике са лоптом 
- сервис 
- блок 
- смеч 
- одигравање лопте 

прстима - чекићем 
- игра 
- елементи одбојкашке 

игре 
РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА И 
ПЛЕС И НАРОДНЕ ИГРЕ 

-     осмице вијача 
- вртење обруча 
- плесни кораци  
- народне игре 

ТЕОРИЈСКО 
ОБРАЗОВА
ЊЕ 

Атлетика 
Вежбе на справама и тлу 
прескок 
Одбојка 
Ритмичка гимнастика и 
народни плесови 



 452 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ – образовни стандарди 
 

НАСТАВНА  
ОБЛАСТ И 

ПОДОБЛАСТ 
ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

О
сп

ос
об

љ
ен

ос
т 

у 
ве

ш
ти

на
м

а 
 

Спортске 
игре 

- одбојка 

Ученик-ученица треба да 
примењује основне елементе 
технике,неопходна правила и 
сарађује са члановима екипе 
изражавајући сопствену 
личност уз поштовање других. 
Садражај:техника одбијања 
лопте прстима и 
чекићем,школски 
сервис.Неопходна правила :зна 
када је екипа постигла 
поен,дозвољени број одбијања 
лопте у једној акцији,сервира из 
простора за сервирање,зна шта 
је преступ,ротација.Зна 
функцију одбојке,основне 
појмове,неопходна 
правила,основне принципе 
тренинга и пружа прву помоћ. 

Ученик-ученица треба да игра 
одбојку примењујући виши ниво 
технике,већи број 
правила,једноставније тактичке 
комбинације и уз висок степен 
сарадње са члановима екипе 
изражава сопствену личност уз 
поштовање других. 
Садржај:елементи технике:прецизно 
одбијање лопте прстима и 
чекићем''лелујави''сервис.Неопходна 
правила:зна шта су недозвољени 
контакти са лоптом.Тактика:заштита 
блока,игра у пољу. 
Зна функцију и значај одбојке,већи 
број правила,принципе и утицаје 
тренинга. 

Игра одбојку примењујући сложене 
елементе технике испуњавајући 
тактичке задатке,учествује у 
организацији утакмице и суди на 
утакмицама. 
Садржај:елементи технике 
смечирање и 
блокирање.Неопходна правила,зна 
да суди.Тактика:групна и 
колективна тактика у нападу и 
одбрани.Зна тактику 
одбојке,систем такмичења,начин 
организовања утакмице и суди. 
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Атлетика 

Техника трчања:ученик 
правилно трчи варијантама 
технике трчања на 
кратке,средње и дуге стазе и 
мери резултат.Зна 
терминологију,значај 
трчања,основе тренинге и 
пружа прву помоћ. 
Скок увис:зна правилно да 
скаче увис варијантама технике 
маказице.Зна 
терминологију,основе тренинга 
и пружа прву помоћ. 
Бацање кугле:правилно баца из 
места и мери дужину хица.Зна 
правила за 
такмичење,сигурносна 
правила,влада 
терминологијом,основама 
тренинга и пружа прву помоћ. 

Правилно изводи варијанту технике 
штафетног трчања.Зна правила за 
такмичење. 
Скок увис:зна да скаче увис леђном 
варијантом технике скок увис.Зна 
правила за такмичење. 
Бацање кугле:правилно баца куглу 
леђном варијантом технике.Зна 
правила за такмичење и учествује 
на такмичењу у једној атлетској 
дисциплини. 
 
 
 

Ученик-ученица правилно изводи 
варијанту технике штафетног 
трчања.учествује на такмичењимау 
атлетском петобоју.Зна атлетска 
правила неопходна за учествовање 
на такмичењима у атлетском 
петобоју. 

Вежбе на 
справама 

и  тлу 

Вежбе на тлу:правилно изводи 
вежбе на  тлу.Зна називе 
вежби,основе организације 
рада на справи и пружа прву 
помоћ.Садржај:колут напред и 
назад из чучња до чучња,колут 
напред преко препреке 
одразом,без изразите фазе 
лета,став о шакама,премет 
странце у бољу страну,мост из 
лежања на леђима,вга 
претклоном и заножењем на 

Правилно изводи сложеније 
елементе на тлу,чува и 
помаже,поштује сигурносна 
правила.Зна називе вежби,основе 
организације рада на справи и 
пружа прву помоћ. 
Садржај:вежбе на тлу:колут напред 
преко препреке са фазом 
лета(сунђер,струњаче),из става 
раскорачног до става раскорачног 
колут напред,премет странце 
упором улево и удесно,мост 

Вежбе на тлу:ученик-ученица 
правилно изводи вежбе и 
комбинације вежби на тлу. 
Садржај:став на шакама 
издржај,колут напред. 
Прескок:ученик-ученица изводи 
правилно згрчку и разношку са 
изразитијим фазама лета. 
Греда:ученица правилно изводи 
вежбе и комбинацију вежби на 
греди. 
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левој и десној нози. 
Прескок:зна правилно да 
изводи прескок разношку и 
згрчку уз помоћ.Зна називе 
вежби,основе организације 
рада на справи и пружа прву 
помоћ. 

заклоном и усклоном.Правилно 
изводи згрчку (преко козлића или 
коња). 
Греда:правилно изводи вежбе и 
комбинацију вежби на греди. 

 

Плес 

Успешно пљеском (ударањем 
дланом о длан) прати акценте у 
темпу музичке пратње 
 
Успешно пљеском или топотом 
прати задати ритам и темпо 
музичке пратње 

Успешно се креће у задатом 
простору у свим смеровима 
комбинујући ходање и трчање 
 
Целокупну своју моторику (кретање 
и покрете појединих делова и целог 
тела) изводи у ритму и темпу 
музичке пратње самостално, у пару, 
у групи 
 
Повезује ( просторно и временски) 
плесне елементе (најмање шест 
основних елемената технике: галоп, 
дечији поскок, мењајући корак, 
кораци са привлачењем са и без 
преноса тежине тела, кораци са 
укрштањем напред – назад, 
укључујући ходање и трчање) у 
целини 
 
Уз помоћ (наставника) реализује 
задату комбинацију основних корака 
у аеробном загревању у трајању од 
2 пута 32 4/4 такта 

Самостално реализује задату 
комбинацију основних корака у 
аеробном загревању у трајању од 2 
пута 32 4/4 такта 
 
Успешно моторички у ритму и 
темпу реализује одабране 
народне, друштвене и дечије 
плесове 
 
Састаља и изводи самосталну 
плесну комбинацију у 2/4 такту од 
произвољно одабраних и 
укомпонованих основних 
елемената технике плесова 
 
Исказује креативност и 
стваралаштво кроз састављање 
мањих композиција покрета и 
кретања и плесних комбинација 
Влада терминологијом плесова 
 
Учествује на такмичењу 



 455 

Ритмичка 
гимнастика 

Ученица правилно изводи 
вежбе из ритмичке 
гимнастике.Садржај:мачији 
поскок,дечији поскок,галоп 
напред,галоп странце,поскок са 
заножењем,комбинација галоп-
поскок са заножењем,окрети за 
90',180',360',суножно 
прескакање вијаче са и без 
међупоскока,прескакање вијаче  
у трчању,ритмичко ударање 
чуњевима један о други и о 
под.Зна називе вежби и основе 
трнинга и пружа прву помоћ. 

Ученица правилно изводи вежбу са 
реквизитима.Садржај:галоп+ 
дечији поскок вијачом,галоп+поскок 
заножењем ;галоп+мачији скок са 
бацањем и хватањем лопте;замаси 
лоптом у хоризонталној равни 
спојено са окретом за 180' и 
360';трчање са обртањем вијаче и 
прелаз у галоп;научени скок или 
поскок повезати са ударањем чуња 
о чуњ испред и иза тела –изнад 
главе и испод ногу. 

Ученица правилно 
изводисамостални састав без и са 
реквизитима из ритмичке 
гимнастике и учествује на 
такмичењима. 
Садржај:вежбе из ритмичке 
гимнастике самосталан ритмички 
састав без реквизита ритмички 
састав 
лоптом,вијачом,обручем,чуњевима. 

Знања о 
физичком 
вежбању и 
физичком 
васпитању 

Ученик/ученица зна  
 
безбедност током вежбања; 
 
утицај физичког вежбања; 
 
основне појмове везане за 
физичко вежбања;  
 
сновна правила спортских 
игара 

Ученик/ученица зна  
 
терминологију; 
 
основе тренинга; 
 
да дозира оптерећење током 
вежбања 
 

Ученик/ученица зна  
 
правила индивидуалних спортских 
грана и спортских игара; 
 
основе система такмичења; 
 
начин организовања такмичења 
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3.7.2. ПРОГРАМИ ИЗБОРНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА У СЕДМОМ РАЗРЕДУ 
 

Ред. 
број 

ИЗБОРНИ НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТИ 

Одељење 1 
(словачки језик) 

Одељење 2 
(српски језик) 

Број група 

1. Верска настава + + 2 
2. Грађанско васпитање - + 1*** 
3. Немачки језик + + 2 
4. Физичко васпитање –

изабрани спорт 
+ + 2 

5. Информатика и 
рачунарство 

+ + 2 
 

6. Словачки језик са 
елементима 
националне културе 

- + 1** 

 
** Формирана је 1 група од ученика V, VII и  VIII разреда. 
*** Формирана је 1 група од ученика VII и  VIII разреда. 
 
ВЕРСКА НАСТАВА 
ЦИЉ: Циљ Верске наставе је у томе да деца схвате да свет и живот имају вечни смисао и да могу да разумеју и преиспитају свој 
однос према Богу,човеку и природи. 
ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема) 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

IX 
 
 
X 
 
 
XI 
 

~Бог у кога хришћани 
верују јесте 
Св.Тројица:Отац,Син 
и Свети Дух. 
~Отац,Син и Свети 
Дух су три конкретне 
личности. 
~Св.Тројица је један 

Кроз обраду свих 
тема ученици ће да 
уоче да природа не 

постоји без личности 
и да запазе да је 
Божија слобода 

онтолошка и да се 
изражава само као 

 ~Фронтални 
~Индивидуални 
~Дијалошка 
~Показивање 

~цртање 
~посета цркви 
~разговор 
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XII 
I 
 
 
 
 
II 
III 
 
IV 
 
 
V 
 
VI 

Бог. 
~Узрок Божијег 
постојања је Отац. 
~Бог Отац изражава 
своје слободно 
постојање као љубав 
према 
др.личности_према 
Сину и Светом Духу. 
~Хриш.онтологија. 
~Антрополошке 
последице вере у 
Св.Тројицу. 
~Кроз Литургију се 
пројављују 
Св.Тројица. 
~Крштење и Литургија 
као практ.исповедање 
вере у Бога. 
~Св.Тројица у 
православној 
иконографији. 

љубав према другој 
личности. 
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NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA  
ЦИЉ: Chápanie a rozvíjanie pojmov a ovládanie systémom vedomostí týkajúcich sa viery v Boha. Osvojovanie zložitejších vedomostí o 
Bohu na základe dôkladnejšieho  vyučovania Biblie a jej zvesti. Upevňovanie povedomia o tom, že jestvujú hodnoty, ktoré sú dosiahnuteľné 
výlučne cez vieru. Rast známosti nie len o doktrínach týkajúcich sa Božích vlastností, ale známosti o živom Bohu. 

ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема) 

 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

 
 

September 
  
 

Október 
 
 

November 
 
 

December 
 
 

Január 
 
 

Február 
 
 

Marec 
 

 
 

Biblia a jej vznik 
 

Starozmluvné 
svedectvo o Bohu, 
o svete a človeku. 

 
Sudcovia a králi. 

 
Príprava nového 
veku – Prorocké 

 knihy. 
 

Priblížilo sa 
kráľovstvo nebeské 

- Evanieliá 
 

Aké poslanie určil 
Pán Ježiš svojim 

učeníkom – 

- Preklady Biblie a jej 
šírenie.  
- Význam Biblie.  
-Pomôcky k jej 
používaniu. 
- Hriech privoláva Boží 
súd a trest. 
- Noach a jeho 
potomstvo. 
- Abrahám - veľký 
praotec 
- Izák, Jákob a Jozef. 
- Izraelci v Egypte, ich 
vyslobodenie a 
putovanie. 
 
- Kniha Józuova, 
Kniha sudcov a Kniha 
Rút. 
- Dve knihy 
Samuelove. 
- Dve knihy Kráľov a 
dve knihy Kronické. 
- Ezdráš, Nehemiáš, 
Ester. 

 

Pre realizáciu programu východiskom 
sú vždy vedomosti získané v 
predošlých ročníkoch. Obsahy nemajú 
byť samy sebe cieľom, ale majú 
smerovať k rozvoju očakávaných 
vedomostí, postojov a hodnôt u žiakov. 
Vedľa už spomenutých základných 
obsahov učiteľ náboženskej výchovy 
koná zodpovedajúci výber iných 
obsahov, ktoré sa nadvezujú na 
základné a uvádza ich do vyuky. 
Majúc na zreteli hore uvedené, v 
uskutočňovaní náboženskej výchovy 
potrebné je používať rôzne metódy 
práce. Pri výbere metód postupovať 
planovite a kreatívne, zvoliť si také 
metódy, ktoré umožňujú žiakom, aby 
boli aktívni a aby úspešne navzájom 
spolupracovali. Učiteľovi náboženskej 
výchovy sú k dispozícii mnohé a 
rozličné metódy prace: 
·        základná a najstaršia vyučovacia 
metóda je rozprávanie. Tuto metódu 
môžeme zvlášť uplatniť keď sa chceme 
rozprávaním dotknúť žiackých emócii. 

 
 
 
 
 
 
 

- počúvanie 
- práca 

s Bibliou 
- práca so 

spevníkom 
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 Biblii, s cieľom zdôrazniť rozprávanie. 
Pri výbere vyučovacich metód a cez 
aktivity žiakov nevyhnutné je brať do 
úvahy princíp rôznorodosti a rozvoju. 
 

 
Apríl 

 
 

Máj 
 

Jún 
 

 
Skutky apoštolské 

 
Cirkev vyučovaná a 

vyučujúca. 
 

Cirkev očakávajúca 

- Predpovede o 
Kristovom príchode z 
prorockých kníh. 
- Svätodušné udalosti. 
- Ako žili prví 
kresťania. 
- Slovo Božie a 
sviatosti v živote 
cirkvi. 
- Misijná práca 
apoštolov. 
- Žalmy, Príslovia 

 

To čo je najdôležitejšie a čo je aj 

základným cieľom náboženskej výhovy 

v šiesto ročníku je, aby žiaci získané 

vedomie o živom Bohu Stvoriteľovi, 

Spasiteľovi aPosvätiteľovi preniesli do 

svojho osobného života v tvare 

kresťanského správania sa, ktoré je 

vonkajším odrazom duchovného života 

vo vzťahu k Bohu a k ľuďom. 
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ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ  
ЦИЉ: Циљ наставе грађанског васпитања јесте да ученици стекну сазнања, формирају ставове, развију вештине и усвоје вредности 
које су претпоставка за компетентан, одговоран и ангажован живот у демократском друштву. 
ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема) 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

 
 
 

  Од 
септембра
 . до  јуна  

 
 

- учионица 
- школско 
двориште 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

УВОД(2) 

Поглед уназад (1) 
Представљање циљева, 
задатака, садржаја и 
метода рада (1) 

 

- индивидуализовани рад 
- индивидуалан рад 
- рад у пару 
- рад у групи 
- Тимски часови 
- Тематски дан 
- Активна настава 
- Проблемска настава 
- Вербална комуникација 
- Обрада текста 
- Мултимедијално упознавање 

и доживљавање путем 
репродукције, филм 

- Корелација са другим 
наставним предметима и 
садржајима: 

- Подстицање, припремање и 
реализација часа- ученици и 
наставник заједно 

- Програмирана настава 
 

Практичан рад 
Анализе и 
дискусије  
Учење-учења 
Посматрање 
Креативно 
мишљење и 
изражавање 
Повезивање 
претходно 
стеченог знања 
и искуства са 
новим 
садржајима 

ГРАЂАНИН (19) 

Грађанин и политика у 
прошлости(1) 

Грађанин и политика у 
садашњости (1) 

Одговоран и активан 
грађанин (2) 

Дете као грађанин (2) 
Породица, школа, 

локална заједница, 
држава (1) 
Права (1) 

Одговорност ( 3) 
Волонтерски покрет (3) 
Извођење волонтерске 

акције (3) 
Анализа успешности 

волонтерске акције (2) 
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ДРЖАВА И 
ВЛАСТ (7) 

Држава (2) 
Власт (5) 

 

ЂАЧКИ 
ПАРЛАМЕНТ И 
ИНИЦИЈАТИВА 

(5) 

Ђачки парламент (2) 
Иницијатива (3)    

 ЗАВРШНИ ДЕО 
(3) 

Речник (2) 
Шта носим са собом (1)    
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НЕМАЧКИ ЈЕЗИК  
ЦИЉ: Стицање базичне језичке писмености и напредовање ка одговарајућим Стандардима, оспособљавање за решавање 
проблема и задатака у новим и непознатим ситуацијама, изражавање и образлагање сопственог мишљења, за дикусију, развијање 
мотивације за учење, овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног језика. 
ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема) 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

IX - VI 
 
 

Учионица 
опште 
намене 

 
Кабинет за 
информат

ику 
 

Заједничке 
активности и 
интересова-ња 
у школи и ван 
ње 
 
Односи у 
породици 
 
Обавезе у кући 
/ подела посла 
/ куповина 
животних 
намирница  
 
Здравствена 
заштита 
 
Професионалн
а оријентација 
 
Знаменитости 
у културама 
немачког 
језичког 
подручја 

Именице: (рец. и прод.) род, 
број и падеж помоћу члана, 
наставака и детер-минатива. 
Коришћење Н,Г,Д,А са и без 
предлога (продук-тивно). 
Саксонски генитив 
 
Члан: (рец. и продуктивно) 
одређени и неодређени у 
свим падежима, сажи-мање 
члана, нулти члан уз 
градивне именице, прис-
војни детерминативи у свим 
падежима једн. и мн. 
Разлика између одређеног и 
неодређеног члана. 
Употреба одређеног и нултог 
члана. 
 
Негација kein  у свим 
падежима. 
 
Личне заменице (рец. и 
прод.) у Н, Г и Д  једн. и мн. 
 
Придеви: Описни у саста-ву 

 

Корелација унутар предмета 
Корелација са наставом српског 
језика, енглеског језика, ликовном 
културом, музичком културом, са 
наставом веронауке, биологије, 
историје, географије и грађанског  
Узајамна посета часова 
Интензивирање активне наставе 
 
Наставни облици :  
-рад у већим групама (два 
одељења) 
- колективни рад 
-групни рад  
-рад у паровима 
-индивидуални рад 
-механичко учење 
-учење путем открића 
-тимска настава 
-компјутерска настава 
 
Наставне методе :  
-усмено излагање 
-рад на тексту  
-разговор 
-индуктивна метода 

слуша 
-чита 
-пише 
-говори 
-размишља 
-пита 
-уочава  
-истражује 
-повезује 
-процењује 
-открива 
-препознаје 
-дискутује  
-варира 
дијалог 
-преписује 
-примењује 
научено 
-тражи речи 
истог или 
супротног 
значења 
-глуми 
-израђује пано, 
новогодишњу 
честитку 
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Оброци / 
здрава 
исхрана 
 
Становање / 
уређење 
простора 
 
Временске 
прилике 
 
Слободно 
време / 
изласци 
 
 

именског предиката, 
изузетно у атрибутивној 
функцији (рец). Компара-ција 
(правилна и непра-вилна). 
Придеви изведени од имена 
града 
 
Предлози са Д, А, Д и А 
 
Прилози (рец. и продук-
тивно) за време, место и 
правац кретања, начин и 
учесталост 
 
Претерит помоћних и мо-
далних глагола 
Перфект гл. са нагл. и 
ненагл. префиксом  
Конјунктив претерита (уч-
тива питања и изража-вање 
жеље) 
Глаголи са предложном 
допуном 
Повратни глаголи 
 
Бројеви: основни до 1000 
Редни до 31. 
Казивање времена по 
часовнику. 
 
Основне реченичне 
структуре у потврдном, 

-писане вежбе ( преписивање, 
диктат) 
-говорне вежбе (варирање 
дијалога, одговарање на питања, 
описивање, препричавање) 
-цртање 
-илустрација цртежом, сликом, 
фотографијом 
 
Оснаживање комуникације и 
сарадње између  наставника и 
ученика одвија се кроз дијалог, 
дискусију и расправу, јасне 
критеријуме оцењивања, 
диференцирано оцењивање, 
укључивање родитеља у 
реализацију тематског дана у 
октобру 
 
Праћење напредовања ученика и 
евалуација се врши путем : 
-наставних листића 
-контролних задатака 
-писмених задатака на крају 1. и 
2. полугодишта 
-усмене провере  
-препричавања 
-анализе погрешних одговора 
-диктата 
-провере читања 
-провере усвојености лексичке 
грађе 

-илуструје 
-пише речник 
-игра се (флеш 
картице, коцка 
за глаголе...) 
-учење учења 
-заједничко 
планирање и 
реализација 
часа 
-пева у групи 
-учи стихове 
напамет 
-користи 
речнике 
-препричава 
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одричном и упитном облику. 
Везници за напоредне 
реченице (рец. и 
продуктивно): und, aber, 
oder, denn 
Везници за зависно-сложене 
реченице оb, dass, w? (рец. и 
продуктивно) 

-залагања на часу 
-домаћих задатака 
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ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ – ИЗАБРАНИ СПОРТ 
ЦИЉ:Циљ физичког васпитања-изабрани спорт је да се разноврсним и систематским спортским обучавањем и вежбањем допринесе 
остваривању ЦИЉА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА као интегралног дела васпитно-образовног система у целини, притом, задовоље 
индивидуалне потребе ученика његова радозналост и жеља за достигнућима у изабраном спорту. 

ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема) 

 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

 
Од 

септембра 
до јуна 

 
 

- 
фискултур
на сала 
- школски 
терен 
-
информат
ички 
кабинет 

ИЗАБРАНИ 
СПОРТ ЗА 
УЧЕНИЦЕ 
 
ОДБОЈКА 

 
 
 
 
 
 
 
ИЗАБРАНИ 
СПОРТ ЗА 
УЧЕНИКЕ 
 
ФУДБАЛ 
 
ODBOJKA 
 
 

 
Физичка припрема 
Техничка припрема 
Тактичка припрема 
Теоријска припрема 
 
 

 - индивидуалан рад 
- рад у пару 
- рад у групи 
- тимски часови 
- тематски дани 
- вербална комуникација 
- демонстрација 
- фронтални рад 
- мултимедијално 

представљање и 
упознавање путем филма 

 
 

- индивидуалан рад 
- рад у пару 
- рад у групи 
- тимски часови 
- тематски дани 
- вербална комуникација 
- демонстрација 
- фронтални рад 
- мултимедијално 

представљање и 
упознавање путем филма 

 

Практичан рад 
Анализе и 
дискусије  
Игра 
Посматрање 
Повезивање 
претходно 
стеченог знања и 
искуства са новим 
садржајима 
Вежбање 
Разговор 
 
Практичан рад 
Анализе и 
дискусије  
Игра 
Посматрање 
Повезивање 
претходно 
стеченог знања и 
искуства са новим 
садржајима 
Вежбање 
Разговор 

 
 
 

Физичка припрема 
Техничка припрема 
Тактичка припрема 
Теоријска припрема 
 
Физичка припрема 
Техничка припрема 
Тактичка припрема 
Теоријска припрема 
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ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 
ЦИЉ: Да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и информатичку писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих 
Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и 
образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје и да се 
оспособе за коришћење рачунара и стекну вештине у примени рачунара у свакодневном животу. 

ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема) 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

IX, X 
 
- кабинет за 

информа-
тику 

 

Интернет 
 

Појам електронске 
комуникације и безбедно 
понашање на интернету. 
Електронска пошта. 
Интернет: 
- дискусије и коментари 
- инстант порука 
- блог 
- форум 
- видео-конференције 
- електронско учење 
- учење на даљину 
Дигитална библиотека. 

 

- индивидуализовани рад 
- индивидуалан рад 
- рад у пару 
- рад у групи 
- Тимски часови 
- Тематски дан 
- Активна настава 
- Проблемска настава 
- Вербална комуникација 
- Мултимедијално 

упознавање : 
репродукција, филм 

- Корелација са другим 
наставним предметима и 
садржајима: музичко, 
математика, техничко, 
географија, историја, језик 
и књижевност 

 

Практичан рад 
Анализе и 
дискусије  
Игра 
Учење-учења 
Посматрање 
Креативно 
мишљење и 
изражавање 
Повезивање 
претходно 
стеченог знања и 
искуства са новим 
садржајима 
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X, XI 
 
- кабинет за 

информа-
тику 

Обрада звука 

 
 
Формати звучних записа. 
Конверзија између 
различитих формата. 
Снимање и обрада гласа 
и других звукова. 
Практичан рад на 
снимању и обради звука. 
 

- Подстицање, припремање 
и реализација часа- 
ученици и наставник 
заједно 

- Програмирана настава 
- Рад на рачунару 

XI, XII 
 
- кабинет за 

информа-
тику 

Обрада видео 
записа 

 
 
Снимање видео записа. 
Обрада видео секвенци. 
Примена визуелних 
ефеката. 
Видео монтажа. 
Израда филма. 
Формати и конверзија. 
 

I, II, III 
 
- кабинет за 

информа-
тику 

Израда 
презентација 

 
Појам и структура 
презентације. 
Рад са слајдовима. 
Дизајн и готови шаблони. 
Рад са текстом, сликама 
и објектима. 
Постављање ефеката. 
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Повезивање слајдова 
унутар презентације. 
Повезивање са 
спољашњим садржајима 
и web страницама. 
Израда презентације. 
 

III, IV, V, VI 
 

- учионица 
- кабинет за 
   информа-   
       тику 

 

Изборни модул 

Одабрана поглавља из 
програмирања или 
цртања и графичког 
дизајна. 
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СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ 
SLOVENSKÝ JAZYK S PRVKAMY NÁRODNEJ KULTÚRY   

CIEĽ  Cieľom vyučovania slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry je uschopniť žiakov pre konverzáciu v slovenskej reči, 
vypestovať v maximálne možnej miere kultúru ústneho vyjadrovania, vyvinúť schopnosti a spôsobilosti čítania a písania v slovenskej reči. 
Dávať dôraz na komunikaţnú funkciu jazyka. Sprostredkovať deťom základné pravidlá slovenského jazyka, ktoré im umožnia čo 
efektívnejšiu slovnú a písomnú komunikáciu v slovenčine. 

 
ČAS A 
MESTO 

 
ТÉМY 

( оblasť) 

OBSAH PRÁCE  
SPÔSOB A POSTUP REALIZÁCIE 

PROGRAMU 

 
АКТIVITY 
ŽIAKOV 

 
POVINNÝ VOĽNÝ 

 
IX-VI 

 
kabinet 
slovenč

iny 
 

kabinet 
informa

tiky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAZYK 
(gramatika a 
pravopis)  
 
 
Veta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KULTÚRA 
VYJADROVA
NIA  

Písanie i/y, í/ý vo vnútri slova a v 
koncovkách.  
Zvykať žiakov správne používať 
pády podstatných mien a iných 
ohybných slov s osobitným 
dôrazom na pravopis.  
Veta - základné rozdelenie. 
Jednoduchá veta a súvetie. 
Základné a rozvíjacie vetné ţleny.  
Vety s tvarmi prídavných mien 
rád, rada, radi, rady.  
Podstatné mená a slovesá vo vete 
- ich funkcia. Písanie vlastných 
podstatných mien.  
Slovesá, slovesné časy, neurčitok. 
Časovanie slovies.  
Zámená - ukazovacie a 
opytovacie zámená.  
Pravopis prídavných mien, zámen, 
čísloviek, slovies.  
Predložky - porovnávanie so 
srbčinou.  

Novokon-
cipovaný 
obsah 
vyučovania 
slovenské-
ho jazyka 
zvyšuje 
nároky na 
samostat-
nosť, 
tvorivosť 
a organizá-
ciu práce 
učiteľa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ako pozdvihnúť kvalitu vyučovania 
- KORELÁCIOU 
- s inými predmetmi  
- korelácia s učebnými 

osnovami  
- INOVÁCIOU 
- použitím počítača vo 

vyučovaní 
- aktívne vyučovanie 
- použitím DVD-a  a  
- práca v pare 
- skupinová práca 
- samostatná práca žiakov 

 
 
 
 
Spôsoby a metódy práce 
Kolektívno-individuálna práca 
Kooperácia žiak-žiak 
Kooperácia učiteľ-žiak 
Ilustračno demonstrač. práca 

Starostlivá 
výslovnosť hlások 
Vieš odpovieš 
Láme si jazýčky 
Didaktické hry 
Učí sa správnu 
slovenčinu 
Múdra hlavička 
vie- odpovie 
Reprodukuje kto, 
čo ako, kedy… 
 
Dialóg otázky a 
odpovede v 
súlade s vekom a 
schopnosťami 
 
Otázky a 
odpovede 
 
Odpisuje 
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IX-VI 
 
 

kabinet 
slovenč

iny 
 

kabinet 
informa

tiky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ústne 
vyjadrovanie  
Rozprávanie 
Opis 
Dialóg 
Čítanie 
 
 
 
Písomné 
vyjadrovanie  
 
 
 
Práca s textom  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Školské 
čítanie  
  
Poézia  
 

Neohybné slovné druhy.  
Pravopisné cvičenia.  
Pravopisný diktát.  
Rozprávanie - o udalostiach a 
zážitkoch (časová postupnosť 
deja). Rozprávanie o vymyslenej  
udalosti na základe danej témy - 
podľa vypracovanej osnovy za 
pomoci učiteľa. Sloveso ako  
dynamizujúci prvok rozprávania.  
Opis - enteriéru a exteriéru, ľudí, 
zvierat, detailu v prírode.  
Dialóg - rozprávanie o udalosti 
prostredníctvom vynechania slov 
opisu; priama a nepriama  
reč. Majú povedať samostatne a 
súvisle najmenej 8 viet o obrázku, 
precvičenej téme a viesť dialóg.  
Ján Čajak: Búrka  
Slovenská ľudová balada: Smutná 
novinôčka v Petrovci sa stala  
Zoroslav Jesenský: Deň, keď naša 
ulička začala vojnu s Ţapeľovcami  
Juraj Batta: Básnička o klobáse  
Juraj Tušiak: Krivý čert  
Slovenská ľudová rozprávka: 
Veterný kráľ  
Samo Chalupka: Turčín Poničan  
Slovenské ľudové porekadlá a 
príslovia: Z pokladnice nášho ľudu  
Slovenská ľudová balada: Na 
tichej dolinke  

 
 
 
 
 
 
 
 
Pracovné 
listy 
z rôznych 
cvičebníc, 
prístupné 
encyklo-
pédie, 
literárne 
časopisy. 
Voľnosť 
učiteľa vo 
využívaní 
textov 
z literatúry. 
Podľa 
možnosti 
pozrieť 
aspoň jedno 
detské 
divadelné 
predstave-
nie, 
slovenskú 
ľudovú 

 
Metóda postupného učenia krok za 
krokom 
Metóda samostatného spoznania a 
uzavierania 
 
 
Dialóg 
Žiaci uplatňuju svoje vedomosti v 
škole a v každodennom živote. 
Učiteľove otázky sú jasné a nie 
dvojzmyselné. Žiak má odpovedať 
plnou vetou a za to má dostať spätnú 
informáciu a pochvalu. 
U žiakov rozviť zvedavosť , pozornosť 
a rozvoj vlastnej mienky. 
Vysvetliť žiakom spôsob hodnotenia – 
známkovania. 
Informovať žiakov pravidelne, jasne 
a dávať ďalšie smernice ako si zlepšiť 
úspech. 
Urobiť schému na základe ktorej by si  
i žiaci mohli dávať známky.  
Vypracovať  tabuľku do ktorej  žiaci 
budú môcť dávať svoju mienku o 
hodine. 
 
Neodmysliteľné je vytvorenie  
príjemnej atmosféry, ktorá 
predpokladá partnerský vzťah medzi 
učiteľom a žiakom a má pomôcť 
prekonať psychickú bariéru pri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypozorovanie 
priebehu udalostí, 
hlavných a 
vedľajších postáv. 
 
Rozpráva 
 
Opisuje 
 
Jazykové hry 
 
Rozpráva 
zážitky- konkrétne   
počuté a videné 
 
Čítanie 
 
Prispôsobovanie 
situácii v texte/ 
čítanie hlasné a 
tiché/ 
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IX-VI 
 
 

kabinet 
slovenč

iny 
 

kabinet 
informa

tiky 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Próza  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Literárnovedné 
pojmy  
 
 
 

Mária Kotvášová-Jonášová: Jano, 
Jano, kde máš hlavu?  
Slovenská ľudová bájka: Lišiak a 
žaba  
Vujica Rešin Tuciš: Ako vznikla 
šálka na kávu  
Ako vznikajú záclony na okne  
Pavel Grňa: Ja som niečo chcel  
Ľudová rozprávka: Najväčšie 
cigánstvo  
Miroslav Nastasijeviš: Neviemaká 
báseň  
Andrej Čipkár: Kumarí - dievča, 
ktoré nechodí po zemi  
Miroslav Antić: Raz v stredu  
Anna Papugová: Lena v 
texaskách  
Tomáš Čelovský: Vojenská fazuľa 
po domácky  
Marta Šurinová: Dobrý deň, 
orangutan!  
Výber zo súčasnej slovenskej 
literatúry pre deti  
Poviedka, román, rozprávač - 
autor, autorská reč, čitateľ - divák, 
poslucháč, rým, verš, strofa,  
metafora, personifikácia, 
prirovnanie, epiteton.  
Zoznamovanie detí so základmi 
dejín slovenskej menšiny vo 
Vojvodine a Srbsku  
(dosťahovanie, kultúrne, 

rozprávku 
na DVD… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Program je 
možné 
realizovať aj 
cez prácu v 
dielňach a 
rôzne 
kultúrne 
podujatia  
 
 

aktivizácii získaných rečových 
zručností, schopností a návykov. 
 
K požiadavkám na spôsob 
vyjadrovania sa patrí jednoduchosť, 
prirodzenosť, spontánnosť a jazyková 
správnosť.  
 
Obohacovanie slovnej zásoby žiakov 
pomocou didaktických hier z jazyka, 
rébusov, doplňovačiek,  
prešmyčiek, hlavolamov,... 
 
 
 
 
 
 
 
Žiaci si majú osvojiť aktívne približne 
štyristo slov a frazeologických spojení.  
Pasívna slovná zásoba má byť na 
každej úrovni vyššia ako aktívna.  
 
 
V nácviku rečových zručností majú  
dominovať rozličné formy párovej 
konverzácie v interakcii učiteľ - žiak a 
žiak - žiak.  
 

Počúva 
Recituje 
 
Obohacovanie 
aktívného 
slovníka 
 
Slovník 
neznámych a 
menej známych 
slov a výrazov 
Písanie vlastného 
slovníka menej 
známych slov a 
výrazov.  
 
- vhodne, výstižne 
a správne sa 
vyjadruje v 
konkrétnych 
spoločenských 
komunikačných  
situáciách, a to 
ústne aj písomne  
- aktívne a 
správne využíva 
svoju slovnú 
zásobu a 
obohacuje ju – 
používa 
výkladový a  
synonymický 
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Prvky národnej 
kultúry a 
tradície  
 

vzdelanostné, cirkevné a 
hospodárske snahy, vrcholné 
kultúrne výsledky, relevantné 
organizaţné formy a inštitúcie…), 
sprostredkovanie poznatkov, ale i 
pestovanie emočného vzťahu k 
tradícii, kultúre, obyčajom a 
zvykom slovenskej menšiny vo 
Vojvodine, Srbsku, ale i na celej 
Dolnej zemi (folklor, remeslá, 
ľudová slovesnosť, divadlo, 
literatúra, hudba,  
tradičné detské hry, obyčaje…). 
Na minulosť sa opierať, do  
budúcnosti sa pozerať. 
Sprostredkovať deťom poznatky o 
slovenskej komunite vo Vojvodine 
a Srbsku (osady, inštitúcie a 
organizácie, osobnosti, mená, 
priezviská, pôvod…), ale i stykoch 
s inými etnickými skupinami a 
kultúrami. 

slovník, jazykové 
príručky, 
encyklopédie...   
- samostatne a 
výstižne rozpráva 
opisuje používa 
pri tom rôzne 
formy 
vyjadrovania;  
- formuluje 
hlásenie, prosbu, 
ospravedlnenie, 
poďakovanie;  
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3.7.3. СТРУКТУРА НАСТАВНОГ КАДРА У  СЕДМОМ РАЗРЕДУ 

 
 
 

Образовно 
васпитна област 

(предмет) 

Степен и врста стручне спреме 

 
Нестручно 

 
 

Проф. 
предметне 

наставе 
(VII) 

 

Вероучитељ 

П
ре

да
је

 
у 

од
ељ

ењ
у 

Обавезни 
предмети 

    

Српски језик  О. Молнар  VII2 

Словачки језик  Ј. Шћевко  VII1 
Српски као 
нематерњи ј.  Ј. Сирар  VII1 

Енглески језик  Т. Рељин  VII1, 
VII2 

Ликовна култура  Н. Симјановски  VII1 
 В. Олујић  VII2 

Музичка култура М. Лабат   VII1 
 Д. Аврам  VII2 

Историја  М. Станковић  VII1, 
VII2 

Географија  Д. Бојанић  VII1, 
VII2 

Физика  И. Мезеи  VII1, 
VII2 

Математика В. Абеловски   VII1 
 Р. Ђокић  VII2 

Биологија  Т. Адамов  VII1, 
VII2 

Хемија  Б. Михајлов  VII1, 
VII2 

Техничко и 
информатичко 
образовање 

 П. 
Велисављевић 

 VII1, 
VII2 

Физичко васпитање  Б. Костовски  VII1 
 Б. Грујин  VII2 

Изборни 
предмети 

    

Грађанско васп.  М. Станковић  VII2 
Верска настава   В. Ловас VII1 

  С.Симикић VII2 
Немачки језик      З. 

Литавски - 
Бењо 

  
VII1 

 Д. Банч  VII2 
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ФВ-изаб. спорт 
одбојка/ фудбал 

 Б. Костовски  VII1 

ФВ-изаб. спорт 
одбојка/фудбал 

 Н. Вита  VII2 

Информатика и 
рачунарство 

 В. Јованов  VII1 
 П. 

Велисављевић 
 VII2 

Словачки ј.  са 
елементима нац. 
културе 

  
Ј. Шћевко 

 
VII2 
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 3. 8. ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА У ОСМОМ РАЗРЕДУ 
 3.8.1.ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА У ОСМОМ РАЗРЕДУ 

СРПСКИ ЈЕЗИК  
ЦИЉ : Ученици треба да стекну базичну језичку писмености и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних 
постигнућа, да овладају основним законитостима српског  књижевног језика,да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са 
другима,да упознају и оспособе се да тумаче књижевна дела и друга уметничка оставрења. 

ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема) 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

IX-V 
 
учионица 
 
информати-
чки кабинет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Језик 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Граматика 
Српски језик међу другим 
словенским језицима. 
Народни језик и 
књижевни.Појам 
нормирања. 
Развој српског књижевног 
језика. 
Развој лексике српског 
језика.Језици 
националних мањина. 
Језик свакодневне 
комуникације- главне 
особине.Главне особине 
писаних стилова.  
Синтагме.Зависне 
предикатске реченице. 
Исказивање реченичних 
чланова.  
Функцике и значења 
глаголских облика. 
Грађење речи . 
Хомонимија и 

Допунски избор 
текстова 

 
        и 

 
Избор из 
књига,часописа 
и енциклопедија 
за децу 
 
 

Корелеција унутар предмета и са 
другим предметима (ликовна и 
музичка култура,историја, 
географија,техничко и 
информатичко образовање 
биологија) 
 
Примена рачунара у настави  
 
Проблемска настава 
 
Диференцирана настава  
 
Активна настава 
 
Индивидуализована настава 
 
Примена савреманих  
техничких уређаја 
 
Рад у паровима 
 
Самосталан рад ученика 

слуша 
препознаје 
размишља 
пита 
говори 
присећа се 
прошлих догађаја 
прича о догађају 
пише 
уочава 
истражује 
процењује 
повезује 
дискутује 
дефинише 
открива 
посматра 
описује 
препричава 
износи своје 
мишљење 
сарађује 
наводи нове 
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Књижевност 
 
 
 
 

 
 
 
 

полисемија.Метафора и 
метонимија. Акценатске 
норме. 
Обнављање и 
систематизовање 
градива из претходних 
разреда ради припреме 
за завршни испит. 
Ортоепија 
Проверавање правилног 
изговора.Варирање 
интензитета, темпа и 
паузе у говору. 
Правопис 
Писање имена из страног 
језика. Генитивни 
знак.Систематизовање 
обрађених садржаја. 
 
Лектира 
 
Лирика 
 
Епика 
 
Драма 
 
Нучнопопуларнии 
информативни 
текстови 
 

 
Тематска настава 
 
Тимска настава 
Учење учења 
 
Давати прецизне и добро 
осмишљене информације, 
упутстава и питања која подстичу 
ученике да слободно износе своје 
мишљење 
 
Подстицати ученике да користе 
претходно искуство и знање 
 
Остварити везу узајмног 
поштовања и поверења 
 
Понекад са ученицима планирати 
активности на часу 
 
 
 
 
 
 
 

примере 
илуструје 
глуми 
исправља 
упоређује 
рецитује 
чита 
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Тумачење текста 
Оспособљавање ученика 
за самосталну анализу 
анализу књижевног дела. 
Упућивање у коришћење 
одабране литературе о 
делима и 
писцима.Развијење 
критичког односа у 
проблемском приступу 
делу и 
писцу.Систематизо-вање 
знања. 
Књижевнотеоријски 
појмови 
(метонимија,рефрен,анти
теза,асонанцаи 
алитерација; 
љубавна народна 
лирика,народна и 
ауторска љубавна песма, 
поема, балада, романса, 
спев,путопис,мемоари 
есеј;трагедија,трагично,п
ротагонист и антагонист, 
разрешење сукоба, 
катарза, сценски знакови, 
режија, телевизијска 
драма) 
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Језичка 
култура 

Систематизација 
књижевнотеоријских 
појмова. 
 
Функционални појмови 
 
Читање 
Усавршавање изражајног 
читања. 
Вежба у „летимичном 
читању“. 
 
Облици усменог и 
писменог изражавања 
Причање 
Интерпретативно 
препричавање 
Расправа 
Реклама 
Репортажа 
Усмена и писмена 
вежбања 
Вежбања у причању о 
доживљајима, 
интерпретативном 
препричавању,на 
аргументативном тексту, 
писању расправе, 
критичког приказа, 
синатксичке,лексичке,орт
оепске вежбе. 
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СРПСКИ ЈЕЗИК – образовни стандарди 
НАСТАВНА 

ОБЛАСТ ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

Вештина 
читања и 
разумевања 
прочитаног 
 
 

а) разуме текст (ћирилични и 
латинични) који чита наглас и у себи 
б) разликује уметнички и 
неуметнички текст; уме да одреди 
сврху текста: експозиција 
(излагање), дескрипција 
(описивање), нарација 
(приповедање), аргументација, 
пропаганда 
в) разликује основне делове текста 
и књиге 8наслов, поднаслов, 
наднаслов, основни текст, 
поглавље, пасус, фуснота, садржај, 
предговор, поговор);  
г) препознаје цитат, служи се 
садржајем да би пронашао 
одређени део текста 
д) разликује у тексту главно од 
споредног 
ђ) повезује информације и идеје 
изнете у тексту, уочава јасно 
исказане односе (временски след, 
средство-циљ, узрок-последица) и 
изводи закључак заснован на 
једноставнијем тексту. 
е) чита једноставне нелинеарне 
елементе текста: легенде, табеле, 
дијаграме, графиконе 

а) чита текст користећи 
различите стратегије читања: 
„летимично читање“; читање „с 
оловком у руци“  
б) познаје врсте неуметничких 
текстова (излагање, технички 
опис, техничко приповедање)  
в) препознаје и издваја језичка 
средства карактеристична за 
различите функционалне 
стилове  
г) проналази, издваја и 
упоређује информације из два 
краћа текста или више њих 
(према датим критеријумима)  
д) разликује чињеницу од 
коментара, објективност од 
пристрасности на 
једноставнијим примерима  
ђ) препознаје став аутора 
неуметничког текста и разликује 
га од другачијих ставова 
изнетих у тексту  
 

а) проналази, издваја и упоређује 
информације из два дужа текста 
сложеније структуре или више њих 
б) издваја кључне елементе и 
резимира текст 
в) чита и тумачи сложеније 
нелинеарне елементе текста: 
вишеструке легенде, табеле, 
дијаграме  
ђ) издваја из текста аргументе у 
прилог некој тези или аргументе 
против ње; изводи закључке 
засноване на сложенијем тексту 
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Писмено 
изражавање 
 

а) зна и користи оба писма 
(ћирилицу и латницу) 
б) саставља разумљиву, граматички 
исправну реченицу 
в ) саставља текст и уме да га 
организује у смисаоне целине 
( уводни, средишњи и завршни део 
текста)  
г ) уме да преприча текст  
д) влада основним жанровима 
писане комуникације; саставља 
писмо, попуњава различите обрасце 
и формуларе, i-mail порука 
ђ) зна да се служи Правописом 
(школским правописом) 
е) препознаје техничко и сугестивно 
приповедање и описивање 
ж) има изграђену језичку 
толеранцију и негативан став према 
језику дискриминације и говору 
мржње 

а) саставља експозиторни, 
наративни и дескриптивни текст, 
који је целовит и кохерентан 
б) саставља вест, реферат и 
извештај  
в) писање најаве догађаја, 
обавештења, интервјуа  
г) сажимање текста и писање 
резимеа  
д зна правописну норму и 
примењује је у већини случајева  
 

а) организује текст у логичне и 
правилно распоређене пасусе; 
одређује прикладан наслов тексту и 
поднаслове деловима текста  
б) пише резиме дужег и/или 
сложенијег текста 
в) зна и доследно примењује  
правописну норму  
г) саставља аргументовани текст 
д) пише приказ, репортажу или 
расправу 
 

Граматика 
 

а) зна особине и врсте гласова; дели 
реч на слогове у једноставнијим 
примерима; примењује 
књижевнојезичку норму у вези са 
гласовним променама 
б) препознаје синтаксичке јединице 
(реч, синтагму, предикатску и 
комуникативну реченицу)  
в) разликује основне врсте 
независних реченица (обавештајне, 

а) одређује место акцента у 
речи; зна основна правила 
акценатске норме 
б) познаје гласовне промене 
в) препознаје подврсте 
синтаксичких јединица (врсте 
синтагми, независних и 
зависних предикатских 
реченица)  
г) одређује реченичне и 

а)дели речи на слогове у 
сложенијим случајевима 
б) зна и у свом говору примењује 
акценатску норму 
в) познаје и именује подврсте 
синтаксичких јединица (врсте 
синтагми, независних  и зависних  
предикатских реченица)  
г) познаје главна значења падежа и 
падежне синонимије 
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упитне, заповедне... 
г ) разликује основне врсте 
напоредних односа ( саставни, 
раставни, супротни)   
д ) одређује реченичне и 
синтагматске чланове у школским 
(типичним) примерима  
ђ ) препознавање конгруенције 
е) препознавање падежне 
синонимије 
ж) уочава разлику између књижевне 
и некњижевне акцентуације 

синтагматске чланове у 
сложенијим примерима  
д) препознаје главна значења 
падежа у синтагми и реченици 
ђ) препознаје главна значења и 
функције глаголских облока  
е) препознаје основне начине 
грађења речи (извођење, 
слагање, комбинована творба, 
претварање) 
 

д) познаје подврсте речи; користи 
терминологију у вези са врстама 
речи и њиховим граматичким 
категоријама 
ђ) познаје главна значења 
глаголских облика 
  
 

Лексика 

а) познаје основне лексичке појаве: 
једнозначност и вишезначност речи; 
основне лексичке односе: 
синонимију, антонимију, хомонимију 
б) служи се речницима, 
приручницима и енциклопедијама  
в) одређује значења непознетих 
речи и израза на основу њиховог 
састава  и/ или контекста у коме су 
употребљени (једноставни 
случајеви) 

а)познаје метонимију као 
лексички механизам  
б) одређује значења непознатих 
речи и израза на основу 
њиховог састава и контекста у 
коме су употребљени 
в) зна значења речи и 
фразеологизама који се јављају 
у медијским текстовима 
намењеним младима и 
правилно их употребљава  
 

а) служи се речницима, 
приручницима и енциклопедијама 
б)одређује  значења непознатих 
речи и израза на основу њиховог 
састава и контекста у коме су 
употребљени 
в) зна значења речи и 
фразеологизама у 
научнопопуларним текстовима 
намењеним младима и правилно их 
употребљава 

Народни и 
књижевни језик 

а) зна основне податке о историји 
језика (језик Словена до настанка 
глагољице и ћирилице)  
б) има позитиван став према 
дијалектима 
в) разуме важност књижевног језика 
за живот заједнице и за лични развој 
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Књижевност 
 

а) повезује наслове прочитаних 
књижевних дела са именима аутора 
тих дела 
б) разликује типове књижевног 
стваралаштва ( усмена и ауторска 
књижевност) 
в ) разликује основне књижевне 
родове:лирику, епику и драму 
г ) препознаје врсте стиха (римовани 
и неримовани; осмерац и 
десетерац) 
д ) препознаје постојање стилских 
фигура у књижевноуметничком 
тексту (алегорија) 
ђ) уочава битне елементе 
књижевноуметничког текста: мотив, 
тему, фабулу, место и време радње, 
лик... 
е) способан је за естетски доживљај 
уметничких дела 
ж) има изграђену потребу за 
читањем књижевноуметничких 
текстова и поштује национално, 
књижевно и уметничко наслеђе 

а) повезује дело из обавезне 
лектире са временом у којем је 
настало и са временом које се 
узима за оквир приповедања  
б) повезује наслов дела и род, 
врсту и лик из дела; препознаје 
род и врсту на основу одломака, 
ликова, карактеристичних 
ситуација 
в) препознаје и разликује 
одређене стилске фигуре 
(алегорија)  
г) одређује мотиве, идеје, 
композицију, форму, 
карактеристике лика 
(психолошке, етичке) и њихову 
међусобну повезаност 
д) разликовање облика 
казивања- унутрашњи монолог 
ђ) уме да води днавник о 
прочитаним књигама 
е) уочава разлику између 
препричавања и анализе дела 

а)наводи наслов дела, аутора, род и 
врсту на основу одломака, ликова, 
карактеристичних тема и мотива 
б) издваја основне одлике 
књижевних родова и врста у 
конкретном тексту 
в) проналази и именује стилске 
фигуре; одређује функцију стилских 
фигура у тексту 
г) одређује и именује врсту стиха и 
строфе 
д) тумачи различите елементе 
књижевноуметничког дела 
позивајући се на само дело 
ђ) повезује књижевноуметничке 
текстове са другим текстовима који 
се обрађују у настави 
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SLOVENSKÝ JAZYK 

CIEĽ: Cieľom vyučovania slovenského jazyka a literatúry je, aby žiaci zvládli a poznali materinský jazyk jednak kvôli posilneniu svojho 
jazykového vedomia, jednak aby sa prostredníctvom jazyka dostali aj k prameňom slovenskej literatúry a celkovej slovenskej kultúry a vedy. 
Pri vyučovaní slovenského jazyka sa v naších podmienkach musí prihliadať nielen na vzťah spisovnej podoby slovenského jazyka a našich 
nárečí, ale tiež na vzťah slovenský jazyk a srbský jazyk, ktorý používame na mimoetnické dorozumievanie. 
 

 
ČAS A 
MESTO 

 
ТÉМY 

( оblasť) 

OBSAH PRÁCE  
SPÔSOB A POSTUP REALIZÁCIE 

PROGRAMU 

 
АКТIVITY 
ŽIAKOV 

 
POVINNÝ VOĽNÝ 

 
IX-V 

 
 

Kabinet 
slovenčiny 

 
Kabinet 

informatiky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JAZYK 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jazyková kultúra 
 
 
 
 
 
 
Leksikológia 
 
 
 

 
Z dejín spisovnej slovenčiny, 
slovenská jazykoveda. 
Vývin spisovného jazyka od 
štúrovcov po 
súčasnosť.Slovenčina ako 
národný jazyk ajeho podoby. 
Staroslivosť o čistotu spisovnej 
slovenčiny - základné normatívne 
diela.Prostriedky spisovného 
jazyka a ich používanie 
Jazyková kultúra vo verejnom 
a súkromnom styku. Problematika 
jazykovej kultúry 
u nás(systematicky poukázať na 
funkciu nárečia a funkciu 
spisovnej slovenčiny a na vplyv 
srbčiny na slovenčinu 
v jednotlivých jazykových 
rovinách). 
Členenie slovnej zásoby( slová: 

Novokon-
cipovaný 
obsah 
vyučovania 
slovenské-
ho jazyka 
zvyšuje 
nároky na 
samostat-
nosť, 
tvorivosť 
a organizá-
ciu práce 
učiteľa. 
 
 
 
 
 
 
Pracovné 

Ako pozdvihnúť kvalitu vyučovania 
- KORELÁCIOU 
- s predmetmi: ( srbčinou, 

nemčinou a anglíčtinou, 
hudobnou a výtvarnou 
kultúrou, informatikou, 
dejepisom, náboženstvom a 
zemepisom) 

- korelácia s učebnými 
osnovami  

- INOVÁCIOU 
- použitím počítača vo 

vyučovaní 
- aktívne vyučovanie 
- použitím DVD-a  a 

mikrokamery 
- práca v pare 
- skupinová práca 
- samostatná práca žiakov 

 
 

Určuje 
spisovné 
a nespisovn
é slová 
 
Vieš 
odpovieš 
Láme si 
jazýčky 
Didaktické 
hry 
Listuje v 
slovníku 
Učí sa 
správnu 
slovenčinu 
Určuje 
slovné druhy 
ohybné/ 
neohybné 
Múdra 
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IX-V 
 
 
 
 
 
 
 

Kabinet 
slovenčiny 

 
Kabinet 

informatiky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Štylistika 
 
 
 
 
 
 
Systematizácia 
jazykového 
učiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

spisovné – nespisovné, domáce – 
cudzie, bez citového zafarbenia – 
s citovým zafarbením, zastarané – 
nové). Zmeny slovnej zásoby 
a spôsoby jej 
obohacovania.Frazeológia 
v slovnej zásobe.Prevzaté slová, 
ich používanie, výslovnosť, 
skloňovanie a pravopis. Lexikálne, 
frazeologické, pravopisno-
ortoepické cvičenia. Práca 
s rozličnými druhmi slovníkov. 
Funkčné jazykové štýly. Základné 
informácie o hovorovom, 
náučnom, publicistickom, 
administratívnom, rečníckom 
a umeleckom štýle. Štýlotvorné 
činitele. Slohové postupy 
a slohové útvary a žánre. 
Hláskoslovie – samohlásky, 
dvojhlásky, spoluhlásky( tvrdé, 
mäkké, obojaké, znelé, neznelé, 
nepárové znelé)rytmické krátenie. 
Tvaroslovie(morfológia) – slovné 
druhy( delenie podľa ohybnosti, 
vecného významu a vetnočlenskej 
platnosti). 
Podstatné mená, prídavné mená, 
zámená, číslovky, slovesá, 
príslovky, predložky, spojky, 
častice, citoslovcia. 

listy 
z rôznych 
cvičebníc, 
prístupné 
jazykové 
príručky, 
encyklo-
pédie, 
literárne 
časopisy. 
 
Voľnosť 
učiteľa vo 
využívaní 
textov 
z literatúry, 
vo výbere 
spoločnej 
mimočítan-
kovej 
literatúry 
a kníh 
domáceho 
čítania. 
 
 
 
 
 
 
Podľa 

 
 
 
Spôsoby a metódy práce 
Kolektívno-individuálna práca 
Intreaktívna práca 
Kooperácia žiak-žiak 
Kooperácia učiteľ-žiak 
Ilustračno demonstrač. práca 
 
Metóda postupného učenia krok za 
krokom 
Metóda samostatného spoznania a 
uzavierania 
Verbálno-textuálna metóda 
Induktívna práca 
Dialóg 
Posilnenie a upevnenie komunikácie  
na relácii učiteľ- žiak, dialóg, diskúsia, 
debata 
Diferenciácia vo vyučovaní 
Žiaci uplatňuju svoje vedomosti v 
škole a v každodennom živote. 
 
 
 
 
 
 
 
 

hlavička vie- 
odpovie 
 
Hry so 
slovami 

 
Hry s 
citoslovcami 

 
 

Určuje vetné 
členy 
Podčiarkuje 
vetné členy 
Grafický 
príkaz vety 
Uplatňuje 
naučené 
Odpovedá 
na otázky: 
kedy?,kde?, 
ako?,prečo? 
 
 
 
Hľadanie 
vybraných 
slov v 
týždeníku HĽ  
Prepisuje 
Uplatňuje 
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IX-V 
 
 
 
 
 

Kabinet 
slovenčiny 

 
Kabinet 

informatiky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pravopis 
 
 
 
 
 
 
KULTÚRA 
VYJADRO-
VANIA 
 
 
Ústne 
vyjadrovanie 
 
 
 
 
 
 
 
Písomné 
vyjadrovanie 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skladba(syntax)- základné 
rozvíjacie vetné členy, vetné 
sklady, jednoduchá veta, 
súvetie( priraďovacie 
a podraďovacie). 
Systematizácia pravopisných 
poučiek o písaní y/ý a i/í. Práca 
s Pravidlami slovenského 
pravopisu, Slovníkom cudzích 
slov, Krátkym slovníkom 
slovenského jazyka, 
Synonymickým slovníkom 
slovenčiny. 
Otvorenie a záver podujatia. 
Príhovor. Slávnostný 
prejav.Vyjadrenie vlastného 
názoru. Diskusia. Pokus 
o hodnotenie postavy z filmu 
alebo drámy na základe fabuly 
a dialógov. Samostatný výklad. 
Úvaha na aktuálnu tému. Kritický 
posudok filmu, knihy, televízneho 
vysielania a pod. Reakcia na 
podnety: vyjadrenie obdivu, 
radosti, prekvapenia, pochvaly, 
pokarhania.Kompozičné 
a jazykové prostriedky 
dynamického, pútavého 
rozprávania. 
Charakteristika postavy 
z literárneho diela. Vzťah medzi 

možnosti 
pozrieť 
aspoň jedno  
divadelné 
predstave-
nie,  
rozprávku 
na DVD… 
počúvať 
detské 
rozhlasové 
hry, 
televízne 
vysielanie 
pre deti. 
 
 

 

 
Učiteľove otázky sú jasné a nie 
dvojzmyselné. Žiak má odpovedať 
plnou vetou a za to má dostať spätnú 
informáciu a pochvalu. 
U žiakov rozviť zvedavosť , pozornosť 
a rozvoj vlastnej mienky. 
 
Naučiť žiakov ako sa majú učiť oddeliť 
dôležité od menej dôležitého. 
Vysvetliť žiakom spôsob hodnotenia – 
známkovania. 
Informovať žiakov pravidelne, jasne 
a dávať ďalšie smernice ako si zlepšiť 
úspech. 
Urobiť schému na základe ktorej by si  
i žiaci mohli dávať známky.  
Vypracovať  tabuľku do ktorej  žiaci 
budú môcť dávať svoju mienku o 
hodine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pravopisné 
pravidlá 
Pracuje so 
slovníkmi 
Pracuje na 
počítači 
 
 
 
 
 
Vypozorovan
ie priebehu 
udalostí, 
hlavných a 
vedľajších 
postáv, 
začiatok, 
zauzlenie a 
rozuzlenie 
Opisuje kto, 
čo ako, 
kedy… 
 
Rozpráva 
Opisuje 
Jazykové hry 
Píše list E-
mail 
Jazykové  
hlavolamy 
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IX-V 
 

Kabinet 
slovenčiny 

 
Kabinet 

informatiky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
LITERATÚRA 
 
Školské  
Čítanie 
Poézia  
 
 
 
 
 
 
 
 
Próza  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

opisom a charakteristikou.Druhy 
opisu: praktický, odborný, 
umelecký, statický, dynamický, 
opis s dejovým rámcom. Odborný 
opis. Opis pracovného postupu. 
Náladový opis.Výťah, konspekt, 
zostavovanie osnovy.Praktické 
písomnosti: zápisnica, žiadosť, 
životopis, pozvánka.Nácvičné 
a kontrolne diktáty. Osem 
domácich slohových prác a ich 
rozbor na hodine. Štyri školské 
slohové práce. 
P.O.Hviezdoslav: Hájnikova 
žena(úryvok) 
Ivan Krasko: Topole a iné básne 
V. Mihálik: Hračky 
M.Válek: Jesenná láska 
S.Jesenin:List materi 
P.Bohuš: Konopa 
J.Labáth: Keď sa zapaľujú 
slnečnice 
V.Benková: Výber z diela 
Výber zo srbskej a svetovej lyriky 
Výber zo súčasnej lyriky 
Slovenská populárna pieseň –
výber 
J.Jesenský: Malomestské 
rozprávky- (úryvok) 
R.Jašík: Námestie svätej 
Alžbety(úryvok) 

Spoločne v kooperácii učiteľ – žiak 
volíme si témy ktoré spracujeme 
hlbšie a dôkladnejšie. 
Získané vedomosti na hodinách a 
mimoškolských prednáškach by mali 
žiaci uplatniť v každodennom živote. 
Žiakov usmerniť na iné pramene a 
informácie, ktoré si budú môcť sami 
osvojiť. 
Vždy používať rôzne druhy pochvál a 
odmien a vždy dávať len pozitívne 
príklady správania a úspehov žiakov. 
 
 

Rozpráva 
zážitky- 

Dialóg 
otázky a 
odpovede v 
súlade s 
vekom a 
schopnosťa
mi 
 
 
 
 
 
 
Otázky a 
odpovede 

 
konkrétne   
počuté a 
videné 
Čítanie 
Prispôsobov
anie 
situácii v 
texte/ čítanie 
hlasné a 
tiché/ 
Reprodukcia 
obsahu  
Používanie 
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Dráma  
 
Domáce čítanie 
 
 
 
 
Literárna teória 
Poézia 
 
Próza 
 
 
 
Náučná literatúra 
 
 
Dráma 
 
Literárnovedné 
pojmy 

F.Hečko: Červené víno(úryvok) 
M.Figuli: Tri gaštanové 
kone(úryvok) 
M.Urban: Živý bič (úryvok) 
J.Blažková:Výber z diela 
K.Jarunková: Jediná(úryvok) 
A.P.Čechov: Žartík 
G.M.Petrovský: Baronica 
J.Čajak ml.:Zuzka 
Turanová(úryvok) 
P.Grňa: Prázdniny v poli(úryvok) 
M.K.Jonášová: Výber z diela 
Výber zo slovenskej, srbskej 
a svetovej dievčenskej prózy 
Výber zo slovenskej, srbskej 
a svetovej chlapčenskej prózy 
Esej - výber zo slovenskej 
a svetovej tvorby 
Úvaha – výber zo slovenskej  
tvorby 
Reportáž - výber zo slovenskej 
tvorby 
Výber zo slovenskej a svetovej 
tvorby 
 
K.Jarunková : Jediná 
Zo súčasnej slovenskej poézie pre 
deti a mládež( výber) 
Zo súčasnej  poézie 
vojvodinských Slovákov( výber) 
Kniha podľa voľného výberu detí 

rozličných 
zdrojov 
poznania 
Počúva 
Recituje 
Obohacovan
ie 
aktívného 
slovníka 
Slovník 
neznámych 
a menej 
známych 
slov a 
výrazov 
Diskutuje 
Definuje 
Dáva svoju 
mienku 
 

 



488 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- reflexívna a spoločenská 
lyrika 

- ľúbostná poézia 
- texty populárnej piesne  
- epické dielo 
- lyrizovaná próza 
- poviedky a romány 

predstaviteľov slovenského 
realizmu 

- dievčenský román 
- vedecko-fantastický román 
- úvaha, reportáž 
- esej, literatúra faktu, 

náučný slovník 
- tragédia – komédia 
- umelecká, národná 

a svetová literatúra                                                          
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SLOVENSKÝ JAZYK – VZDELAVACÉ ŠTANDARDY 
 

VYUČOVACIE 
OBLASTI 

 
ZÁKLADNÁ ÚROVEŇ 

 
STREDNÁ  ÚROVEŇ 

 
POKROČILÁ  ÚROVEŇ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čítanie 
s porozumením  

Žiak/žiačka  na základnej úrovni:  
 
SJ.1.1.2. odlišuje umelecký text od 

vecného, odlišuje výkladový text od 
opisného a   
  od rozprávania, od vynášania 
faktov (argumentácie) 
a propagovania 
SJ.1.1.3. odlišuje rozdielne štýly na 
jednoduchých príkladoch 

 

Žiak/žiačka  na strednej úrovni:  
 
SJ.2.1.2. pozná druhy 
neumeleckého textu (rozprávanie, 
technický opis, rozbor, reklama) 
SJ.2.1.3. odlišuje jazykové 
prostriedky charakteristické pre 
jednotlivé štýly 
SJ.2.1.4. odlišuje všetky časti 
textu a diela (index, slovník, 
bibliografické záznamy a vie ich 
používať) 
SJ.2.1.5. vyhľadáva, vyčleňuje 
a porovnáva informácie z dvoch 
alebo viacerých kratších textov 
SJ.2.1.6. odlišuje podstatu od 
komentáru, objektivitu od 
subjektivity a propagandy na 
jednoduchých príkladoch 
SJ.2.1.7. vníma postoj autora 
neumeleckého textu 

Žiak/žiačka  na pokročilej 
úrovni:  
SJ.3.1.1. vyhľadáva, vyčleňuje 
a porovnáva informácie podľa 
zadaných kritérií 
SJ.3.1.3. vyčleňuje argumenty 
za a proti niečomu, odvodzuje 
uzávery založené na 
zložitejšom texte 
SJ.3.1.4. číta a rozumie zložité 
nepísané zložky textu: zložité 
legendy, tabuľky, diagramy a 
grafikony 
 

 
 
 
 

Písomné vyjadrovanie 

SJ.1.2.5. štýl prispôsobuje spôsobu 
vyjadrovania (ústne alebo písomné 
vyjadrovanie), téme a okolnostiam 
(formálne a neformálne 
vyjadrovanie) 
SJ.1.2.7. pri písaní pozná základy 

SJ.2.2.5. pozná pravopisné normy 
a uplatňuje ich vo väčšine 
prípadov 
 
 

SJ.3.2.2.  zostavuje 
argumentovaný text 
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slovenského pravopisu 
 
 
 
 

Gramatika, lexika, 
spisovná a nespisovná 

podoba jazyka 
zvuková stránka 
jazyka a pravopis 
morfológia syntax 

 
 
 
 
 
 

                          
SJ.1.3.7. ovláda delenie slovných 
druhov na ohybné a neohybné; 
ovláda skloňovanie podstatných a 
prídavných mien, určuje gramatické 
kategórie (rod, pád, číslo, vzor) 

SJ.1.3.8. ovláda písanie i/í, y/ý 
v pádových príponách vzorov 
podstatných prídavných mien 
SJ.1.3.19. vie charakterizovať 
jednoduchú vetu, vymenúva 
základné a rozvíjacie  vetné 
členy a určuje ich  v jednoduchej 
vete 
SJ.1.3.21. vie vymenovať vetné 
sklady 
SJ.1.3.22. vie odlíšiť jednoduchú 
vetu od súvetia; vie odlíšiť 
zložené súvetie od  
jednoduchého súvetia 
a jednoduchej vety 

SJ.1.3.36. chápe význam 
spisovného jazyka pre život 
spoločnosti a vlastný rozvoj 

 

SJ.2.3.16. ovláda delenie vetných 
členov (holý, rozvitý, 
viacnásobný) a určuje ich vo vete 
SJ.2.3.18. pozná a určuje vetné 
sklady vo vete 
SJ.2.3.19. ovláda delenie 
jednoduchého súvetia na 
priraďovacie a podraďovacie; 
pozná a určuje druh 
priraďovacieho súvetia a druh 
vedľajšej vety v podraďovacom 
súvetí 
SJ.2.3.20. určuje počet viet 
v zloženom súvetí 
SJ.2.3.21. ovláda a charakterizuje 
členenie slovnej zásoby na 
hovorové a knižné  (odborné, 
básnické), spisovné a nespisovné 
slová (slangové, nárečové), citovo    
 zafarbené a bez citového 
zafarbenia 
SJ.2.3.22. ovláda tvorenie 
podstatných mien, prídavných 
mien, slovies predponou  
a príponou; tvorenie zdrobnenín 
a zveličujúcich slov príponou; 
tvorenie slov   skladaním 
SJ.2.3.25. pozná a vie určiť 
v texte nepriame pomenovania: 
metaforu, metonymiu,               

 
SJ.3.3.7.  skloňuje pomnožné 
podstatné mená, zdomácnené 
slová cudzieho pôvodu,   
skloňuje neživotné podst. m. 
muž. r. zakončené na -l, -r   
SJ.3.3.8. rozoznáva cudzie 
nesklonné podstatné mená 
jednotlivo aj v texte 
SJ.3.3.17. ovláda písanie 
čiarky v súvetí 
SJ.3.3.19. tvorí príklady na 
vetný sklad 
SJ.3.3.20. pozná základy 
interpunkcie pri písaní 
priraďovacieho 
a podraďovacieho   súvetia 
SJ.3.3.21. určuje počet viet 
v zloženom súvetí s odlíšením 
hlavných a vedľajších viet;  
 ovláda základy interpunkcie 
pri písaní zloženého súvetia 
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Literatúra 

SJ.1.4.2. k názvom prečítaných 
literárnych diel (ktoré sú predpísané 
učebnými osnovami   od 5. po 8. 
ročník) vie správne priradiť autora 
SJ.1.4.10. vie vymenovať druhy 
dramatických umení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SJ.2.4.2. pozná autorov 
v súvislosti s ich literárnou 
tvorbou a prečítanými dielami; vie 
zaradiť autora medzi básnikov, 
prozaikov, dramatikov 
SJ.2.4.4. vie charakterizovať 
pojmy umelecká reč viazaná 
a neviazaná, povedať, ktorý  
literárny druh je 
najcharakteristickejší pre viazanú 
a neviazanú umeleckú reč 
SJ.2.4.5. vie definovať pojem 
umelecká a náučná (neumelecká) 
literatúra na konkrétnych 
umeleckých textoch 
SJ.2.4.9. vie určiť jazykové 
prostriedky v literárnom 
umeleckom diele (metaforu,  
 stupňovanie) 
SJ.2.4.10. pozná základnú 
literárnu terminológiu viažucu sa k 
dráme 

SJ.3.4.2. vie uviesť názov 
diela, autora, literárny druh 
a žáner na základe 
úryvku,literárnych postáv, 
motívov 
SJ.3.4.5. vie vysvetliť podstatu 
zápletky ako kompozičnej fázy 
deja v známom texte 
SJ.3.4.6. vie vysvetliť pojmy 
rým, rytmus v súvislosti 
s umeleckou rečou viazanou  
(v básni aj v populárnej piesni) 
SJ.3.4.8. vie vysvetliť pojem 
rozprávač v texte a vie 
identifikovať jednotlivé formy  
rozprávača, vie transformovať 
formy rozprávača z ja-formy do 
on-formy  a naopak 
SJ.3.4.10. vie vymenovať 
druhy dramatických umení 
a uviesť rozdiely medzi nimi. 
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СРПСКИ ЈЕЗИК КАО НЕМАТЕРЊИ  
ЦИЉ : Циљ наставе српског језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку писменост и да напредују ка реализацији 
одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, 
да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне 
садржаје, као и да активно овладају српским језиком у оквиру предвиђене језичке и лексичке грађе, да упознају елементе културе 
народа који говоре тим језиком и оспособе се за споразумевање, дружење и зближавање са припадницима већинског народа и других 
националности. 

ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема) 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

IX - V 
 
 
 

Учионица 
 

Кабинет за 
информатик

у 
 
 

Природа 
 

Школско 
двориште 

 
 
 

Обрада текста 
 

 Школа: могућности даљег 
школовања;средње 
образовање, више и 
високе школе. 
Из живота младих: 
акције, логоровање, лична 
интересовања, такмичења, 
фестивали, облачење 
младих, болести 
зависности... 
Друштво и природа: 
актуелне теме, из 
националне историје, 
библиотеке, Матица 
српска, природне лепоте. 
Комуникативне функције: 
слагање или неслагање са 
ставом саговорника, 
изражавање толерантног 
става према саговорнику, 
приговор, давање 
предности, савета, оцене, 

 -пријатна и опуштена атмосфера 
*Унапређивање квалитета 
наставе 
-корелација кроз коришћење 
знања и искустава из разних 
области и повезивање у 
смишљену целину са новим 
знањима, 
корелација унутар предмета 
корелација са наставом српског 
језика као матерњег 
 ( у ситуацијама када су  ученици 
заинтересовани да сазнају више 
него што је планом предвиђено). 
корелација са наставом словачког 
језика, ликовном културом, 
музичком културом,физичким 
васпитањем, географијом и 
историјом. 
 
*Оснаживање комуникације и 
сарадње 

слуша 
-чита 
-пише 
-говори 
-размишља 
-пита 
-уочава  
-истражује 
-повезује 
-процењује 
-открива 
-препознаје 
-дискутује 
-прича о догађају 
-препричава 
обрађен текст 
-смишља 
другачији почетак 
или завршетак 
приче 
-довршава причу 
-пише састав 
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опраштање... -информације, упутства и питања 
добро осмишљена, прецизно 
формулисана и недвосмислена, 
-охрабрење ученика да слободно 
износе своја мишљења и 
запажања, 
-повратна информација 
ученицима  
*Развијање и неговање 
подстицајних метода у раду са 
ученицима 
-коришћење разноврсних метода 
за подстицање радозналости, 
пажње и критичког мишљења  
-самостално коришћење 
различитих извора знања, 
-коришћење похвала, 
-индивидуалан приступ 
ученицима, 
Иновације: 
- коришћење рачунара у учењу 
(интернет, Power point 
презентације) 
-диференцирана настава 
-рад у паровима 
-групни рад 
-проблемска настава 
 
 
Наставни облици :  
-рад у већим групама (два 

-преписује 
-примењује 
научено 
-тражи речи истог 
или супротног 
значења, 
деминутиве и 
аугментативе 
-глуми 
-израђује пано 
-илуструје 
 

Граматика 
 
 
 

Правопис 

Глаголи. Глаголски вид. 
Прозодијске и гласовне 
алтернације у промени 
вида; глаголски род. 
Глаголска времена. 
Систем независних и 
зависних сложених 
реченица 
Систематизација 
правописних правила 
усвојених у претходним 
разредима. 

Писмене и 
говорне вежбе 

 
 
 
 

Читање 

Препричавање слушаног 
текста, изношење личног 
става. 
Разговори на дату тему, о 
самостално прочитаном 
тексту, о представи. 
Књижевно – естетска 
анализа текста. 
2 писмена задатка у току 
школске године. 
Читање дужих текстова. 
Лектира. 
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одељења) 
- колективни рад 
-групни рад  
-рад у паровима 
-индивидуални рад 
-механичко учење 
-учење путем открића 
-тимска настава 
-компјутерска настава 
-тематска настава 
Наставне методе :  
-усмено излагање 
-рад на тексту (читање, анализа) 
-разговор 
-индуктивна метода 
-писани радови ученика 
-писане вежбе ( преписивање, 
диктат, описивање) 
-говорне вежбе (препричавање, 
причање, описивање) 
-цртање 
-илустрација 
цртежом,сликом,фотографијом 
-демонстрација 
 
 
*Развијање објективног праћења 
и напредовања ученика 
-праћење и оцењивање је 
редовно и у континуитету, 
-оцена се образлаже, 
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Праћење напредовања ученика  
врши се путем : 
-наставних листића 
-контролних задатака 
-писмених задатака (писмена 
провера) 
-усмене провере 
-анализе погрешних одговора 
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  
ЦИЉ :  Циљ наставе страног језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку писменост и да се оспособе да 
решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да израде и образложе своје мишљење и дискутују са другима, 
развију мотивисаност за учење и заинтерестованост за предметне садржаје, као и да овладају комуникативним вештинама и развију 
способности и методе учења страног језика. 

ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема) 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

IX - V 
 
 
 
Учионица 
опште 
намене 

 
 

Кабинет за 
информатик
у 

 

Заједничке 
активности и 
интересовања у 
школи и изван 
ње 
 
Развијање 
односа према 
животној 
средини и 
другим живим 
бићима 
 
Традиција и 
обичаји у 
културама 
земаља чији се 
језик учи 
 
Однос према 
здрављу 
 
Становање 
 

 Именице 
-сложенице, 
колокације, суфикси за 
грађење именица од 
глагола и придева 
 

Придеви 
- сложени придеви, 
суфикси за грађење 
придева од именица и 
глагола, негативни 
префикси 
 

Предлози 
- после придева, после 
глагола, у изразима 
 

Глаголи 
- The Present Perfect 
Tense, Индиректни 
говор, Пасив, Модални 
глаголи, Први и други 
кондиционал 
(обнављање), трећи 

 

Корелација унутар предмета 
Корелација са наставом српског 
језика, немачког језика, ликовном 
културом, музичком културом, са 
предметом Свет око нас, са 
наставом веронауке, биологије, 
историје и географије 
Узајамна посета часова 
Интензивирање активне наставе 
Наставни облици :  
-рад у већим групама (два 
одељења) 
- колективни рад 
-групни рад  
-рад у паровима 
-индивидуални рад 
-механичко учење 
-учење путем открића 
-тимска настава 
-компјутерска настава 
 
Наставне методе :  
-усмено излагање 
-рад на тексту  

- слуша 
-чита 
-пише 
-говори 
-размишља 
-пита 
-уочава  
-истражује 
-повезује 
-процењује 
-открива 
-препознаје 
-дискутује  
-варира 
дијалог 
-преписује 
-примењује 
научено 
-тражи речи 
истог или 
супротног 
значења 
-глуми 
-израђује пано, 
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Знаменитости, 
интересантна 
места и 
дешавања у 
већим 
градовима 
 
Знаменити људи 
и популарне 
личности, 
њихова 
делатност 
 
Образовни 
систем у другим 
земљама 
 
Професионална 
оријентација 

кондиционал 
(рецептивно), The 
Future Continuous 
Tense, 
Препозиционални и 
фразални глаголи 
 
Прилози и прилошке 
одредбе 

- интензификатори 
 

Бројеви 
- велики бројеви, 
читање децимала и 
разломака, давање 
бројчаних процена и 
поређења 

 
Везници 
 
 
Реченичне 
конструкције 
 
 
Идиоматски изрази 

-разговор 
-индуктивна метода 
-писане вежбе ( преписивање, 
диктат) 
-говорне вежбе (варирање дијалога, 
одговарање на питања, кратко 
описивање) 
-илустрација цртежом, сликом, 
фотографијом 
Оснаживање комуникације и 
сарадње између  наставника и 
ученика одвија се кроз дијалог, 
дискусију и расправу, јасне 
критеријуме оцењивања, 
диференцирано оцењивање, 
укључивање родитеља у 
реализацију тематског дана у 
октобру 
Праћење напредовања ученика и 
евалуација се врши путем : 
-наставних листића 
-контролних задатака 
-писменог задатака на крају 1. и 2. 
полугодишта 
-усмене провере 
-анализе погрешних одговора 
-диктата 
-провере читања 
-провере усвојености лексичке 
грађе 
-залагања на часу 

новогодишњу 
честитку 
-илуструје 
-црта по 
диктату 
-пише речник 
-игра се (флеш 
картице, коцка 
за глаголе...) 
-учење учења 
-заједничко 
планирање и 
реализација 
часа 
-пева у групи 
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ЛИКОВНА КУЛТУРА 
ЦИЉ: Циљ наставе ликовне културе јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и уметничку писменост и да напредују ка 
реализацији одговарајућих стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим 
ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за 
предметне садржаје, као и да подстиче и развија ученичко стваралачко мишљење и деловање у складу са демократским опредељењем 
друштва и карактером овог наставног предмета.  

ВРЕМЕ И МЕСТО ОБЛАСТ 
(тема) 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

Од септембра до 
маја  

 
 

- учионица 
- школско 
двориште 
 

Слободно 
компоновање 

3+2 

Акционо сликање 1 
Ритмичко-хармонијска 
композиција чистог 
односа боје и форме 1 
Систем низања скупова 
тачака,линија, боја, 
облика, волумена према 
одређеној схеми 1 
Слободно компоновање 
вежбање 2 

Конкурсне теме 
расписане од 

стране 
Министарства 

просвете и 
важнији 

међународни 
конкурси 

- индивидуалан рад 
- рад у пару 
- рад у групи 
- Тимски часови 
- Тематски дан 
- Активна настава 
- Проблемска настава 
- Вербална комуникација 
- Обрада текста 
- Мултимедијално упознавање 

и доживљавање ликовног 
дела: репродукција, филм 

- Корелација са другим 
наставним предметима и 
садржајима: мужичко, 
биологија, математика, 
техничко, географија, 
историја, језик и књижевност 
и физичко васпитање 

Практичан рад 
Експеримент 
Анализе и 
дискусије  
Игра 
Учење-учења 
Посматрање 
Креативно 
мишљење и 
изражавање 
Повезивање 
претходно 
стеченог 
знања и 
искуства са 
новим 
садржајима 
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Од септембра до 
маја  

 
 

- учионица 
- школско 
двориште 

Визуелна 
метафорика и 

споразумевање 
5+2  

Амблем,симбол,знак,пер
сонификација,алегорије,х
ералдика,боја,облик као 
симбол,пиктограм 
Визуелна меетафорика 
вежбање 2 

- Подстицање, припремање и 
реализација часа- ученици и 
наставник заједно 

- Програмирана настава 
 

Од септембра 
до маја  

  
- учионица 
- школско 
двориште 

Контраст,јединст
во и доминанта 

у простору 
10+6 

Контраст као средство 
ликовног израза 1 

Јединство као основна 
вредност композиције 1 
Статично и динамично 

јединство 1 
Јединство и равнотежа 1 

Јединство израза 2 
Сродност ликовних 

вредности 2 
Доминанта као услов за 

повезивање разнородних 
елемената 2 
Вежбање 6 
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Од септембра до 
маја  

 
 

- учионица 
- школско 
двориште 

Слободно 
компоновање и 

фантастика 
4+2 

Реални облици у 
нереалним односима 4 
Слободно компоновање 

и фантастика 2 
 

 

- индивидуалан рад 
- рад у пару 
- рад у групи 
- Тимски часови 
- Тематски дан 
- Активна настава 
- Проблемска настава 
- Вербална комуникација 
- Обрада текста 
- Мултимедијално упознавање 

и доживљавање ликовног 
дела: репродукција, филм 

- Корелација са другим 
наставним предметима и 
садржајима: мужичко, 
биологија, математика, 
техничко, географија, 
историја, језик и књижевност 
и физичко васпитање 

- Подстицање, припремање и 
реализација часа- ученици и 
наставник заједно 

- Програмирана настава 
 

Практичан рад 
Експеримент 
Анализе и 
дискусије  
Игра 
Учење-учења 
Посматрање 
Креативно 
мишљење и 
изражавање 
Повезивање 
претходно 
стеченог 
знања и 
искуства са 
новим 
садржајима 
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ЛИКОВНА КУЛТУРА – образовни стандарди 
НАСТАВНА  

ОБЛАСТ ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

СЛОБОДНО 
КОМПОНОВАЊЕ 

Разликује и користи у свом раду 
основне медије,материјале и 
технике 
(цртање,сликање,вајање )визуелних 
уметности 
Изводи дводименионалне и 
тродимензионалне радове 
Описује свој рад и радове других 
исказује утисак 
Описује разлике које уочава на 
уметничким радовима из 
различитих 
земаља,култура,периода 
 

Познаје и користи у свом раду 
основне изражајне могућности 

класичних и савременух 
медија,техника и материјала 

визуелних уметности 
Образлаже свој рад и радове других 

(наводи 
тему,садржај,карактеристике,технике) 

Одабира адекватан садржај да би 
представио неку идеју или концепт 

Познаје и користи различите 
изражајне могућности класичних и 

савремених медија,технике и 
материјала визуелне уметности 

Одабира адекватна средства 
(медији,материјали,технику,поступак) 

помоћу којих ће на најбољи начин 
реализовати своју одабрану идеју 

Изводи радове са одређеном 
намером користећи основне 

визуелне елементе и принципе да би 
постигао одрђени ефекат 
Користи тачне термине 

(текстура,ритам,облик )из визуелних 
уметности примерене узрасту када 
образлаже свој рад и радове других 

Уочава међусобну повезаност 
елемената,принципа и 

садржајанасвом раду и радовима 
других 

Анализира одабрана уметничка дела 
у односу на време настанка (описује 

основне карактеристике ,намеру 
уметника...) 

Користи друга места и изворе 
(библиотека,интернет..).да би 

проширио своја знања из визуелних 
уметности 
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Разуме међусобну повезаност и 
утицај уметности и других области 

живота 

ВИЗУЕЛНА 
МЕТАФOРИКА И 

СПОРАЗУМЕВАЊЕ 

Разликује и користи у свом раду 
основне медије,материјале и 
технике 
(цртање,сликање,вајање )визуелних 
уметности 
Изводи дводименионалне и 
тродимензионалне радове 
Описује свој рад и радове других 
исказује утисак 

Зна неколико примера примене 
визуелних уметностиу сваконевном 

животу 

Познаје и користи у свом раду 
основне изражајне могућности 

класичних и савременух 
медија,техника и материјала 

визуелних уметности 
Образлаже свој рад и радове других 

(наводи 
тему,садржај,карактеристике,технике) 

Одабира адекватан садржај да би 
представио неку идеју или концепт 

 

Познаје и користи различите 
изражајне могућности класичних и 

савремених медија,технике и 
материјала визуелне уметности 

Одабира адекватна средства 
(медији,материјали,технику,поступак) 

помоћу којих ће на најбољи начин 
реализовати своју одабрану идеју 

Изводи радове са одређеном 
намером користећи основне 

визуелне елементе и принципе да би 
постигао одрђени ефекат 
Користи тачне термине 

(текстура,ритам,облик )из визуелних 
уметности примерене узрасту када 
образлаже свој рад и радове других 

Уочава међусобну повезаност 
елемената,принципа и 

садржајанасвом раду и радовима 
других 

Користи друга места и изворе 
(библиотека,интернет..).да би 

проширио своја знања из визуелних 
уметности 

Разуме међусобну повезаност и 
утицај уметности и других области 

КОНТРАСТ 
ЈЕДИНСТВО И 

Разликује и користи у свом  
раду основне медије,материјале и 

Познаје и користи у свом раду 
основне изражајне могућности 

Познаје и користи различите 
изражајне могућности класичних и 
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ДОМИНАНТА технике 
(цртање,сликање,вајање )визуелних 
уметности 
Изводи дводименионалне и 
тродимензионалне радове 
Описује свој рад и радове других 
исказује утисак 
Описује разлике које уочава на 
уметничким радовима из 
различитих 
земаља,култура,периода 
Познаје места и изворе где може да 
прошири своја знања за визуелне 
уметности 
(музеј,галерија,уметнички атеље) 

Зна неколико примера примене 
визуелних уметностиу сваконевном 

животу 

класичних и савременух 
медија,техника и материјала 
визуелних уметности 
Образлаже свој рад и радове других 

(наводи 
тему,садржај,карактеристике,технике) 

Одабира адекватан садржај да би 
представио неку идеју или концепт 
Лоцира одабрана уметничка дела у 

историјски и друштвени ко 

савремених медија,технике и 
материјала визуелне уметности 

Одабира адекватна средства 
(медији,материјали,технику,поступак) 

помоћу којих ће на најбољи начин 
реализовати своју одабрану идеју 

Изводи радове са одређеном 
намером користећи основне 

визуелне елементе и принципе да би 
постигао одрђени ефекат 
Користи тачне термине 

(текстура,ритам,облик )из визуелних 
уметности примерене узрасту када 
образлаже свој рад и радове других 

Уочава међусобну повезаност 
елемената,принципа и 

садржајанасвом раду и радовима 
других 

Анализира одабрана уметничка дела 
у односу на време настанка и према 

културној припадности (описује 
основне карактеристике ,намеру 

уметника.. 
Користи друга места и изворе 
(библиотека,интернет..).да би 

проширио своја знања из визуелних 
уметности 

Разуме међусобну повезаност и 
утицај уметности и других области 

живота 
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СЛОБОДНО 
КОМПОНОВАЊЕ И 

ФАНТАСТИКА 

 
 
Разликује и користи у свом раду 
основне медије,материјале и 
технике 
(цртање,сликање,вајање )визуелних 
уметности 
Изводи дводименионалне и 
тродимензионалне радове 
Описује свој рад и радове других 
исказује утисак 
 

 
 

Познаје и користи у свом раду 
основне изражајне могућности 

класичних и савременух 
медија,техника и материјала 

визуелних уметности 
Образлаже свој рад и радове других 

(наводи 
тему,садржај,карактеристике,технике) 

Одабира адекватан садржај да би 
представио неку идеју или концепт 

 
 

Познаје и користи различите 
изражајне могућности класичних и 

савремених медија,технике и 
материјала визуелне уметности 

Одабира адекватна средства 
(медији,материјали,технику,поступак) 

помоћу којих ће на најбољи начин 
реализовати своју одабрану идеју 

Изводи радове са одређеном 
намером користећи основне 

визуелне елементе и принципе да би 
постигао одрђени ефекат 
Користи тачне термине 

(текстура,ритам,облик )из визуелних 
уметности примерене узрасту када 
образлаже свој рад и радове других 

Уочава међусобну повезаност 
елемената,принципа и 

садржајанасвом раду и радовима 
других 

Анализира одабрана уметничка  
Користи друга места и изворе 
(библиотека,интернет..).да би 

проширио своја знања из визуелних 
уметности 

Разуме међусобну повезаност и 
утицај уметности и других области 

живота 
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МУЗИЧКА КУЛТУРА 
ЦИЉ: наставе музичке културе јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну уметничку писменост и да напредују ка 
реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и 
непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и 
заинтересованост за предметне садржаје, као и да упознају музичке културе путем обраде тема повезаних са музиком 
различитих епоха; развију музикалност и креативност; негују смисао за заједничко и индивидуално музицирање у свим 
облицима васпитно-образовног рада са ученицима. 

 

ВРЕМЕ И МЕСТО ОБЛАСТ 
(тема) 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И 
ПОСТУПАК 

ОСТВАРИВАЊА 
ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

Кабинет за музичку 
културу (токомцеле 
школске године) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УПОЗНАВАЊЕ 
МУЗИКЕ 

РАЗЛИЧИТИХ 
ЕПОХА И 

ИЗВОЂЕЊЕ 
МУЗИКЕ 

 

-Примењивати 
стечена знања о 
музици различитих 
епоха кроз музичке 
примере 
-Слушање музике 

 

У програму 
наставе музичке 
културе за осми 
разред истакнуто 
место има 
стицање знања о 
музици, које се 
остварује 
праћењем њеног 
развоја у 
различитим 
епохама. Циљ 
наставе заснован 
је на обради 
тема значајних за 
разумевање 
улоге музике у 

У области 
МУЗИЧКОГ 
ИЗВОЂЕЊА ученик 
уме да:  
- пева једноставне 
дечје, народне или 
популарне 
композиције; 
- изводи 
једноставне дечје, 
народне или 
популарне 
композиције на бар 
једном 
инструменту; 
- изводи 
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друштву, 
упознавање 
музичких 
изражајних 
средстава, 
жанрова и 
облика, као и 
истакнутих 
стваралаца и 
извођача. Ови 
циљеви се 
остварују 
слушањем 
музичких дела и 
активним 
музицирањем 
(певање и 
свирање). 

разноврсни 
музички репертоар 
певањем и 
свирањем, као 
солиста и у 
школским 
ансамблима; 
- свира на 
инструментима 
Орфовог 
инструментаријума; 
- свира на 
фрулици, 
мелодици, 
тамбури, гитари и 
другим доступним 
инструментима; 
- свира примере из 
музичке 
литературе. 
У области 
СЛУШАЊА МУЗИКЕ 
ученик уме на 
основу слушања 
музичких примера 
да именује:  
- музичке изражајне 
елементе; 
- извођачки састав; 
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- музичке жанрове; 
- српски музички 
фолклор; 
- опише и 
анализира 
карактеристике 
звучног примера 
кроз садејство 
опажених музичких 
елемената (нпр. 
узбуркана мелодија 
као резултат 
специфичног 
ритма, темпа, 
агогике, динамике, 
интервалске 
структуре); 

- Кабинет за 
музичку културу 

 ОСНОВЕ МУЗИЧКЕ 
ПИСМЕНОСТИ  

-Стечена знања из 
музичкр културе  -- Обнављање 

стечених знања из 
- Обнављање 
стечених знања из 
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(током целе 
школске године) 

проширивати и 
примењивати на 
примерима за 
певање и свирање 

музичке 
писмености на 
конкретним 
музичким 
примерима 
(предзнаци, ознаке 
за динамику и 
темпо, нотне 
вредности, обрађене 
лествице). 
- Анализа музичких 
елемената и 
карактеристика 
(темпо, карактер). 
- Упознавање 
функције елемената 
музичке писмености 
и извођачких 
састава. 

музичке 
писмености на 
конкретним 
музичким 
примерима 
(предзнаци, ознаке 
за динамику и 
темпо, нотне 
вредности, 
обрађене 
лествице). 
- Анализа музичких 
елемената и 
карактеристика 
(темпо, карактер). 
- Упознавање 
функције 
елемената музичке 
писмености и 
извођачких 
састава. 

-Кабинет за музичку 
културу (током целе 

школске године) 

СТВАРАЊЕ 
МУЗИКЕ 

-Подстицање 
музичке 
креативности кроз 
импровизацију на 
доступним 
инструментима 
-Стварање дечијих 
композиција 

 

- Дечје музичко 
стваралаштво 
представља виши 
степен активирања 
музичких 
способности које 
се стичу у свим 

- У области 
МУЗИЧКОГ 
СТВАРАЛАШТВА 
ученик уме да:  
- направи музичке 

инструменте, 
користећи 
предмете из 
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музичким 
активностима, а 
као резултат 
креативног односа 
према музици. Оно 
има велику 
васпитну и 
образовну 
вредност: подстиче 
музичку фантазију, 
обликује 
стваралачко 
мишљење, 
продубљује 
интересовања за 
музичку уметност и 
доприноси 
трајнијем усвајању 
и памћењу 
музичких 
репродуктивних 
активности и 
знања. 

 

окружења; 
- осмисли мање 

музичке целине 
на основу 
понуђених 
модела; 

- изводи пратеће 
ритмичке и 
мелодијско-
ритмичке 
деонице на 
направљеним 
музичким 
инструментима; 

- учествује у 
одабиру музике 
за дати 
жанровски и 
историјски 
контекст; 

- осмишљава 
пратеће 
аранжмане за 
Орфов 
инструментарију
м и друге задате 
музичке 
инструменте; 
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- импровизује 
и/или компонује 
мање музичке 
целине 
(ритмичке и 
мелодијске) у 
оквиру 
различитих 
жанрова и 
стилова; 

- осмисли музику 
за школску 
представу, 
приредбу, 
перформанс; 

- импровизује 
мелодије на 
задати текст. 
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МУЗИЧКА КУЛТУРА – образовни стандарди 
НАСТАВНА 
ТЕМА 

ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

Знање и 
разумевање 
 

Ученик познаје основне елементе 
музичке писмености и контекст 
музичког догађаја.. Ученико познаје 
основне карактеристике музичких 
инструмената, гласова, њихову 
гласовну поделу и разликује 
вокалне, инструменталне и вокално-
инструменталне саставе. 
Ученик познаје основне 
карактеристике музике одређених 
епоха и опште појмове музичко-
сценске и концертне музике. Ученик 
познаје основне појмове одређених 
музичких жанрова. Ученик познаје 
основне појмове народног 
стваралаштва, контекст настанка 
српске народне музике, музичке 
карактеристике и специфичне 
саставе. Ученик познаје основне 
појмове српске народне духовне 
музике (Осмогласник) и основне 
караткеристике фолклорне музике 
других народа. 
 
 
 
 

 

Ученик препознаје везу између 
музичких елемената и музичког 
израза. Ученик познаје основне 
карактеристике музичких 
инструмената са музичким 
изразом. Ученик познаје 
најзначајнија дела и 
представнике стилских епоха, 
разуме појмове апсолутне и 
програмске музике, структуру 
одређених облика музичко-
сценске и концертне музике. 
Ученик разуме специфичне 
карактеристике жанра, 
структукуралне и драматуршке 
елементе жанровских примера и 
њихову естетску функцију. 
 
Ученик повезује изражајне 
елементе народне музике са 
контекстом њиховог настанка. 
Препознаје различите видове 
спрског музичког фолклора по 
географским карактеристикама 
 

 

Ученик зна и разуме сложеније 
елементе музичке писмености и 
њихову изражајну и естетску 
примену Ученик зна историјат, 
литературу, извођаче и специфичне 
карактеристике музичких 
инструмената и састава што 
повезује са естетском применом. 
Ученик повезује структуралну и 
драматуршку (и програмску) 
димензију музичког дела са 
естетском применом и историјским 
контекстом. Ученик повезује 
драматуршке и структуралне 
елементе са естетском применом и 
доводи у везу са духом времена. 
Познаје најзначајније светске и 
националне представнике. Ученик 
разликује старију и новију музичку 
традицију, аутентичну фолклорну 
музику од “ новокомпоноване “ на 
основу повезивања музичких, 
текстуалних, извођачких, социјалних 
и историјских карактеристика 
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Слушање 
музике 

Ученик препознаје основна темпа, 
динамику, врсту такта, форму и 
карактер слушаног дела. Ученик 
препознаје инструменталне групе, 
појединачне инструменте и врсте 
гласова. Ученик препознаје стилску 
припадност слушаног примера. 
Ученик може да одреди слушни 
пример као музичко-сценско или 
концертно дело. 
Ученик препознаје везу музичког 
садржаја примера са ванмузичким 
програмом. Ученик може да одреди 
припадност слушаног примера 
одређеном жанру уметничке музике 
(дечја, духовна, џез, филмска, 
популарна, електронска или 
конкретна). Ученик у слушним 
примерима разликује народно од 
уметничког музичког стваралаштва. 
 
 

 

Ученик може да опише 
карактеристике ритмичке и 
мелодијске компоненте на 
основу слушања. Ученик може 
да опише карактер слушаног 
примера као резултат садејства 
опажених музичких 
компонената. Ученик препознаје 
инструменталне и вокалне 
саставе. 
Ученик препознаје 
карактеристичне технике 
свирања и певања. Ученик 
препознаје основне 
карактеристике српске музичко-
сценске и концертне музике. 
Ученик препознаје структуралне 
елементе слушаног дела. 
Ученик препознаје основне 
карактеристике жанра 
(извођачки састав, садржај, 
структура, однос музичког и 
драмског садржаја, начин 
извођења, музичке и ванмузичке 
карактеристике). 
Ученик препознаје 
карактеристике (музичке и 
ванмузичке) најзначајнијих дела 
српске музике из наведених 
жанрова. Препознаје основне 
карактеристике српске  народне 

Ученик повезује опажени карактер 
слушаног примера са естетском 
димензијом композиције. Ученик 
повезује опажене карактеристике 
инструмената/извођачког састава са 
њиховом естетском применом. 
Ученик препознаје драмску функцију 
структуралних елемената и 
специфичних музичких 
карактеристика слушаног дела. 
Ученик препознаје везу стилског, 
друштвено-историјског контекста и 
музичких карактеристика слушаног 
примера. Ученик повезује 
структуралне елементе слушаног 
дела са њиховом драмско-естетском 
димензијом. 
Ученик препознаје међусобне 
утицаје жанрова и може да их 
одреди. Ученик разликује српску 
ритуалну и забавну народну музику, 
као и изворну народну музику од 
“ новокомпоноване ”. Ученик 
препознаје карактеристике српске 
народне музике у уметничкој 
музици. 
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духовне музике и фолклорне 
музике других народа. 
 
 

 
Мизичко 
извођење 

Ученик може да пева музички 
пример од 16 тактова уз тактирање 
(C-dur) у којој се користе: основне 
ритмичке вредности, основна темпа, 
тонске висине од малог g до e, 
основни динамички распон и 
партитурне ознаке (знаци за 
понављање, крешендо/декрешендо). 
Ученик може да пева једноставне 
дечје, народне и популарне песме. 
Ученик може да свира песму или 
музички пример од 16 тактова (који 
садржи основне елементе музичке 
писмености) на неком од Орфових 
инструмената или на мелодици, 
фрули, блок флаути. 
Ученик зна да свира неко дело из 
српске фолклорне баштине. Ученик 
може да пева у хору или свира у 
оркестру једноставне песме 
различитих жанрова. Ученик уме да 
изведе игру по избору (народну или 
класичну). Ученик учествује у 
школским приредбама. 
 
 

 Ученик може да изведе (пева и 
свира) песму или музички пример 
који садржи разноврсне елементе 
музичке писмености (дурске 
лествице:C, F, G, D, молске: а и d; 
динамичке вредности: pp-ff, Presto 
Allegro, Andante, Adagio, Grave; 
corona, акценти, успоравање-
убрзавање, карактер извођења) и да 
пева у двогласу (укључујући канон). 
Ученик може да пева (или свира) 
одломак из неког дела различитих 
жанрова уметничке музике (духовне, 
џез, филмске). 
Ученик може да пева (или свира) 
одломак из неког дела музичко-
сценске и концертне музике 
(мелодију арије, тему концерта, 
симфоније, балета). 
Ученик зна да пева (или свира) 
музику различитих типова српске 
фолклорне баштине (календарске, 
некалендарске, народна духовна 
музика). Ученик зна да свира један 
или више инструмената и може да 
изведе одређене специфичности 
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 свирања, да прати другог ученика 
или да свира у мањем саставу у 
оквирима наставе. Ученик (кога је 
наставник одабрао) може да пева у 
хору или свира у оркестру сложеније 
композиције различитих жанрова. 
Ученик зна да изведе основне 
класичне плесове и српске народне 
игре. 

Музичко 
стваралаштво 

Ученик може да осмисли ритмичку 
пратњу за један инструмент песме 
коју зна. Ученик може да ствара 
мелодију од понуђених мотива, 
комбиновањем. 
Ученик може да осмисли ритмичку 
пратњу за више инструмената песме 
коју зна и може да је запише и 
одсвира. Ученик може да направи 
инструмент од предмета из свог 
окружења (из групе: ударачких, 
трзалачких, дувачких, гудачких). 
Ученик може да одабере 
одговарајући музички пример (од 
понуђених) за задати историјско-
стилски период. 
Ученик може да одабере 
одговарајући музички пример (од 
понуђених) за задати драмски оквир 
(филмска сцена, религиозни текст и 
слично) 
Ученик уме да импровизује 

 Ученик може да осмисли мању 
музичку целину (музичку реченицу, 
период, облике песме), може да је 
запише и одсвира. Ученик може 
активно да учествује у 
импровизовању и компоновању 
мање музичке целине са 
наставником. Ученик може да 
направи/нацрта модел задатог 
инструмента (из свих 
инструменталних група). Ученик 
може да осмисли музичку игру на 
основу песме различитих жанрова. 
Ученик може да компонује 
одговарајућу мелодију на дати текст 
духовне тематике, одређени 
ритмички модел или мелодију у духу 
џез и популарне музике и осмисли 
одговарајућу музику за дату 
филмску сцену. 
Ученик може да одређену мелодију 
из репертоара класичне музике 
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(певањем/свирањем) одређену 
мелодију у духу популарне музике. 
Ученик може да одабере адекватне 
примере (од понуђених) дела 
музичко-сценске и концертне музике 
за задати историјско-стилски 
период. 
Ученик може да одабере адекватну 
музичку нумеру за задату драмску 
сцену. Ученик може да одабере (од 
понуђених) адекватан пример 
аутентичне народне музике за 
задати мотив из народног живота. 
 
 
 
 

 

варира (певањем/свирањем) у духу: 
националне, џез, популарне музике. 
Ученик може да осмисли адекватну 
музичку нумеру за задату драмску 
сцену. 
Ученик може активно да учествује у 
осмишљавању уметничког догађаја 
синкретичког садржаја (музика, 
драма, визуелна уметност, 
књижевност). Ученик може да 
одабере адекватне примере (од 
понуђених) за одговарајуће задате 
догађаје из народног живота 
(календарски/некалендарски 
обичаји, географске области и тд.). 
Ученик може да компонује музику у 
духу српске народне музике (игре, 
календарска и некалендарска 
традиција, и сл.) 
Ученик може да импровизује 
(глас/инструмент) одређену народну 
мелодију у духу оригиналног начина 
извођења. 
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ИСТОРИЈА  
ЦИЉ: Циљ наставе историје јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и научну писменост и да напредују ка 
релизацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и 
непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и 
заинтересованост за предметне садржаје, као и развијање историјске свести и хуманистичко образовање ученика. Настава 
историје треба да допринесе разумевању историјског времена и простора, историјских догађаја, појава и процеса, као и 
развијању националног и европског идентитета и духа толерације код ученика. 

ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема) 

 
САДРЖАЈ РАДА 

 НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА  

         ОБАВЕЗНИ 
 

 
СЛОБОДНИ 

Од септембра 
до маја 

 
 

- учионица 
- школско 
двориште 
 

 

СВЕТ У ДРУГОЈ 
ПОЛОВИНИ XIX И 
ПОЧЕТКОМ  XX 

ВЕКА 
 
 

  

Промене у 
привреди, друштву 
и култури у другој 
половини XIX и 
почетком XX века 
 
Међународни 
односи у другој 
половини XIX и 
почетком XX века 
 
 
Велике силе и 
балканске земље 

 

- индивидуализовани 
рад 

- индивидуалан рад 
- рад у пару 
- рад у групи 
- Тимски часови 
- Тематски дан 
- Активна настава 
- Проблемска настава 
- Вербална 

комуникација 
- Обрада текста 
- Мултимедијално 

упознавање и 
доживљавање 
ликовног дела: 
репродукција, филм 

- Корелација са другим 

Практичан рад 
Експеримент 
Сценски покрет 
Анализе и 
дискусије  
Игра 
Учење-учења 
Посматрање 
Креативно 
мишљење и 
изражавање 
Повезивање 
претходно 
стеченог знања и 
искуства са 
новим 
садржајима 
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обавезним и 
изборним наставним 
предметима и 
садржајима: 
географија, српски 
језик и књижевност, 
ликовна култура, 
музичка култура, 
народна традиција, 
свакодневни живот у 
прошлости, верска 
настава, грађанско 
васпитање... 

- Подстицање, 
припремање и 
реализација часа- 
ученици и наставник 
заједно 

- Програмирана 
настава 

 

 
САВРЕМЕНО 
ДОБА 
 
ПРВИ СВЕТСКИ 
РАТ И 
РЕВОЛУЦИЈЕ У 
РУСИЈИ И 
ЕВРОПИ 
 
 

Свет у великом рату 
 
 
Човек у рату- лично 
и колективно 
искуство 
 
Револуције у Русији 
и Европи 
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СРБИЈА И ЦРНА 
ГОРА У ПРВОМ 
СВЕТСКОМ РАТУ 
 
 
 
 

Србија и Црна Гора 
у Великом рату 
 
Искорак ка 
Југославији 

 -   

 

 
СВЕТ ИЗМЕЂУ 
ПРВОГ И ДРУГОГ 
СВЕТСКОГ РАТА 
 
 
 

 
Прилике у свету 
после Великог рата 
 
Економске, кутурне 
и друштвене 
прилике 
 
Свет између 
демократије и 
тоталитаризма 
 
Свет на путу ка 
новом рату 
 

 -   

 

 
ЈУГОСЛОВЕНСКА 
КРАЉЕВИНА 
 
 
 
 

Краљевина Срба, 
Хрвата и Словенаца 
од 1918. до 1929. 
године 
Југославија од 1929. 
до 1941. године 
Југословенски 
културни простор 
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ДРУГИ СВЕТСКИ 
РАТ – ТОТАЛНИ 
РАТ 
 
 

 
Доминација сила 
осовине и преломне 
године 1939-1941-
1943. 
Победа 
антифашистиче 
коалиције 
Последице рата 
 

   

 

 
ЈУГОСЛАВИЈА У 
ДРУГОМ 
СВЕТСКОМ РАТУ 
 
 

 
Априлски рат и 
последице пораза 
Отпор, устанак и 
грађански рат 
Југословенско 
ратиште и завршна 
фаза рата 1943-
1945. 
Биланс рата и 
допринос 
Југославије победи 
антифашистичке 
коалиције 
 

   

 

 
СВЕТ ПОСЛЕ 
ДРУГОГ 
СВЕТСКОГ РАТА 
 
 

Послератни свет и 
његове супротности 
Европске 
интеграције- од 
идеје до 
реализације 
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ЈУГОСЛАВИЈА 
ПОСЛЕ ДРУГОГ 
СВЕТСКОГ РАТА 
 
 

Нова власт 
Друштвени, 
економски, 
политички и 
културни развој – 
главни процеси и 
проблеми 
 
Друштвена криза и 
пораз Југославије 
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ИСТОРИЈА – образовни стандарди 
НАСТАВНА 

ОБЛАСТ ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

 1.1. ИСТОРИЈСКО ЗНАЊЕ 

ИС.1.1.1. именује и разликује 
основне временске одреднице 
ИС.1.1.2. именује историјске 
периоде и зна редослед 
историјских периода 
ИС.1.1.3. зна поделу на 
праисторију и историју 
ИС.1.1.4. уме да одреди којем 
веку припадају важне године из 
прошлости 
ИС.1.1.5. уме да одреди којем 
историјском периоду припадају 
важне године из прошлости 
ИС.1.1.6. препознаје значење 
основних појмова из историје 
цивилизације 
ИС.1.1.7. именује најважније 
појаве из националне историје 
ИС.1.1.8. именује најважније 
појаве из опште историје 
ИС.1.1.9. зна на којем простору 
су се одиграле најважније појаве 
и догађаји из националне и 

2. 1. ИСТОРИЈСКО ЗНАЊЕ 

ИС.2.1.1. уме да повеже 
личност и историјски 
феномен са одговарајућом 
временском одредницом и 
историјским периодом 
ИС.2.1.2. препознаје да 
постоји повезаност 
националне, регионалне и 
светске историје 
ИС.2.1.3. препознаје да 
постоји повезаност 
регионалне и светске 
историје 
ИС.2.1.4. препознаје да 
постоји повезаност појава из 
прошлости са појавама из 
садашњости 
ИС.2.1.5. зна и разуме узроке 
и последице важних 
историјских феномена у 
националној историји 
ИС.2.1.6. зна и разуме узроке 
и последице важних 

3. 1. ИСТОРИЈСКО ЗНАЊЕ 

ИС.3.1.1. уме да примени знање 
из историјске хронологије (уме 
прецизно да одреди којој 
деценији и веку, историјском 
периоду припада одређена 
година, личност и историјски 
феномен) 
ИС.3.1.2. уме да објасни 
специфичности важних 
историјских појмова и да их 
примени у одговарајућем 
историјском контексту 
ИС.3.1.3. зна специфичне 
детаље из националне и опште 
историје 
ИС.3.1.4. разуме на који начин су 
повезане појаве из националне, 
регионалне, опште историје 
ИС.3.1.5. разуме како су 
повезане појаве из прошлости и 
садашњости 
ИС.3.1.6. уме да закључи зашто 
је дошло до одређених 
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опште историје 
ИС 1.1.10. уме да наведе узроке 
и последице најважнијих појава 
из прошлости 

1.2. ИСТРАЖИВАЊЕ И 
ТУМАЧЕЊЕ ИСТОРИЈЕ 

ИС.1.2.1. препознаје на основу 
карактеристичних историјских 
извора (текстуалних, сликовних, 
материјалних) о којој историјској 
појави, догађају и личности је 
реч 
ИС.1.2.2. препознаје разлику 
између текстуалног историјског 
извора и других текстова 
познатих ученику, који говоре о 
истим историјским појавама 
ИС.1.2.3. препознаје једноставне 
и карактеристичне историјске 
информације дате у форми 
слике 
ИС.1.2.4. уме да прочита 
једноставне и карактеристичне 
историјске информације дате у 
форми историјске карте у којој је 
наведена легенда 

историјских прекретница из 
опште историје 

2.2. ИСТРАЖИВАЊЕ И 
ТУМАЧЕЊЕ ИСТОРИЈЕ 

ИС.2.2.1. уме да закључи о 
којем догађају, феномену и 
личности је реч на основу 
садржаја карактеристичних 
писаних историјских извора 
ИС.2.2.2. уме да закључи о 
којем историјском феномену 
је реч на основу 
карактеристичних сликовних 
историјских извора 
ИС.2.2.3. уме да одреди из 
које епохе или са ког 
географског простора потиче 
историјски извор када је 
текст извора непознат 
ученику, али су у њему 
наведене експлицитне 
информације о особинама 
епохе или географског 
простора 
ИС.2.2.4. уме да одреди угао 
гледања на историјску појаву 

историјских догађаја и које су 
последице важних историјских 
дешавања 

3. 2. ИСТРАЖИВАЊЕ И 
ТУМАЧЕЊЕ ИСТОРИЈЕ 

ИС.3.2.1. уме да изврши 
селекцију историјских извора 
ИС.3.2.2. уме да анализира и 
процени релевантност 
историјског извора 
ИС.3.2.3. уме да анализира и 
процени ближе хронолошко 
порекло извора 
ИС.3.2.4. уме да одреди на 
основу анализе историјског 
извора контекст у којем је настао 
извор и контекст о којем говори 
извор (идеолошки, 
културолошки, социјални, 
политички, географски контекст 
извора) 
ИС.3.2.5. уме да прочита 
историјске информације у 
различитим симболичким 
модалитетима и повеже их са 
претходним историјским знањем 
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http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.3.2.5.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.3.2.5.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.3.2.5.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.3.2.5.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.3.2.5.pdf
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ИС.1.2.5. уме да прочита 
једноставне и карактеристичне 
историјске информације дате у 
форми табеле 
ИС.1.2.6. уме да прочита 
једноставне и карактеристичне 
историјске информације дате у 
форми графикона 
ИС.1.2.7. зна да исте историјске 
појаве могу различито да се 
тумаче 
ИС.1.2.8. препознаје различита 
тумачења исте историјске појаве 
на једноставним примерима 

 

(победника или побеђеног) 
на основу поређења два 
историјска извора који говоре 
о истом историјском 
догађају, феномену 
ИС.2.2.5. препознаје да 
постоји пристрасност у 
појединим тумачењима 
историјских личности, 
догађаја, феномена 

(закључује на основу историјске 
карте без понуђене легенде, 
упоређује два графикона и 
закључује о појави) 
ИС.3.2.6. уме да издвоји разлике 
и сличности у тумачењима и 
изворима који се односе на исту 
историјску појаву 
ИС.3.2.7. уме да изрази став и 
мишљење о одређеном 
тумачењу историјског феномена 
и да одреди врсту пристрасности 
(манипулација, пропаганда, 
стереотип...) 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.2.5.pdf
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http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.2.6.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.2.6.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.2.7.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.2.7.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.2.7.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.2.8.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.2.8.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.1.2.8.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.2.2.4.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.2.2.4.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.2.2.4.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.2.2.4.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.2.2.4.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.2.2.5.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.2.2.5.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.2.2.5.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.2.2.5.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.2.2.5.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.3.2.5.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.3.2.5.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.3.2.5.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.3.2.5.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.3.2.6.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.3.2.6.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.3.2.6.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.3.2.6.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.3.2.7.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.3.2.7.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.3.2.7.pdf
http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.3.2.7.pdf
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http://www.ceo.edu.rs/portalhttp:/www.ceo.edu.rs/portal/file.php/7/istorija/IST.3.2.7.pdf
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ГЕОГРАФИЈА 
ЦИЉ Циљ наставе географије јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и научну писменост и да напредују 
ка реализацији одговарајућих стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и 
непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и 
заинтересованост за предметне садржаје, као и да ученицима пружи знања и објашњења о савременим географским 
појавама, објектима и процесима на територији Републике Србије. Ослањајући се на претходно стечена знања и умења 
ученика, настава географије ће им омогућити разумевање основних физичко-географских одлика наше земље и упознавање 
сложених друштвено-економских процеса и промена, како у нашој држави, тако и на Балканском полуострву, Европи и свету 
као целини. 

ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема) 

 
САДРЖАЈ РАДА 

 НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА  

         ОБАВЕЗНИ 
 

 
СЛОБОДНИ 

IX 
 
- кабинет за 

географију 
 

Увод у 
програмске 

садржаје 
 

Циљеви, задаци и 
програмски 
садржаји 

 

Програмске садржаје 
треба реализовати 
првенствено кроз 
вежбе и практичан рад 
на географској карти и 
рачунару и то кроз: 

- индивидуализовани 
рад 

- индивидуалан рад 
- рад у пару 
- Активна настава 
- Проблемска настава 
- Вербална 

комуникација 

Практичан рад 
(сналажење на 
географској 
карти и 
уношење на 
припремљеној 
немој карти) 
Анализе и 
дискусије  
Учење-учења 
Посматрање 
Креативно 
мишљење и 
изражавање 
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- Мултимедијално 
упознавање : 
репродукција, филм 

- Корелација са 
другим наставним 
предметима и 
садржајима: музичко, 
математика, 
техничко, историја, 
језик и књижевност, 
као и 
унутарпредметна 
корелација 

- Подстицање, 
припремање и 
реализација часа- 
ученици и наставник 
заједно 

- Програмирана 
настава 

- Рад на рачунару 

 
 
 
 
Повезивање 
претходно 
стеченог знања 
и искуства са 
новим 
садржајима 

IX 
 

 
- кабинет за 

географију 
 
 

Географски 
положај, границе 

и величина 
Србије 

Географски 
положај, границе и 
величина Србије 
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IX, X,XI 
 
- кабинет за 
географију и 
информатик

у 

Природне одлике 
Србије 

Постанак и 
територијални 

распоред главних 
рељефних 

целина. 
 
 
 

   

XII, I 
кабинет за 

географију и 
информатику 

Становништво и 
насеља Србије 

Становништво и 
насеља, 

миграције, 
структуре 

становништва, 
народи и етничке 

заједнице у 
Србији, насеља, 
Београд – главни 
град Републике 

Србије 

 

Програмске садржаје 
треба реализовати 
првенствено кроз 
вежбе и практичан рад 
на географској карти и 
рачунару и то кроз: 

- индивидуализовани 
рад 

- индивидуалан рад 
- рад у пару 
- Активна настава 
- Проблемска настава 
- Вербална 

комуникација 

 

II, III 
кабинет за 

географију и 
информатику 

Привреда Србије 

Привреда, 
пољопривреда, 

шумарство, 
индустрија, 

рударство, тешка 
индустрија, 

 

Програмске садржаје 
треба реализовати 
првенствено кроз 
вежбе и практичан рад 
на географској карти и 
рачунару и то кроз: 
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енергетика, 
прерађивачка 

индустрија, лака 
индустрија, 
саобраћај, 

трговина, туризам 

- индивидуализовани 
рад 

- индивидуалан рад 
- рад у пару 
- Активна настава 
- Проблемска настава 
- Вербална 

комуникација 
 

III 
кабинет за 

географију и 
информатику 

Завичајна 
географија 

Завичај 
Природне одлике 
завичаја, врсте и 
типови насеља, 
становништво, 

привредне 
делатности, 
перспективе 

развоја 

 

- индивидуализовани 
рад 

- индивидуалан рад 
- рад у пару 
- Активна настава 
- Проблемска настава 
- Вербална 

комуникација 
 

 

IV 
кабинет за 

географију и 
информатику 

Срби ван граница 
Србије 

Срби у суседним 
државама, Срби у 

дијаспори 
 

- индивидуализовани 
рад 

- индивидуалан рад 
- рад у пару 
- Активна настава 
- Проблемска настава 
- Вербална 

комуникација 
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V 
кабинет за 

географију и 
информатику 

Србија у 
савременим 

интеграцијским 
процесима 

Значај 
интеграцијских 

процеса 
Сарадња наше 

земље са другим 
државама и 

међународним 
организацијама 

 

- индивидуализовани 
рад 

- индивидуалан рад 
- рад у пару 

 

 

V 
кабинет за 
географију 

Годишња 
систематизација 

наставног 
градива 

Понављање и 
утврђивање 

градива 
 

- индивидуализовани 
рад 

- индивидуалан рад 
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ГЕОГРАФИЈА – образовни стандарди 
НАСТАВНА  

ОБЛАСТ ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

УВОД У 
ПРОГРАМСКЕ 
САДРЖАЈЕ 

ГЕ 1.1.1.  зна основну поделу 
географије (физичка, друштвена 
,регионална)  

ГЕ 2.1.1.  именује и разликује 
географске дисциплине 

ГЕ 3.1.1.  уочава значај географије 
за опште образовање и културу 

ГЕОГРАФСКИ 
ПОЛОЖАЈ, 
ГРАНИЦЕ И 
ВЕЛИЧИНА 

СРБИЈЕ 
 

ГЕ 1.4.1.  уме да на географској 
карти света одреди математичко-
географски положај Србије, њене 
географске координате и 
простирање 
ГЕ 1.4.2.  зна да се Србија налази у 
умереном топлотном појасу 
ГЕ 1.4.3.  уме да на географској 
карти Европе и Балканског 
полуострва одреди физичко- 
географски положај Србије 
ГЕ 1.4.4. зна да је Србија 
јужноевропска,балканска , 
панонска,подунавска,  
средњоевропска земља 
ГЕ 1.4.5.  зна државе с којима се 
Србија граничи 

ГЕ 2.4.1. уме да на географској 
карти света, Европе и 
Балканског полуострва одреди 
саобраћајно--географски 
положај Србије 
ГЕ 2.4.2.  уочава на географској 
карти света,  Европе и 
Балканског полуострва 
територијалну повезаност 
Србије и других регија и 
држава 
ГЕ 2.4.3.  зна да се Србија 
налази на додиру јужне, 
средње и источне Европе, а у 
близини југозападне Азије и 
североисточне Африке 

ГЕ 3.4.1.  разуме зашто је Србија 
вековима била на удару 
различитих освајача 
ГЕ 3.4.2.  уме да на географској 
карти Србије одреди природне и 
вештачке границе 
ГЕ 3.4.3.  упоређује величину 
територије, број становника и 
просечну густину насељености 
Србије и других држава на 
Балканском полуострву и у Европи 
ГЕ 3.4.4. разуме сложеност и 
повољност географског положаја 
Србије у Европи и његов утицај на 
историјски, културни, друштвено-
економски и политички развој 
Србије 

ПРИРОДНЕ 
ОДЛИКЕ СРБИЈЕ 

ГЕ 1.4.1.  именује најкрупније 
рељефне целине у Србији 
(панонска и планинска рељефна 
целина) и препознаје их на 
географској карти Србије 
ГЕ 1.4.2.  именује планине, низије, 
котлине, веће реке бање, језера ) и 
препознаје их на географској карти 

ГЕ 2.4.1. одређује географски  
положај панонске рељефне 
целине на географској карти 
Србије и описује одлике њеног 
рељефа (острвске планине, 
алувујалне равни, пешчаре и 
лесне заравни) 
ГЕ 2.4.2.  одређује географски  

ГЕ 3.4.1.  објашњава повезаност и 
међуусловљеност свих природних 
и друштвених елемената на 
територији наше државе (рељеф, 
клима, воде, тло, биљни и 
животоњски свет, становништво, 
насеља, људске делатности) 
ГЕ 3.4.2.  уме да издвоји 
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Србије 
ГЕ 1.4.3.  наводи типове климе и 
земљишта заступљене на 
територији Србије 

положај планинске рељефне 
целине на географској карти 
Србије и описује Родопску 
масу, западну и источну зону 
веначних планина и зна имена 
планина и котлина 
ГЕ 2.4.3.  наводи и описује 
географске регије у Србији 
ГЕ 2.4.4.  именује спољашње и 
унутрашње факторе климе и 
описује основне одлике типова 
климе у Србији 
ГЕ 2.4.5. именује морске  
сливове у нашој држави , веће 
реке и описује њихове одлике, 
значај и загађеност 
ГЕ 2.4.6. описује постанак 
језера у Србији и зна њихову 
поделу,размештај и значај 
ГЕ 2.4.7.  описује одлике 
типова земљишта у  Србији и 
зна њихов размештај и значај 

географске регије на територији 
Србије и објасни њихове основне 
одлике 
 

СТАНОВНИШТВО 
И НАСЕЉА 

ГЕ 1.4.1.  препознаје народе и 
еничке заједнице у Републици 
Србији 
ГЕ 1.4.2.  именује главни град и 
веће градове на територији Србије 
и зне да их покаже на географској 
карти 
ГЕ 1.4.3.  разликује врсте и типове 
насеља у Србији 

ГЕ 2.4.1.  схвата да се подаци о 
становништву, његовим 
одликама и структури добијају 
на основу пописа 
становништва 
ГЕ 2.4.2.  уме да израчуна 
просечну густину насељености 
на основу података о површини 
територије Србије и броја 

ГЕ 3.4.1.  зна да објасни појмове 
наталитет, морталитет и природни 
прираштај 
ГЕ 3.4.2.  анализира податке 
природног кретања становништва 
дате у табелама и изводи закључке 
ГЕ 3.4.3.  разуме узроке и 
последице миграционих кретања 
становништва Србије 



531 
 

њених становника 
ГЕ 2.4.3.  зна шта се 
подразумева под структуром 
становништва и може да 
наведе све структуре 
становништва Србије 

ГЕ 3.4.4.  идентификује историјске 
периоде масовних миграција 
становништва Србије, наводи 
њихове правце и узроке и 
објашњава последице тих 
миграција 
ГЕ 3.4.5.  објашњава када и зашто 
су биле масовне миграције из села 
у градове и какве су њихове 
последице 
ГЕ 3.4.6.  уме да анализира табеле 
и полно-старосне пирамиде и 
изводи закључке 
ГЕ 3.4.7.  уме да повезује 
географска знања са знањима из 
других предмета 
ГЕ 3.4.8.  познаје и уважава 
различитости народа и култура 

ПРИВРЕДА 
СРБИЈЕ 

 

ГЕ 1.4.1.  дефинише појам 
привреда и дели привреду на 
привредне делатности, привредне 
гране и секторе привреде 
ГЕ 1.4.2.  именује гране 
пољопривреде (земљорадња, 
сточарство, лов и риболов), описује 
њихов развој и наводи  основне 
одлике 
ГЕ 1.4.3.  наводи значај шума 
(огрев, дрвна индустрија, 
индустрија целулозе и папира, 
екологија, туризам, здравље, 

ГЕ 2.4.1.  навеоди фазе развоја 
привреде Србије и описује 
одлике сваке фазе 
ГЕ 2.4.2.  препознаје и наводи  
природне и друштвене факторе 
који утичу на развој привреде у 
целини 
ГЕ 2.4.3.   описује основне 
одлике и специфичности 
унутрашње и спољне трговине 
Србије 
ГЕ 2.4.4.  именује туристичке 
регије Србије (планинска, 

ГЕ 3.4.1.  објашњава разлоге и 
потребу бржег развоја и 
унапређивања пољопривредне 
производње у Србији 
ГЕ 3.4.2.  разуме важност одрживог 
коришћења природних ресурса 
ГЕ 3.4.3.  описује друмски, 
железнички, речно-каналски и 
ваздушни саобраћај у Србији и 
наводи предности и недостатке за 
сваку грану саобраћаја 
ГЕ 3.4.4.  објашњава утицај и значај 
спољне трговине на прилив 
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заштита насеља, култура...) 
ГЕ 1.4.4.  именује енергетске 
изворе минералног порекла, црне 
метале, руде обојених метала, 
племените метале, ретке и 
радиоактивне метале 
ГЕ 1.4.5.  именује гране индустрије 
(рударство, енергетика, црна и 
обојена металургија, машинска 
индустрија, електроиндустрија, 
хемијска индустрија, индустрија 
грађевинског материјала 
и неметала и лака индустрија) 
ГЕ 1.4.6.  именује гране лаке 
индустрије (прехрамбена, 
текстилна, индустрија коже, гуме и 
обуће, дрвна, индустрија дувана, 
лака хемијска индустрија), наводи 
њихове сировине и лоцира  
територијални размештај 
производње 
ГЕ 1.4.7.  зна поделу туризма 
(домаћи, инострани, излетнички, 
екскурзиони, стационарни, 
планински, бањски, ловни и 
риболовни, градски, сеоски) и 
услове развоја (природне лепоте и 
реткости, културно-историјско и 
градитељско наслеђе, саобраћај, 
смештајни капацитети, 
угоститељски објекти... 

панонска), туристичка подручја 
и места, класификује  их и 
описује 

девизних средстава у нашу земљу 
ГЕ 3.4.5.  објашњава привредни 
значај туризма и утврђује 
перспективе развоја 
ГЕ 3.4.6.  зна начине заштите и 
рационалног коришћења 
природних ресурса 
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ЗАВИЧАЈНА 

ГЕОГРАФИЈА 

 
ГЕ 1.4.1.  одређује географски 
положај ужичког краја на 
географској карти Србије 
 

 
ГЕ 2.4.1.  описује основне 
природне и друштвена одлике 
ужичког краја и наводи 
перспективе његовог развоја 

 
ГЕ 3.4.1.  објашњава удео 
природних процеса и друштвено-
економских утицаја у образовању и 
преображају ужичког краја 

СРБИ ВАН 
ГРАНИЦА СРБИЈЕ 

 
ГЕ 1.4.1.  именује суседне државе у 
којима живе Срби 
ГЕ 1.4.2.  именује европске и 
ваневропске државе у којима живе 
Срби 
ГЕ 1.4.3.  проналази на карти 
Европе и света државе у којима 
живе Срби 

 
ГЕ 2.4.1.  знати узроке 
миграција српског 
становништва кроз одређене 
историјске периоде 
ГЕ 2.4.2.  навести последице 
исељавања српског 
становништва из земље 
матице 

 
ГЕ 3.4.1.  разуме потребу 
одржавања и унапређивања 
економских и културних веза 
између наших исељеника и Србије 
ГЕ 3.4.2.  анализира табеле дате у 
Уџбенику и изводи закључке 

СРБИЈА У 
САВРЕМЕНИМ 

ИНТЕГРАЦИЈСКИМ 
ПРОЦЕСИМА 

 
ГЕ 1.4.1.  зна да Србија остварује 
политичку, економску, културно-
просветну и научнотехнолошку 
сарадњу с другим државама и 
организацијама у свету 
 
ГЕ 1.4.2.  користи географску карту 
за проналажење држава чланица 
међународних организација и 
чланица Европске уније 
ГЕ 1.4.3.  прихвата и уважава 
другог и друге без обзира на расне, 
националне, верске, родне (полне) 
и остале разлике 

 
ГЕ 2.4.1.  зна да се кроз 
деловање међународних 
организација унапређују 
поштовања права и основних 
слобода 
 

 
ГЕ 3.4.1.  објашњава и разуме 
појмове интеграција и 
глобализација 
ГЕ 3.4.2.  разуме значај 
међународних организација у 
одржавању мира, безбедности и 
развијању пријатељских односа 
међу народима 
ГЕ 3.4.3.  разуме значај политичког 
и економског повезивања држава 
Европе 
ГЕ 3.4.4.  разуме значај Европске 
уније у унапређењу економије и 
социјалног статуса земаља 
чланица 
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ФИЗИКА 
ЦИЉ: Циљ наставе физике да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и научну писменост и да напредују ка реализацији 
одговарајућих стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, 
да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне 
садржаје,као и да упознају природне појаве и законе природе, да стекну основну научну писменост, да се оспосбе за уочавање 
физичких појава у свакодневном животу, и за активно стицање знања о физичким појавама, као истраживање, да оформе основу 
научног метода, и да се усмере према примени физичких закона у свакодневном животу и раду 

ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема) 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТ
И УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

IX 
 
- кабинет за 

физику 
 

Осцилације и 
таласно кретање 

 

Обнављање градива из 
седмог разреда који се 
осноси на закон одржања 
механичке енергије.Појмови 
и величине којима се 
опсиује осциловање тела. 
Закон о одржању механичке 
енергије при осциловању 
тела. Таласно кретање, 
основни параметри којима 
се опсиује таласно кретање 
(таласна дужина, 
фреквенција и брзина) 
Звук, карактеристике звука и 
звучна резонанција. Лаб. 
Вежба – Мерење периода 
осциловања клатна 

радионица 
Осциловање 
Закон 
одржавања 
механичке 
енергије код 
осцилаторног 
кретања 
Звук, звучна 
резонанција 
као и 
практична 
примена у 
свакодневном 
животу, науци 
и техници 

 

- индивидуализовани рад 
- индивидуалан рад 
- рад у пару 
- рад у групи 
- Тимски часови 
- Активна настава 
- Проблемска настава 
- Вербална комуникација 
- Мултимедијално упознавање : 

репродукција, филм 
- Корелација са другим 

наставним предметима и 
садржајима: музичко, 
математика, техничко, 
географија, историја, језик и 
књижевност 

- Подстицање, припремање и 
реализација часа- ученици и 
наставник заједно 

Практичан 
рад 
Анализе и 
дискусије  
Игра 
Учење-учења 
Посматрање 
Креативно 
мишљење и 
изражавање 
Повезивање 
претходно 
стеченог 
знања и 
искуства са 
новим 
садржајима 
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X 
 
- кабинет за 

физику 

Светлосне 
појаве 

Светлост (основни појмови). 
Праволинијско простирање 
светлости (сенка и 
полусенка, помрачење 
Месеца и Сунца). Закон 
одбијања светлости, равна и 
сферна огледала и 
конструкција ликова 
предмета. Брзина светлости 
у различитим срединама, 
индекс преламања и закон 
преламања светлости. 
Тотална рефлксија. 
Преламање светлости кроз 
призму и сочива. 
Одређивање положаја 
ликова и сочива. Оптички 
инструменти: лупа и 
микроскоп. 
Систематизација и 
обнављање. 
Лаб вежба: Провера закона 
одбијања светлости 
коришћењем равног 
огледала 
Одређивање жижне даљине 
сабирног сочива 
Радионица: Праволинијско 
простирање 
Преламање светлости кроз 
призну и сочива. Оптички 

- Програмирана настава 
- Наелектрисање чврстих 

изолатора и проводника 
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инструменти Лупа и 
микроскоп као и практична 
примена у свакодневном 
животу, науци и техници 

 
 

XI 
 
 

XII 
 
 

 

Електрично 
поље 

Наелектрисавање тела, 
елементарна количина 

наелектрисавања, такон о 
одржавању количине 

наелектрисавања, узајамно 
деловање наелектрисаних 

тела. Кулонов закон. 
Електрично поље. Рад силе 
електричног поља, напон, 

веза напона и јачине. 
Електричне поваве у 

атмофери. Систематизација 

I II Електрична 
струја 

(једносмерна и 
наизменична). Услови за 

настајање електричне струје 
и и звори струје. Мерње 

електричне струје и напона. 
Електрична отпорност 

проводника. Проводници и 
изолатори. Омов закон за 
део струјног кола. Рад и 
снага електричне струје. 
Џул-Ленцов закон. Омов 

закон за цело  струјно коло. 
Везивање отпорника. 
Електрична струја у 

 

- индивидуализовани рад 
- индивидуалан рад 
- рад у пару 
- рад у групи 
- Тимски часови 
- Активна настава 
- Проблемска настава 
- Вербална комуникација 
- Мултимедијално упознавање : 

репродукција, филм 
- Корелација са другим 

наставним предметима и 
садржајима: музичко, 
математика, техничко, 
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течностима и гасовима. 
Систематизација и 

обнављање градива 
Лаб. Вежба: Зависност 

електричне струје од напона 
на проводнику и графички 

приказ зависности 
Лаб. Вежба: Одређивање 
електричне отпорности 
отпора у колу помоћу 

амперметра и волтметра 
Мерење електричне струје и 
напона у колу са серијски и 

паралелно повезаним 
отпорницима и 

одређиивање отпорности 
 Радионица: Мерње 
електриччне струје. Рад и 
снага електрчне струје. Рад 
и снага – Џул – Ленцов 
закон као и практична 
примена у свакодневном 
животу, науци и техници 

 

географија, историја, језик и 
књижевност 

- Подстицање, припремање и 
реализација часа- ученици и 
наставник заједно 

- Програмирана настава 
 

III IV Магнетно поље 

Магнетно поље сталних 
магнета. Магнетно поље 
земље. Магнетно поље 

електричне струје. Дејство 
магнетног поља на струјни 

проводник. Допринос 
николеТесле и Пупина 

 

- индивидуализовани рад 
- индивидуалан рад 
- рад у пару 
- рад у групи 
- Тимски часови 
- Активна настава 
- Проблемска настава 
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развоју науке о 
електромагнетним појавама 

и њиховој примени. 
 
 

- Вербална комуникација 
- Мултимедијално упознавање : 

репродукција, филм 
- Корелација са другим 

наставним предметима и 
садржајима: музичко, 
математика, техничко, 
географија, историја, језик и 
књижевност 

- Подстицање, припремање и 
реализација часа- ученици и 
наставник заједно 

- Програмирана настава 
 
 

V 

Елементи 
атмоске и 
нуклеарне 

физике 

Структура атома. Нуклеарне 
силе, природна 
радиоактивност. 

Радиоактивно зрачење 
(алфа,бета и гама) и њихово 
биолошко дејствона биљни 
и животињски свет. Заштита 

од радиоактивности. 
Вештачка радиоактивност 
Фисија и фузија, примене 

нуклеарне енергије и 
радиоактивног зрачења 

 

- индивидуализовани рад 
- индивидуалан рад 
- рад у пару 
- рад у групи 
- Тимски часови 
- Активна настава 
- Проблемска настава 
- Вербална комуникација 
- Мултимедијално упознавање : 

репродукција, филм 
- Корелација са другим 

наставним предметима и 
садржајима: музичко, 
математика, техничко, 
географија, историја, језик и 
књижевност 
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- Подстицање, припремање и 
реализација часа- ученици и 
наставник заједно 

- Програмирана настава 
 

V Физика и са Времени света 

Утицај физике 
на развој 

других 
природних 

наука, 
нњедицине и 

тхнологије 

-   
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ФИЗИКА – образовни стандарди 
НАСТАВНА  

ОБЛАСТ ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

ОСЦИЛАТОРНО И 
ТАЛАСНО 
КРЕТАЊЕ 

1.2.1.Ученик уме да препозна врсту 
кретања према облику путање. 
(Осциловање тега на опрузи и 
кретање детета на љуљашци. 
1.7.1.Ученик поседује способности 
потребне за рад у лабораторији. 
1.7.2.Ученик уме да се придржава 
основних правила понашања у 
лабораторији.  

2.2.3.Ученик уме да препозна 
основне појмове које описује 
осцилаторно кретање, зна шта 
је равнотежни положај, 
амплитуда, период 
осциловања... 
2.6.1.Ученик  разуме и 
примењује директну и обрнуту 
пропорционалност (да је 
период осциловања клатна 
сразмеран дужини клатна а о 
обрнуто сразмеран 
грав.убрзању и фреквенцији. 
2.7.3.Ученик уме да реализује 
експеримент по упутству. 
 

3.2.2.Ученик уме да примени 
односе измећу физичких величина 
које описују осцилаторно креттање. 
(однос периода осциловања, 
фреквенције и броја осцилација код 
осцилатора, то јест везу периода 
осциловања и дужине математичког 
клатна, уме да израчуна вредност 
периода и фреквенције ако су дати 
број осцилација и време. 
3.2.3.Ученик зна како се мењају 
положај и брзина при осцилаторном 
кретању (математ.клатна и тега на 
опрузи),зна да је брзина тела 
највећа при пролазу кроз 
равнотежни положај а да је једнака 
нули кад се налази у амплитудни 
положај. 
3.2.4.Ученик зна основне физичке 
величине које описују таласно 
кретање,зна шта је таласна дужина 
и зна да  препозна на графички 
приказаном таласу,зна да израчуна 
период и фреквенцију таласа и зна 
шта је амплитуда таласа. 
3.2.5.Ученик уме да препозна 
основне особине звука , зна да звук 
представља механички талас који 
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се простире у свим срединама 
различитим брзинама. 
3.7.1.Ученик уме да донесе 
закључак на основу резултата 
мерења. 

СВЕТЛОСНЕ 
ПОЈАВЕ 

1.7.1.Ученик поседује способности 
потребне за рад у лабораторији. 
1.7.2.Ученик уме да се придржава 
основних правила понашања у 
лабораторији. 

2.7.2.Ученик уме да врши 
једноставна уопштавања и 
систематизацију резултата при 
изради лабор.вежби. 
2.7.3.Ученик уме да реализује 
експеримент по упутству. 
 

3.2.5.Ученик уме да препозна 
особине светлости зна да светлост 
представља електромагнетни талас 
који се простире кроз вакуум истом 
брзином који износи 300000km/s и 
да је то највећа могућа брзина. 
3.2.6.Ученик зна како се прелама и 
одбија светлост,разуме да је тело 
видљиво само ако светлосни зраци 
падају право на тело одбијају се од 
њега и долазе до ока 
посматрача.,зна закон одбијања 
светлости,зна да је положај лика 
предмета у води померен у односу 
на стварни положај предмета због 
преламања светлости,зна да лупа 
микроскоп и телескоп преламају 
светлост и да их користимо за 
увећање лика. 
3.7.1.Ученик уме да донесе 
закључак на основу резултата 
мерења. 

ЕЛЕКТРИЧНО 
ПОЉЕ 

1.1.2.Ученик уме да препозна смер 
деловања електростатићке силе, 
зна да тела могу бити позитивно 
или негативно наелектрисана и на 

2.4.1.Ученик уме да користи 
важније изведене јединице Si 
система и зна њихове 
ознаке.(за кол.наелектрисања, 
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основу тога препознаје када је 
узајамно деловање између два тела 
привлачно односно одбојно,и да ће 
интеракција бити највећа у случају 
када су наелектрисана тела 
међусобно најближа. 

електрични потенцијал...) 
2.6.1.Ученик примењује 
директну и обрнуту 
пропорционалност .(да 
Кулонова сила сразмерна 
количинама наелектрисања а 
обрнуто сразмерна квадрату 
растојања) 

ЕЛЕКТРИЧНА 
СТРУЈА 

1.3.1.Ученик уме да препозна да 
струја тече само кроз проводне 
материјале. Пример: Да би струја 
текла кроз течност она мора бити 
проводна или да струјно коло може 
да се затвори металним новчићем а 
не гумицом. 
1.4.1.Ученик уме да чита мерну 
скалу и зна да одреди вредност 
најмањег подеока,користи уређаје 
за мерење амперметре и волтметре 
и зна да запише измерену бројну 
вредност са одговарајућом 
јединицом мере. 
1.4.2.Ученик уме да препозна  
инструменте за мерење јачине 
струје и напона,препознаје да се 
јачина струје мери ампереметром а 
напон волтметром. 
1.4.3.Ученик зна да користи основне 
јединице за :јачину струје,напон, 
рад и снагу електричне струје.) 
.7.1.Ученик поседује способности 

2.3.1.Ученик зна да разликује 
електричне проводнике и 
изолаторе,зна да метали  и 
водени раствори неких 
супстанција као и гасови при 
одређеним условима могу да 
проводе електричну струју. 
2.3.2.Ученик зна називе 
основних елемената 
електричног кола. (извор 
струје,прекидач,проводник и 
отпорник) и зна да их препозна 
у простом колу. 
2.3.3.Ученик уме да препозна 
да ли  су извори напона везани 
редно или паралелно,зна да се 
за повећање напона користи 
редна веза ,на пр.зна да да 
повеже три идентичне батерије 
како би добио три пута већи 
напон,зна да се редна веза 
остварује везивањем 
позитивног пола једног извора 
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потребне за рад у лабораторији. 
1.7.2.Ученик уме да се придржава 
основних правила понашања у 
лабораторији. 
 

за негативни пол следећег 
извора,да се паралелна веза 
остварује везивањем свих 
позитивни полова у једну тачку 
а свих негативних у другу. 
2.3.4.Ученик уме да израчуна 
јачину струје отпор или напон 
ако су познате друге 
две.(користи образац I=U/R) 
2.3.5.Ученик уме да препозна 
топлотне ефекте електричне 
струје,да може да се користи за 
грејање. 
2.3.6.Ученик разуме појмове 
енергије и снаге електричне 
струје,зна да се електрични 
уређаји карактеришу 
електричном снагом која се 
изражава у киловатима, разуме 
да потршња електрична 
енергије зависи од снаге 
уређаја и времена коришћења 
и изражава се у KWh. 
2.4.1.Ученик зна да користи 
важније изведене јединице Si 
система и зна њихове 
ознаке .(јачина струје, напон, 
снаге) 
2.4.3.Ученик уме да користи 
префиксе мили и кило и уме да 
да претвара јединице. 
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2.5.2.Ученик уме да препозна 
да се у уређајима и процесима 
у којима постоји механичко 
кретање електрична енергија 
троши на механички рад. 
(електромотор) 
2.6.1.Ученик примењује 
директну и обрнуту 
пропорционалност.(јачина 
струје сразмерна напону а 
обрнуто сразмерна отпору) 
2.7.1.Ученик уме табеларно и 
графички да прикаже резултате 
мерења. (Омов закон) 
2.7.3.Ученик уме да реализује 
експеримент по упутству. 

МАГНЕТНО ПОЉЕ 

1.1.2.Ученик уме да препозна смер 
деловања магнетне силе,зна да 
стални магнети имају два пола N и 
S и да магнетно деловање може 
бити привлачно и одбојно. 
1.3.2. Ученик уме да препозна 
магнетне ефекте електричне 
струје,препознаје да се калем кроз 
који протиче струја понаша као 
шипкасти магнет,да при престанку 
протицања струје калем губи 
магнетнасвојства. 
 

2.5.2.Ученик уме да препозна 
појаве код којих се електрична 
струја троши на механички рад. 
(деловање магнетног поља на 
проводник са струјом) 
2.6.1.Ученик разуме и 
примењује директну 
пропорционалност. (Амперова 
сила) 
 

3.7.2.Ученик уме да препозна 
питање и да одговор вршењем 
демонстрационих огледа са 
магнетима.  
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ЕЛЕМЕНТИ 
АТОМСКЕ И 
НУКЛЕАРНЕ 

ФИЗИКЕ 

Ова област је изостала због 
недостатака емпиријских налаза 
који би упућивало на то да ученици 
знају више од онога што је описано 
стандардима за предмет Хемија. 

Ова област је изостала због 
недостатака емпиријских 
налаза који би упућивало на то 
да ученици знају више од онога 
што је описано стандардима за 
предмет Хемија. 
 

Ова област је изостала због 
недостатака емпиријских налаза 
који би упућивало на то да ученици 
знају више од онога што је описано 
стандардима за предмет Хемија. 

ФИЗИКА И 
САВРЕМЕНИ 

СВЕТ 

Ова област је изостала због 
недостатака емпиријских налаза 
који би упућивало на то да ученици 
знају више од онога што је описано 
стандардима за предмет Хемија. 

Ова област је изостала због 
недостатака емпиријских 
налаза који би упућивало на то 
да ученици знају више од онога 
што је описано стандардима за 
предмет Хемија. 

Ова област је изостала због 
недостатака емпиријских налаза 
који би упућивало на то да ученици 
знају више од онога што је описано 
стандардима за предмет Хемија. 
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MATEMATIKA 
ЦИЉ: Циљ наставе математике у основној школи јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и математичку писменост и 
да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим 
и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и 
заинтересованост за предметне садржаје, као и да усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схватање појава и 
законитости у природи и друштву; да оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака из 
животне праксе, да представља основу за успешно настављање математичког образовања и за самообразовање; као и да доприносе 
развијању менталних способности, формирању научног погледа на свет и свестраном развитку личности ученика. 

ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема) 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

 
 
 
 
 

Од 
септембра 

2010 до 
мaja 2011. 

 
 

- учионица 
 
 

СЛИЧНОСТ 
ТРОУГЛОВА 

Талесова теорема, сличност 
троуглова, примена сличности на 

правоугли троугао 

 

- индивидуализовани 
рад 

- индивидуалан рад 
- рад у пару 
- рад у групи 
- Тимски часови 
- Тематски дан 
- Активна настава 
- Проблемска настава 
- Вербална 

комуникација 
- Обрада текста 
- Мултимедијално 

упознавање и 

Практичан рад 
Анализе и 
дискусије  
Учење-учења 
Посматрање 
Креативно 
мишљење и 
изражавање 
Повезивање 
претходно 
стеченог знања и 
искуства са 
новим 
садржајима 

ТАЧКА ПРАВА И 
РАВАН 

Однос тачке и праве, тачке и 
равни, елементи који одређују 
положај праве и равни. Односи 

правих, мимоилазне праве, односи 
праве и рав ни, нормала на раван, 
растојање тачке од равни. Односи 
две равни, ортогонална пројекција 

на раван (тачке, дужи  и праве). 
Полиедар 
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ЛИНЕАРНЕ 

ЈЕДНАЧИНЕ И 
НЕЈЕДНАЧИНА 

С ЈЕДНОМ 
НЕПОЗНАТОМ 

 
 
 
 
 

Линеарна једначина, 
еквивалентност једначина, 

решавање линеарних једначина с 
једном непознатом, линеарна 
неједначина, еквивалентност 

неједначина, решавање 
једноставних примера линеарних 
неједначина с једном непознатом, 

примена 
 

доживљавање путем 
репродукције, филм 
 

- Корелација са 
другим наставним 
предметима и 
садржајима: 

- Подстицање, 
припремање и 
реализација часа- 
ученици и наставник 
заједно 

- Програмирана 
настава 

  
Призма 

 

Појам призме, елементи, мрежа 
призме, површина: правилне 

четворостране призме, правилне 
тростране призме, правилне 

шестостране призме, Запремина 
призме, запремина: правилне 

четворостране, правилне 
тростране, правилне шестостране 

призме, маса тела  

ПИРАМИДА 

Пирамида, појам и врсте пирамиде, 
мрежа пирамиде, површина 

пирамиде, површина: правилне 
четворостране, правилне 

тростране, правилне шестостране,  
Запремина пирамиде, запремина: 

правилне четворостране, правилне 
тростране, правилне шестостране 
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ЛИНЕАРНА 
ФУНКЦИЈА 

 

 
Линеарна функција  

(y = ax + b), график линеарне 
функције, нула функције, 

Имплицитни облик задавања 
линеарне функције, цртање и 

читање графика линеарне 
функције 

ГРАФИЧКИ 
ПРЕДСТАВЉАЊ

Е ПОДАТАКА 
 

Представљање зависних величина 
табеларно и у координатном 

систему, графичко представљање 
статистичких података у облику 
дијаграма, Рачунање средње 

вредности и медијане. Поређење 
вредности узорка са средњом 

вредношћу 

СИСТЕМИ 
ЛИНЕАРНИХ 

ЈЕДНАЧИНА СА 
ДВЕ 

НЕПОЗНАТЕ 

Појам линеарне неједначине са две 
непознате, појам система од две 
линеарне једначине са две 
непознате, еквивалентност система 
линеарних једначина, Решавање 
система методом замене и 
методом супротних коефицијената, 
графички приказ решавања, 
разноврсни примери примене 
линеарних једначина у решавању 
проблема из живота, геометрије и 
физике 
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ВАЉАК 
Ваљак и његови елементи, мрежа 
ваљка, поврошина и запремина 

ваљка 

КУПА 
 

Купа и њени елементи, мрежа купе, 
површина и запремина купе 

 
 
 

ЛОПТА 
Појам лопте и сфере, пресеци 

лопте и равни, површина и 
запремина лопте 
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МАТЕМАТИКА – образовни стандарди 
НАСТАВНА 

ОБЛАСТ ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

БРОЈЕВИ И 
ОПЕРАЦИЈЕ СА 
ЊИМА 

Ученик уме да: Ученик уме да: Ученик уме да: 

MA.1.1.1. прочита и запише 
различите врсте бројева (природне, 
целе, рационалне) 

  

MA.1.1.2. преведе децимални запис 
броја у разломак и обратно 

  

MA.1.1.3. упореди по величини 
бројеве истог записа, помажући се 
сликом кад је то потребно 

MA.2.1.1. упореди по величини 
бројеве записане у различитим 
облицима 

 

MA.1.1.4. изврши једну основну 
рачунску операцију са бројевима 
истог записа, помажући се сликом кад 
је то потребно (у случају сабирања и 
одузимања разломака само са истим 
имениоцем); рачуна, на пример 1/5 од 
n, где је n дати природан број 

MA.2.1.2. одреди супротан 
број, реципрочну вредност и 
апсолутну вредност броја; 
израчуна вредност 
једноставнијег израза са више 
рачунских операција 
различитог приоритета, 
укључујући ослобађање од 
заграда, са бројевима истог 
записа 

MA.3.1.1.одреди вредност 
сложенијег бројевног израза 

MA.1.1.5. дели са остатком 
једноцифреним бројем и зна када је 
један број дељив другим 

MA.2.1.3. примени основна 
правила дељивости са 2, 3, 5, 
9 и декадним јединицама 

MA.3.1.2.оперише са појмом 
дељивости у проблемским 
ситуацијама 

MA.1.1.6. користи целе бројеве и 
једноставне изразе са њима 
помажући се визуелним представама 

MA.2.1.4. користи бројеве и 
бројевне изразе у 
једноставним реалним 

MA.3.1.3.користи бројеве и бројевне 
изразе у реалним ситуацијама  



551 
 

ситуацијама 

АЛГЕБРА И 
ФУНКЦИЈЕ 

Ученик врши формалне операције 
које су редуциране и зависе од 
интерпретације; уме да: 

Ученик је рачунске 
процедуре довео до 
солидног степена 
увежбаности; уме да: 

Ученик је постигао висок степен 
увежбаности извођења 
операција уз истицање 
својстава која се примењују; уме 
да: 

MA.1.2.1. реши линеарне једначине у 
којима се непозната појављује само у 
једном члану 

MA.2.2.1. реши линеарне 
једначине и системе 
линеарних једначина са две 
непознате 

MA.3.2.1. саставља и решава 
линеарне једначине и неједначине и 
системе линеарних једначина са две 
непознате 

MA.1.2.2. израчуна степен датог 
броја, зна основне операције са 
степенима 

MA.2.2.2. оперише са 
степенима и зна шта је 
квадратни корен 

MA.3.2.2. користи особине степена и 
квадратног корена 

MA.1.2.3. сабира, одузима и множи 
мономе 

MA.2.2.3. сабира и одузима 
полиноме, уме да помножи два 
бинома и да квадрира бином 

MA.3.2.3. зна и примењује формуле 
за разлику квадрата и квадрат 
бинома; увежбано трансформише 
алгебарске изразе и своди их на 
најједноставији облик 

MA.1.2.4. одреди вредност функције 
дате таблицом или формулом 

MA.2.2.4. уочи зависност међу 
променљивим, зна функцију 
y=ax и графички интерпретира 
њена својства; везује за та 
својства појам директне 
пропорционалности и одређује 
непознати члан пропорције 

MA.3.2.4. разликује директно и 
обрнуто пропорционалне величине и 
то изражава 
одговарајућим записом; зна 
линеарну функцију и графички 
интерпретира њена 
својства 

 MA.2.2.5. користи једначине у 
једноставним текстуалним 
задацима 

MA.3.2.5. користи једначине, 
неједначине и системе једначина 
решавајући и сложеније 
текстуалне задатке 
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ГЕОМЕТРИЈА 

Ученик: Ученик уме да: Ученик уме да: 

MA.1.3.1. влада појмовима: дуж, 
полуправа, права, раван и угао 
(уочава њихове моделе у 
реалним ситуацијама и уме да их 
нацрта користећи прибор; разликује 
неке врсте 
углова и паралелне и нормалне 
праве) 

MA.2.3.1.одреди суплементне 
и комплементне углове, 
упoредне и унакрсне углове; 
рачуна са њима ако су 
изражени у целим степенима 

MA.3.3.1. рачуна са угловима 
укључујући и претварање угаоних 
мера; закључује користећи особине 
паралелних и нормалних правих, 
укључујући углове на трансверзали 

MA.1.3.2. влада појмовима: троугао, 
четвороугао, квадрат и правоугаоник 
(уочава њихове моделе у реалним 
ситуацијама и уме да их нацрта 
користећи прибор; ученик разликује 
основне врсте троуглова, зна основне 
елементе троугла и уме да израчуна 
обим и површину троугла, квадрата и 
правоугаоника на основу елемената 
који непосредно фигуришу у датом 
задатку; уме да израчуна непознату 
страницу правоуглог троугла 
примењујући Питагорину теорему) 

MA.2.3.2.одреди однос углова 
и страница у троуглу, збир 
углова у троуглу и четвороуглу; 
одреди број дијагонала, збир 
углова, обим и површину 
многоугла (на основу 
елемената који непосредно 
фигуришу у задатку) и да 
решава задатке користећи 
Питагорину теорему 

MA.3.3.2. користи основна својства 
троугла, четвороугла, 
паралелограма и трапеза, рачуна 
њихове обиме и површине на основу 
елемената који нису обавезно 
непосредно дати у формулацији 
задатка; уме да их конструише 

ГЕОМЕТРИЈА 

MA.1.3.3. влада појмовима: круг, 
кружна линија (издваја њихове 
основне елементе, уочава њихове 
моделе у реалним ситуацијама и уме 
да их нацрта користећи прибор; уме 
да израчуна обим и површину круга 
датог полупречника) 

MA.2.3.3. користи формуле за 
обим и површину круга и 
кружног прстена 

MA.3.3.3. одреди централни и 
периферијски угао, рачуна површину 
исечка, као и дужину 
лука 
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MA.1.3.4. влада појмовима: коцка и 
квадар (уочава њихове моделе у 
реалним ситуацијама, зна њихове 
основне елементе и рачуна њихову 
површину и запремину) 

MA.2.3.4. влада појмовима: 
призма и пирамида; рачуна 
њихову површину и запремину 
када су неопходни елементи 
непосредно дати у задатку 

MA.3.3.4. израчуна површину и 
запремину призме и пирамиде, 
укључујући случајеве када 
неопходни елементи нису 
непосредно дати 

MA.1.3.5. влада појмовима: купа, 
ваљак и лопта (уочава њихове 
моделе у реалним 
ситуацијама, зна њихове основне 
елементе) 

MA.2.3.5. израчуна површину и 
запремину ваљка, купе и лопте 
када су неопходни елементи 
непосредно дати у задатку 

MA.3.3.5. израчуна површину и 
запремину ваљка, купе и лопте, 
укључујући случајеве када 
неопходни елементи нису 
непосредно дати 

MA.1.3.6. интуитивно схвата појам 
подударних фигура (кретањем до 
поклапања) 

MA.2.3.6. уочи осносиметричне 
фигуре и да одреди осу 
симетрије; користи 
подударност и везује је са 
карактеристичним својствима 
фигура (нпр. паралелност и 
једнакост страница 
паралелограма) 

MA.3.3.6. примени подударност и 
сличност троуглова, повезујући тако 
разна својства 
геометријских објеката 

МЕРЕЊЕ 

Ученик уме да: Ученик уме да: Ученик уме да: 
MA.1.4.1. користи одговарајуће 
јединице за мерење дужине, 
површине, запремине, масе, времена 
и углова  

MA.2.4.1.пореди величине које 
су изражене различитим 
мерним јединицама за дужину 
и масу 

MA.3.4.1. по потреби претвара 
јединице мере, рачунајући са њима 

MA.1.4.2. претвори веће јединице 
дужине, масе и времена у мање  

MA.2.4.2. претвори износ једне 
валуте у другу правилно 
постављајући одговарајућу 
пропорцију 

MA.3.4.2. процени и заокругли дате 
податке и рачуна са таквим 
приближним вредностима; изражава 
оцену грешке (нпр. мање од 1 динар, 
1cm, 1g) 

MA.1.4.3. користи различите апоене 
новца 
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MA.1.4.4. при мерењу одабере 
одговарајућу мерну јединицу; 
заокругљује величине исказане датом 
мером 

MA.2.4.3. дату величину 
искаже приближном 
вредношћу 

 

ОБРАДА 
ПОДАТАКА 

Ученик: Ученик уме да: Ученик уме да: 

MA.1.5.1. изражава положај објеката 
сврставајући их у врсте и колоне; 
одреди положај тачке у првом 
квадранту координатног система ако 
су дате координате и обратно 

MA.2.5.1.влада описом 
координатног система 
(одређује координате тачака, 
осно или централно 
симетричних итд) 

MA.3.5.1. одреди положај 
(координате) тачака које 
задовољавају сложеније услове 

MA.1.5.2. прочита и разуме податак 
са графикона, дијаграма или из 
табеле, и одреди минимум или 
максимум зависне величине 

MA.2.5.2. чита једноставне 
дијаграме и табеле и на основу 
њих обради податке по једном 
критеријуму (нпр. одреди 
аритметичку средину за дати 
скуп података; пореди 
вредности узорка са средњом 
вредношћу) 

MA.3.5.2. тумачи дијаграме и табеле 

ОБРАДА 
ПОДАТАКА 

MA.1.5.3. податке из табеле прикаже 
графиконом и обрнуто 

MA.2.5.3. обради прикупљене 
податке и представи их 
табеларно или графички; 
представља средњу вредност 
медијаном 

MA.3.5.3. прикупи и обради податке 
и сам састави дијаграм или табелу; 
црта график којим представља 
међузависност величина 

MA.1.5.4. одреди задати проценат 
неке величине 

MA.2.5.4. примени процентни 
рачун у једноставним реалним 
ситуацијама (на пример, 
промена цене неког производа 
за дати проценат) 

MA.3.5.4. примени процентни рачун 
у сложенијим ситуацијама 
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БИОЛОГИЈА  
ЦИЉ наставе биологије јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и научну писменост и да напредују ка реализацији 
одговарајућих Стандарда образовних постигнућа,да се оспособе да решавају проблеме и задатке у  новим и непознатим 
ситуацијама,да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима,развијају мотивисаност за учење и заинтересованост за 
предметне садржаје,као и да усвајањем образовно-васпитних садржаја развијају знања,вештине и умења из области екологије и 
заштите животне средине,уз примену концепта одрживог развоја. 

ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема) 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

септемб. 
Кабинет 

биологије 
 
 
 
 
 
 

септембар 
октобар, 

новембар 
Кабинет 

биологије 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Увод 
(6) 

 
 
 
 
 
 
 

Екологија и 
животна 
средина 

(15) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Биолошка и културна 
еволуција човека 
 Услови живота на 
Земљи 
Разноврсност живог 
света.Биодиверзитет 
Нивои организације 
живог света 
Предмет истраживања, 
историјски развој и значај 
екологије 
Животна средина- појам 
и компоненте 
Животно станиште- 
биотоп 
Услови живота у 
станишту-еколошки 
фактори 
Однос организама и 
животне средине  
Популација-основне 
одлике 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Програмски садржаји биологије у 
осмим разредима реализоваће се 

применом различитих метода-
усмено излагање, 

разговор,цртање,илустративно-
демонатративним методама, 

практичним радовима,израдом 
пројеката.Избор наставних 
метода зависи од циља и 

задатака наставног часа и од 
опремљености кабинета за 
биологију.Примењиваће се 

следећи облици рада: колективни 
рад,групни рад, рад у 

паровима.Акценат се ставља на 
индивидуални рад при чему ће се 
водити рачуна о индивидуалним 

способностима ученика.  
Оснаживање комуникације и 

сарадње наставник-ученик врши 
ће се применом 

дијалога,дискусије. 
 

-присећање 
-разговор 

-размишљање 
-цртање 

-читање из 
уџбеника 

-читање из 
енциклопедија о 

природи 
-претраживање 

научних часописа 
-претраживање 

интернета 
-изласци у 
природу 

-упознавање 
локалне флоре и 

фауне 
-сарадња са 

локалном 
заједницом 

-селекција отпада 
-учешће у заштити 
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новембар, 
децембар, 

јануар, 
фебруар 
Кабинет 

биологије, 
кабинет 

информат., 
непосредно 
окружење 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Угрожавање, 
заштита и 

унапређивање 
екосистема- 

животне 
средине 

(23) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Животна заједница и 
њена организација  
Екосистем-основни 
процеси који се одвијају у 
екосистему 
Односи исхране 
Пренос енергије и 
кружење супстанце  
Развој екосистема  
Основни биоми на 
Земљи.Биосфера 
 
Разноврсност и структура 
екосистема  
Екосистеми копнених 
вода;загађивање и 
могућности заштите 
Екосистеми мора; 
загађивање и могућности 
заштите 
Шумски екосистеми; 
угроженост и могућности 
заштите 
Травни екосистеми; 
угроженост и могућности 
заштите 
Антропогени екосистеми; 
угроженост и могућности 
заштите 
Угрожавање и заштита 
биодиверзитета 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уочавање 
разноврсности и 
структуре 
травног 
екосистема у 
непосредном 
окружењу 
 
Истраживање 
стања 
угрожености 
животне 
средине у 
непосредном 
окружењу 
 
Посета једном 
заштићеном 

Квалитет наставе ће се 
унапређивати корелацијом унутар 
предмета,корелацијом са светом 

око нас и  корелацијом  са 
географијом,техничким 
образовањем,хемијом и 

биологијом млађих 
разреда.Ученици ће се 

оспособљавати  да стечена 
знања примењују у свакодневном 

животу.У настави ће се 
примењивати 

иновације:проблемска настава, 
наставни софтвери,настава на 

више нивоа, графофолије. 
Планирају се тимским часови који 
ће помоћи ученицима да повезују 

знања и да стечена знања 
примене. 

Са ученицима ће се вежбати 
учење садржаја текста у 
целини,по деловима и 

комбиновано,вежбаће се 
коришћење 

енциклопедија,интернет сајтова и 
самооцењивање сопственог рада. 

Наставник ће препознавати 
различите нивое знања, настојаће 

да побољша квалитет и 
проверава резултате учења.  

 Праћење и оцењивање  

животиња 
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фебруар, 
март 

Кабинет 
биологије 
кабинет 

информат. 
 
 
 
 
 
 

март, април 
Кабинет 

биологије 
кабинет 

информат. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глобалне 
последице 
загађивања 

животне 
средине 

(6) 
 
 
 
 
 
 

Животна 
средина и 

одрживи развој 
(11) 

 
 
 

Категорије заштићених 
природних добара 
Црвене књиге флоре и 
фауне 
Угрожавање и заштита 
културних добара 
Унапређивање животне 
средине-значај и 
могућности 
 
Климатске промене 
Ефекат стаклене баште 
Оштећење озонског 
омотача  
Киселе кише.Сушење 
шума 
Ерозија земљишта  
Ширење пустиња 
Нестајање биљних и 
животињских врста 
 
Концепт пдрживог 
развоја 
Право на информисаност 
и учешће јавности у 
доношењу одлука у вези 
заштите животне 
средине 
Природни ресурси- 
одрживо коришћење 
Енергетска ефикасност 

природном 
добру ( по 
могућности) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Конкретан 
допринос 
селекции 
отпада- сарадња 
са локалном 
заједницом 

напредовања ученика  обавља ће 
се у континуитету,као резултат 

систематског праћења 
рада,напредовања и развоја 

ученика. 
Начини праћења 

ученика:разговор,контролни 
задаци, домаћи задаци, практичан 

рад,ангажовање у пројектима, 
прегледање радова-свезака, 

посматрање, залагање на часу. 
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мај 
Кабинет 

биологије 
 

 
 
 
 
 
 
 

Животна 
средина, 

здравље и 
култура 

живљења 
(7) 

Отпад и рециклажа 
 
 
Право на здраву животну 
средину 
Савремен начин живота 
и здравље 
Култура живљења- 
еколошка 
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БИОЛОГИЈА – образовни стандарди 
НАСТАВНА 

ОБЛАСТ ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

 
Увод 
 

1.3.8. зна основне научне чињенице 
о еволуцији живота на Земљи 
1.3.9. зна да живот на Земљи има 
заједничко порекло са чијом се 
историјом можемо упознати на 
основу фосилних записа 

2.3.5. уочава да постоје разлике 
између јединки исте врсте и 
различитих врста и зна да су 
оне настале деловањем 
еволуционих механизама 
 

3.2.1. зна карактеристике и основне 
функције унутрашње грађе биљака, 
животиња и човека 
 

 
Екологија и 
животна 
средина 

1.1.5. зна да постоје просторне и 
временске промене код живих бића 
и познаје основне чињенице о томе 
1.2.5. разуме да је за живот 
неопходна енергија коју организми 
обезбеђују исхраном 
1.2.7. зна да организми 
функционишу као независне целине 
у сталној интеракцији са околином 
1.4.1. препознаје основне еколошке 
појмове (животна средина, станиште 
- биотоп, животна заједница - 
биоценоза, популација, еколошка 
ниша, екосистем, биом, биосфера) и 
зна најопштије чињенице о њима 
1.4.2. препознаје утицаје појединих 
абиотичких и биотичких фактора на 
организме и популације 
1.4.3. уме на задатом примеру да 
одреди материјалне и енергетске 
токове у екосистему, чланове 

2.4.1. употребљава еколошке 
појмове у опису типичних 
ситуација у природи 
2.4.2. зна и правилно именује 
делове екосистема, заједница и 
популација и зна да опише везе 
између делова 
2.4.3. уме да на разноврсним 
примерима одреди основне 
материјалне и енергетске 
токове у екосистему, основне 
односе исхране и најважнија 
својства биоценоза и 
популација 
2.4.4. зна да у природи постоји 
кружење појединих супстанци 
(воде, угљеника и азота) 
2.4.5. препознаје различите 
биоме и зна њихов основни 
распоред на земљи 
2.4.6. препознаје животне 

3.1.5. уме да објасни везу између 
промена у просторном и временском 
окружењу и промена које се 
дешавају код живих бића у 
комплексним ситуацијама у 
сложенијим заједницама 
3.2.4. разуме да је у остваривању 
карактеристичног понашања 
неопходна функционална 
интеграција више система органа и 
разуме значај такве интеграције 
понашања за преживљавање 
3.2.5. разуме сличности и разлике у 
интеграцији грађе и функције 
јединке током животног циклуса 
3.2.6. зна и разуме главне 
морфолошке и функционалне 
карактеристике органа који 
информишу организам о стању у 
околини и њихову улогу у 
одржавању унутрашње равнотеже 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2718
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2718
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2718
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2718
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2704
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2704
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2704
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2702
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2702
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2702
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2715
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2715
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2715
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2711
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2711
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2711
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2742
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2742
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2742
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2742
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2605
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2605
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2605
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2605
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2605
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2605
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2605
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2710
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2710
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2710
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2736
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2736
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2736
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2736
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2736
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2736
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ланаца исхране и правце кружења 
најважнијих супстанци (воде, 
угљеника, азота) 
 

услове који владају у појединим 
екосистемима Европе и света и 
карактеристичне представнике 
врста које их насељавају 
 

(улога нервног система) 
3.2.7. зна и разуме главне 
морфолошке и функционалне 
карактеристике органа који реагују 
на промене у околини и 
карактеристике органа који враћају 
организам у равнотежу онда када је 
из ње избачен (стресно стање -улога 
ендокриног система) 
3.2.8. зна и разуме које су 
последице стресног стања за 
организам 
3.4.1. уме да објасни како различити 
делови екосистема утичу један на 
други као и међусобне односе 
популација у биоценози 
3.4.2. разуме да се уз материјалне 
токове увек преноси и енергија и 
обратно и интерпретира односе 
исхране у екосистему (аутотрофне, 
хетеротрофне, сапротрофне 
животне комплексе, ланце исхране и 
трофичке пирамиде) 
3.4.3. разуме значај кружења 
појединих супстанци у природи 
(воде, угљеника и азота) 
3.4.4. разуме просторну и временску 
организацију животних заједница и 
популација 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2711
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2711
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2711
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2745
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2745
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2745
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2745
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2745
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2745
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2745
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2745
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2713
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2713
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2713
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2713
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2697
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2697
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2697
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2697
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2697
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2697
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2697
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Угрожавање, 
заштита и 
унапређивање 
екосистема-
животне 
средине 

1.4.4. препознаје животне услове 
који владају у карактеристичним 
екосистемима Србије и најважније 
представнике врста које их 
насељавају 
1.4.6. разуме утицај човека на 
биолошку разноврсност (нестанак 
врста, сеча шума, интензивна 
пољопривреда, отпад) 
1.4.7. препознаје основне процесе 
важне у заштити и очувању животне 
средине (рециклажу, компост) и у 
заштити биодиверзитета 
(националних паркова, природних 
резервата) 
1.4.8. зна шта може лично предузети 
у заштити свог непосредног 
животног окружења 
1.6.1. уме да разликује и користи 
једноставне процедуре, технике и 
инструменте за прикупљање 
података у биологији (посматрање, 
бројање, мерење) 
1.6.2. уме да по упутству и уз помоћ 
наставника реализује једноставно 
истраживање, попуни формулар, 
прикаже резултате у 
табели/графикону и извести о 
резултату 
 

2.1.4. уме да објасни везу 
између промена у просторном и 
временском окружењу и 
промена које се дешавају код 
живих бића у околностима када 
делује мањи број чинилаца на 
типичне заједнице живих бића 
или организме 
2.2.8. зна да је неопходна 
координација функција у 
вишећелијским организмима и 
зна који органски системи 
омогућују ову интеграцију 
2.3.5. уочава да постоје разлике 
између јединки исте врсте и 
различитих врста и зна да су 
оне настале деловањем 
еволуционих механизама 
2.3.6. уочава прилагођеност 
организама и разуме да током 
еволуције природно одабирање 
доводи до прилагођавања 
организама на услове животне 
средине 
2.4.5. препознаје различите 
биоме и зна њихов основни 
распоред на земљи 
2.4.6. препознаје животне 
услове који владају у појединим 
екосистемима Европе и света и 
карактеристичне представнике 

3.1.5. уме да објасни везу између 
промена у просторном и временском 
окружењу и промена које се 
дешавају код живих бића у 
комплексним ситуацијама у 
сложенијим заједницама 
3.4.5. предвиђа на основу задатих 
услова средине тип екосистема који 
у тим условима настаје 
3.4.6. познаје механизме којима 
развој човечанства изазива промене 
у природи (утицај киселих киша, 
озонских рупа, појачање ефекта 
стаклене баште, глобалне климатске 
промене) 
3.4.7. познаје механизме деловања 
мера заштите животне средине, 
природе и биодиверзитета 
3.4.8. разуме зашто се неограничен 
развој човечанства не може одржати 
у ограниченим условима целе 
планете 
3.6.1. разуме значај и уме 
самостално да реализује 
систематско и дуготрајно 
прикупљање података 
3.6.2. уме да осмисли једноставан 
протокол прикупљања података и 
формулар за упис резултата 
3.6.3. уме самостално да прави 
графиконе и табеле према два 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2695
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2695
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2695
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2695
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2695
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2705
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2705
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2705
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2705
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2705
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2705
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2705
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2705
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2717
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2717
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2717
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2717
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2717
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2717
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2736
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2736
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2736
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2736
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2736
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2736
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2694
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2694
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2694
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2726
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2726
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2726
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2726
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2726
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2726
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врста које их насељавају 
2.4.7. зна да објасни основне 
прилагођености живих 
организама на живот у 
ваздушној, воденој и земљишној 
средини 
2.4.8. разуме последице 
загађења воде, ваздуха и 
земљишта, као и значај 
очувања природних ресурса и 
уштеде енергије 
2.4.9. разуме значај природних 
добара у заштити природе 
(националних паркова, 
природних резервата, 
ботаничких башта, зоо-вртова) 
2.6.1. уме да уз навођење 
реализује сложено прикупљање 
података, систематизује податке 
и извести о резултату 
2.6.3. уме, уз помоћ наставника, 
да прави графиконе и табеле 
према два критеријума уз 
коментар резултата 
2.6.4. уме на задатом примеру, 
уз помоћ наставника, да постави 
хипотезу, формира и реализује 
једноставан експеримент и 
извести о резултату 

критеријума уз детаљан извештај 
3.6.4. разуме значај контроле и 
пробе у експерименту (варирање 
једног/више фактора), уме да 
постави хипотезу и извуче закључак 
3.6.5. зна, уз одговарајуће навођење 
наставника, самостално да осмисли, 
реализује и извести о експерименту 
на примеру који сам одабере 
 
 
 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2696
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2696
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2696
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Глобалне 
последице 
загађивања 
животне 
средине 
 

1.4.5. препознаје основне последице 
развоја човечанства на природу 
(утицај киселих киша, озонских рупа, 
појачање ефекта стаклене баште, 
глобалне климатске промене) и 
најважније врсте загађивања воде, 
ваздуха, земљишта 
1.6.1. уме да разликује и користи 
једноставне процедуре, технике и 
инструменте за прикупљање 
података у биологији (посматрање, 
бројање, мерење) 
1.6.2. уме да по упутству и уз помоћ 
наставника реализује једноставно 
истраживање, попуни формулар, 
прикаже резултате у 
табели/графикону и извести о 
резултату 
1.6.4. уме по упутству да изведе 
унапред постављени експеримент и 
одговори на једноставну хипотезу уз 
помоћ и навођење наставника 
 

2.4.8. разуме последице 
загађења воде, ваздуха и 
земљишта, као и значај 
очувања природних ресурса и 
уштеде енергије 
2.4.9. разуме значај природних 
добара у заштити природе 
(националних паркова, 
природних резервата, 
ботаничких башта, зоо-вртова) 
2.6.1. уме да уз навођење 
реализује сложено прикупљање 
података, систематизује податке 
и извести о резултату 
2.6.3. уме, уз помоћ наставника, 
да прави графиконе и табеле 
према два критеријума уз 
коментар резултата 
2.6.4. уме на задатом примеру, 
уз помоћ наставника, да постави 
хипотезу, формира и реализује 
једноставан експеримент и 
извести о резултату 
 
 

3.4.7. познаје механизме деловања 
мера заштите животне средине, 
природе и биодиверзитета 
3.4.8. разуме зашто се неограничен 
развој човечанства не може одржати 
у ограниченим условима целе 
планете 
3.6.1. разуме значај и уме 
самостално да реализује 
систематско и дуготрајно 
прикупљање података 
3.6.2. уме да осмисли једноставан 
протокол прикупљања података и 
формулар за упис резултата 
3.6.3. уме самостално да прави 
графиконе и табеле према два 
критеријума уз детаљан извештај 
3.6.4. разуме значај контроле и 
пробе у експерименту (варирање 
једног/више фактора), уме да 
постави хипотезу и извуче закључак 
3.6.5. зна, уз одговарајуће навођење 
наставника, самостално да осмисли, 
реализује и извести о експерименту 
на примеру који сам одабере 

Животна 
средина и 
одрживи развој 
 

1.4.6. разуме утицај човека на 
биолошку разноврсност (нестанак 
врста, сеча шума, интензивна 
пољопривреда, отпад) 
1.4.7. препознаје основне процесе 
важне у заштити и очувању животне 

2.6.1. уме да уз навођење 
реализује сложено прикупљање 
података, систематизује податке 
и извести о резултату 
2.6.3. уме, уз помоћ наставника, 
да прави графиконе и табеле 

3.4.7. познаје механизме деловања 
мера заштите животне средине, 
природе и биодиверзитета 
3.4.8. разуме зашто се неограничен 
развој човечанства не може одржати 
у ограниченим условима целе 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2740
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2740
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2740
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2740
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2740
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2740
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2740
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2727
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2727
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2727
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2727
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2727
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средине (рециклажу, компост) и у 
заштити биодиверзитета 
(националних паркова, природних 
резервата) 
1.4.8. зна шта може лично предузети 
у заштити свог непосредног 
животног окружења 
1.6.1. уме да разликује и користи 
једноставне процедуре, технике и 
инструменте за прикупљање 
података у биологији (посматрање, 
бројање, мерење) 
1.6.2. уме да по упутству и уз помоћ 
наставника реализује једноставно 
истраживање, попуни формулар, 
прикаже резултате у 
табели/графикону и извести о 
резултату 
1.6.4. уме по упутству да изведе 
унапред постављени експеримент и 
одговори на једноставну хипотезу уз 
помоћ и навођење наставника 

према два критеријума уз 
коментар резултата 
2.6.4. уме на задатом примеру, 
уз помоћ наставника, да постави 
хипотезу, формира и реализује 
једноставан експеримент и 
извести о резултату 
 
 

планете 
3.6.1. разуме значај и уме 
самостално да реализује 
систематско и дуготрајно 
прикупљање података 
3.6.2. уме да осмисли једноставан 
протокол прикупљања података и 
формулар за упис резултата 
3.6.3. уме самостално да прави 
графиконе и табеле према два 
критеријума уз детаљан извештај 
3.6.4. разуме значај контроле и 
пробе у експерименту (варирање 
једног/више фактора), уме да 
постави хипотезу и извуче закључак 
3.6.5. зна, уз одговарајуће навођење 
наставника, самостално да осмисли, 
реализује и извести о експерименту 
на примеру који сам одабере 
 
 

Животна 
средина, 
здравље и 
култура 
живљења 

1.5.1. зна основне мере за 
одржавање личне хигијене и 
хигијене околине и разуме зашто је 
важно да их се придржава 
1.5.3. разуме значај одржавања 
хигијене кућних љубимаца, домаћих 
и дивљих животиња и правилног 
опхођења са њима 
1.5.4. разуме зашто је важно да се 

2.5.1. познаје основне 
механизме деловања 
превентивних мера у очувању 
здравља 
2.5.4. зна механизме којима 
загађење животне средине 
угрожава здравље човека 
2.6.1. уме да уз навођење 
реализује сложено прикупљање 

3.5.1. познаје узроке и физиолошке 
последице заразних болести 
3.6.1. разуме значај и уме 
самостално да реализује 
систематско и дуготрајно 
прикупљање података 
3.6.2. уме да осмисли једноставан 
протокол прикупљања података и 
формулар за упис резултата 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2728
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придржава званичних упутстава која 
се односе на заразне болести 
(епидемије и пандемије) 
1.5.7. разуме да загађење животне 
средине (воде, ваздуха, земљишта, 
бука, итд.) и неке природне појаве 
(UV зрачење) неповољно утичу на 
здравље човека 
1.6.4. уме по упутству да изведе 
унапред постављени експеримент и 
одговори на једноставну хипотезу уз 
помоћ и навођење наставника 

података, систематизује податке 
и извести о резултату 
2.6.3. уме, уз помоћ наставника, 
да прави графиконе и табеле 
према два критеријума уз 
коментар резултата 
2.6.4. уме на задатом примеру, 
уз помоћ наставника, да постави 
хипотезу, формира и реализује 
једноставан експеримент и 
извести о резултату 
 
 

3.6.3. уме самостално да прави 
графиконе и табеле према два 
критеријума уз детаљан извештај 
3.6.4. разуме значај контроле и 
пробе у експерименту (варирање 
једног/више фактора), уме да 
постави хипотезу и извуче закључак 
3.6.5. зна, уз одговарајуће навођење 
наставника, самостално да осмисли, 
реализује и извести о експерименту 
на примеру који сам одабере 
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ХЕМИЈА  
ЦИЉ  наставе хемије јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и научну писменост и да напредују ка реализацији 
одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају задатке и проблеме у новим и непознатим ситуацијама, 
да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развијају мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне 
садржаје, као и развијање функционалне хемијске писмености, разумевање промена и појава у природи на основу стечених знања о 
хемијским појмовима, теоријама, моделима и законима. 

ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема) 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

Од 
септембра 
до маја у 
кабинету 
хемије и 

информатич
кој учионици 

 
Неметали, 
оксиди 
неметала и 
киселине(13) 
6+5+2 

 
 
 
 
 
 

   Метали, оксиди  
метала и 
хидроксиди(баз
е) (8) 4+3+1 

 
 
 
 
 
 
 

 
Заступљеност неметала у 
природи и њихова основна 
физичка својства. 
Водоник и кисеоник, 
њихова својства и 
примена. 
Сумпор, азот и угљеник, 
њихови оксиди, киселине и 
примена. 
 
Заступљеност метала у 
природи и њихова основна 
физичка својства. 
Калцијум. Калцијум-оксид 
калцијум хидроксид, 
својства и примена. 
Гвожђе, алуминијум, бакар 
– својства на којима се 
заснива примена ових 
метала. 
Легуре 
 

 
Израда и 
презентација 
ученичких 
пројеката, обрада 
интересантних 
тема у виду 
предавања и 
презентације 
наставника или 
предавача по 
позиву, 
колаборативни 
рад ученика у 
потупку обраде 
актуелних тема из 
области хемијских 
аспеката 
угрожености и 
заштите животне 
средине, 
неформална мини 
такмичења кроз 

 
Формирање хемијских појмова 
требало би да буде резултат 
истраживачког приступа који 
обухвата: прикупљање 
података посматрањем или 
мерењем, представљање 
података на структуриран 
начин (табеларно), уочавање 
правилности међу подацима, 
формулисање објашњења и 
извођење закључака. 
Формирање хемијских појмова 
увек започињати повезивањем 
са примерима из свакодневног 
живота, као и са претходним 
знањем и искуством ученика. 
Због апстрактне природе 
хемијских појмова, неопходно 
је да се њихово формирање 
заснује на огледима које 
демострира наставник или их 
ученици самостално изводе. 

 
Израда и 
презентација 
ученичких 
пројеката, обрада 
интересантних 
тема у виду 
предавања и 
презентације 
наставника или 
предавача по 
позиву, 
колаборативни 
рад ученика у 
потупку обраде 
актуелних тема из 
области хемијских 
аспеката 
угрожености и 
заштите животне 
средине, 
неформална мини 
такмичења кроз 



567 
 

 
 

Соли (5) 3+1+1 
 
 
 
 
 
Електролитичка 
дисоцијација 
киселина, 
хидроксида и 
соли (3) 2+1+0 
 
 
 
Увод у органску 
хемију (2) 1+1+0 
 
 
 
 
 
Угљоводоници 
(12) 7+4+1 

 
 
 
 
 
 

Формуле и називе соли. 
Добијање соли. Физичка 
својства соли и хемијске 
реакције соли. Примена 
соли.  
 
Електролитичка 
дисоцијација киселина, 
хидроксида и соли. 
Мерење киселости 
раствора – pH – скала.  
 
 
 
Својства атома угљеника. 
Многобројност органских 
једињења, општа својства 
органских једињења и 
разлика у односу на 
неорганска једињења.  
 
Елементарни састав, 
подела и физичка својства 
угљоводоника. Засићени 
угљоводоници (алкани) и 
незасићени угљоводоници 
(алкени и алкини). 
Хемијска својства 
угљоводоника 
(сагоревање, супституција, 
адиција). Ароматични 

квизове знања, 
израда пригодних 
учива (збирке 
минерала или 
израда 
једноставних 
модела и 
уређаја...).  
Самостални 
ученички хемијски 
експерименти, а 
важан задатак 
слободних 
активности јесте 
подстицање 
интересовања за 
хемијске 
експерименте као 
примарне изворе 
знања у хемији и 
развијање 
основних 
лабораторијских 
техника рада.  

Да би ученици разумели 
својства супстанци њихове 
активности на часовима могу 
бити:  
-  посматрање својства 

супстанци и промена у 
огледу које наставник 
изводи 

-  анализа резултата огледа 
и њихово повезивање са 
претходним 
експерименталним 
искуством и постојећим 
теоријским знањем 

- Планирање огледа 
- Извођење огледа уз 

безбедно руковање 
лабораторијским 
прибором, посуђем и 
супстанцама 

- Бележење резултата 
огледа 

- Извођење закључака 
- Дискутовање  
- Решавање рачунских 

задатака при чему се 
израчунавања могу 
повезати са 
експерименталним радом 
итд. 

квизове знања, 
израда пригодних 
учива (збирке 
минерала или 
израда 
једноставних 
модела и 
уређаја...).  
Самостални 
ученички хемијски 
експерименти, а 
важан задатак 
слободних 
активности јесте 
подстицање 
интересовања за 
хемијске 
експерименте као 
примарне изворе 
знања у хемији и 
развијање 
основних 
лабораторијских 
техника рада.  
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Органска 
једињења са 
кисеоником (9) 
5+3+1 
 
 
Биолошки важна 
органска 
једињења (12) 
7+4+1 

 
 
 
 
 
 
 
Хемија 
животне 
средине (4) 
2+2+0 

угљоводоници, нафта и 
земни гас. 
 
 
Алкохоли. Карбоксилне 
киселине, масне киселине 
и естри.  
 
 
 
Масти и уља. Угљени 
хидрати (моносахариди – 
глукоза и фруктоза, 
дисахариди – сахароза, 
полисахариди – скроб и 
целолоза). Аминокиселине 
и протеини, витамини. 
 
 
 
Загађивачи ваздуха, воде 
и земљишта. Мере 
заштите 

 
 



569 
 

ХЕМИЈА – образовни стандарди 
НАСТАВНА 

ОБЛАСТ ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

неметали, оксиди 
неметала и 
киселине 

ХЕ 1.2.1. основна физичка и хемијска 
својства неметала (агрегатно стање, 
проводљивост топлоте и 
електрицитета и реакцију са 
кисеоником) 
ХЕ 1.2.7. утврди основна физичка 
својства оксида (агрегатно стање, боја, 
мирис) 
ХЕ 1.2.8. докаже кисело-базна својства 
супстанци помоћу индикатора 
ХЕ 1.2.10. безбедно рукује 
супстанцама, посуђем и прибором 
ХЕ 1.6.1.* безбедно рукује основном 
опремом за експериментални рад и 
супстанцама 
ХЕ.1.6.2. * изведе експеримент према 
датом упутству 

ХЕ2.1.2. значење термина: 
анализа и синтеза, анхидрид,  
ХЕ2.1.4. да саставља формуле 
најважнијих представника класа 
неорганских једињења, и 
једначине хемијских реакција  
ХЕ2.2.1. на основу назива оксида 
и киселина, састави формулу ових 
супстанци 
ХЕ2.2.2. пише једначине хемијских 
реакција синтезе и анализе 
бинарних једињења 
ХЕ2.2.3. експерименталним путем 
испита растворљивост и хемијску 
реакцију оксида 
са водом 
ХЕ2.2.4. испита најважнија 
хемијска својства киселина 
(реакција са карбонатима и 
металима) 

ХЕ 3.2.1. да су физичка и хемијска 
својства неметала  одређена 
структуром њихових атома/молекула 
 

метали, оксиди 
метала и 
хидроксиди 
(базе) 

ХЕ 1.2.2. везу између својстава 
неметала и метала и њихове 
практичне примене 
ХЕ 1.2.3. да препозна метале (Na, Mg, 
Al, Fe, Zn, Cu, Pb, Ag, Au) на основу 
њихових 
физичких и хемијских својстава 
ХЕ 1.2.7. утврди основна физичка 

ХЕ2.1.2. значење термина: 
анализа и синтеза, 
неутрализација, анхидрид 
ХЕ2.1.4. да саставља формуле 
најважнијих представника класа 
неорганских  једињења и 
једначине хемијских реакција 
неутрализације 

ХЕ 3.2.1. да су физичка и хемијска 
својства метала и неметала 
одређена структуром 
њихових атома/молекула 
ХЕ.3.6.1.* препозна питање/проблем 
које се може експериментално 
истражити 
ХЕ.3.6.2.* постави хипотезе 
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својства оксида (агрегатно стање, боја, 
мирис) 
ХЕ 1.2.8. докаже кисело-базна својства 
супстанци помоћу индикатора 
ХЕ 1.2.10. безбедно рукује 
супстанцама, посуђем и прибором 
ХЕ 1.6.1.* безбедно рукује основном 
опремом за експериментални рад и 
супстанцама 
ХЕ.1.6.2.* изведе експеримент према 
датом упутству 

ХЕ2.2.1. на основу назива оксида, 
киселина и база  састави формулу 
ових 
супстанци 
ХЕ2.2.2. пише једначине хемијских 
реакција синтезе и анализе 
бинарних једињења 
ХЕ2.1.3. експерименталним путем 
испита растворљивост и хемијску  
реакцију оксида са водом 

ХЕ.3.6.3. *планира и изведе 
експеримент за тестирање хипотезе 
ХЕ.3.6.4. *донесе релевантан 
закључак на основу резултата 
добијених у 
експерименталном раду 

соли 

ХЕ 1.2.14 да на основу формуле 
именује основне класе неорганских 
једињења 
ХЕ 1.2.4. примере оксида, киселина, 
база и соли у свакодневном животу као 
и 
практичну примену ових једињења 
ХЕ 1.2.6. основна физичка и хемијска 
својства оксида, киселина, база и соли 
ХЕ 1.2.9. испита растворљивост соли 
ХЕ 1.2.10. безбедно рукује 
супстанцама, посуђем и прибором 
ХЕ 1.6.1.* безбедно рукује основном 
опремом за експериментални рад и 
супстанцама 
ХЕ.1.6.2.* изведе експеримент према 
датом упутству 

ХЕ2.1.2. значење термина: 
анализа и синтеза, 
неутрализација, анхидрид 
ХЕ2.1.4. да саставља формуле 
најважнијих представника класа 
неорганских  једињења, и 
једначине хемијских реакција 
неутрализације  
ХЕ2.2.1. на основу назива оксида, 
киселина, база и соли састави 
формулу ових супстанци 
ХЕ2.2.2. пише једначине хемијских 
реакција синтезе и анализе 
бинарних једињења 
ХЕ2.2.3. експерименталним путем 
испита растворљивост и хемијску 
реакцију оксида 
са водом 
ХЕ.2.6.1. *прикупи податке 
посматрањем и мерењем, и да при 

ХЕ 3.2.2. хемијска својства оксида 
(реакције са водом, киселинама, 
хидроксидима) 
ХЕ 3.2.3. да општа својства киселина 
зависе од њихове структуре 
(реакција са 
хидроксидима, металима, 
карбонатима, бикарбонатима и 
базним оксидима) 
ХЕ 3.2.4. да општа својства база 
зависе од њихове структуре 
(реакције са киселинама и 
са киселим оксидима) 
ХЕ 3.2.5. да физичка и хемијска 
својства соли зависе од њихове 
структуре 
ХЕ 3.2.6. изведе реакцију 
неутрализације 
ХЕ.3.6.1.* препозна питање/проблем 
које се може експериментално 



571 
 

том користи одговарајуће 
инструменте 
ХЕ.2.6.2. *табеларно и графички 
прикаже резултате посматрања 
или мерења 
ХЕ.2.6.3.* изводи једноставна 
уопштавања и систематизацију 
резултата 

истражити 
ХЕ.3.6.2.* постави хипотезе 
ХЕ.3.6.3.* планира и изведе 
експеримент за тестирање хипотезе 
ХЕ.3.6.4.* донесе релевантан 
закључак на основу резултата 
добијених у експерименталном раду 

Угљоводоници 

ХЕ.1.3.1.формуле, називе и 
функционалне групе најважнијих 
угљоводоника 
ХЕ.1.3.2. основна физичка и хемијска 
својства угљоводоника 
ХЕ.1.3.3 практичан значај 
угљоводоника  у свакодневном животу 

ХЕ.2.1.2. значење термина:  
супституција, адиција, изомер 
ХЕ.2.1.4 да саставља формуле 
најважнијих представника класе 
органских једињења и једначине 
хемијских реакција супституције 
ХЕ.2.3.1. пише једначине 
хемијских реакција сагоревања 
угљоводоника  

ХЕ.3.3.1. хемиске реакције 
угљоводоника 
ХЕ.3.3.2. видови практичне примене 
угљоводоника на основу својства 
која имају 
ХЕ. 3.3.3. пишу једначне хемијских 
реакција угљоводоника 

Органска 
једињења 
са кисеоником 

ХЕ.1.3.1.формуле, називе и 
функционалне групе најважнијих 
алкохола, 
карбонилних једињења, карбоксилних 
киселина и естара 
ХЕ.1.3.2. основна физичка и хемијска 
својства алкохола, карбонилних 
једињења, карбоксилних киселина и 
естара 
ХЕ.1.3.3 практичан значај алкохола, 
карбонилних једињења, карбоксилних 
киселина и естара у свакодневном 
животу 

ХЕ.2.3.1. пише једначине 
хемијских реакција сагоревања 
једињења са кисеоником-алкохола  

ХЕ.3.3.1. хемиске реакцје алкохола, 
карбонилних једињења, 
карбоксилних киселина и естара 
ХЕ.3.3.2. видови практичне примене 
алкохола, карбонилних једињења, 
карбоксилних киселина и естара на 
основу својства која имају 
ХЕ. 3.3.3. пишу једначне хемијских 
реакција алкохола, карбонилних 
једињења, карбоксилних киселина и 
естара 
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Биолошки важна 
органска 
једињења 

ХЕ.1.4.1 да наведе физичка својства 
(агрегатно стање и растворљивост) 
масти и уља, 
угљених хидрата, протеина 
ХЕ.1.4.2 примере и заступљеност 
масти и уља, угљених хидрата и 
протеина у намирницама 

ХЕ. 2.4.1 најважније улогe масти и 
уља, угљених хидрата  и протеина 
у живим 
организмима 

ХЕ.3.4.1.основу структуре молекула 
који чине масти и уља, угљене 
хидрате и протеине 
ХЕ. 3.4.2. основна хемијска својства 
масти и уља          ( сапонификацију 
и хидролизу ) угљених хидрата и 
протеина 

Хемија животне 
средине 

ХЕ.1.5.1 значај безбедног поступања 
са супстанцама, начине њиховог 
правилног 
складиштења, а са циљем очувања 
здравља и животне средине 
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ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ    
ЦИЉ: наставе техничког и информатичког образовања у основној школии јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку, 
техничку и информатичку писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да 
решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију 
мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да се ученици упознају са техничко-технолошки развијеним 
окружењем, стекну основну техничку и информатичку писменост,  развију техничко мишљење, техничку културу рада. 

ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема) 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

IX – V 
 

учионица за 
ТИО, инфор-     

матички 
кабинет 

Информатичке 
технологије 

Рачунарске мреже 
Интернет:  
- www  
- електронска пошта 
Управљање помоћу 
рачунара са окружењем 
Коришћење  интерфејс 
технологије – управљање 
моделима 
Програми за: 
- обраду текста 
- података 
- табела 
- графика 
- презентације 
Израда техничке доку -
ментације у електротех -
ници  
 

 - Оснаживање комуникације и 
сарадње између наставника и 
ученика одвија се кроз дискусију, 
дијалог: давањем информација, 
упутстава, постављањем питања, 
изношењем мишљења – уз 
потпуно међусобно уважавање. 
 
- Унапређење квалитета наставе 
остварује се корелацијом у оквиру 
предмета и корелацијом са 
одговарајућим садржајима из 
других предмета (физика, 
информатика, историја, ликовна 
култура). Ученици се на тај начин 
се оспособљавају да стечена 
знања из различитих области 
повезују и примењују у свакод -
невном животу.  

- посматрање 
- бележење 
- повезивање  
- прикупљање 
  информација 
- груписање 
- цртање 
- решавање   
  проблема 
- коришћење  
  искуства  
- праћење 
- логичко раз-  
  мишљање 
- упоређивање 
- описивање 
- процењивање 
- откривање 
- препознавање 
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Електротехнички 
материјали и 
инсталације 

Електроинсталациони 
материјали и прибор:  
- својства  примена 
Кућне електричне 
инсталације 
Опасности и заштита од 
струјног удара 

  
- Развијање и неговање 
подстицајних метода у раду са у 
ченицима постижемо применом 
различитих  метода и облика 
рада.  
Методе рада: усмено излагање, 
разговор, илустративно-
демонстративна, практичан рад.  
Облици рада: колективни рад,  
рад у групама, рад у пару, 
индивидуални рад, учење путем 
открића, проблемска настава, 
компјутерска настава, тимска 
настава. 
Облици и методе рада зависе  
од циља и задатака наставног 
часа, опремљености кабинета и 
морају бити подстицајни за 
ученике. 
Ради се и на интензивирању 
иновација у настави: образовни 
софтвер, проблемска настава, 
настава на више нивоа.  
Примењиваће се и технике  
"учење-учења" на часовима.  
 
- Праћење и оцењивање нап -
редовања ученика се обавља 
редовно и непрекидно. Ученици 
треба да буду упознати са 

- уочавање 
- примењивање     
  наученог 
- илустровање 
- уношење текста  
- закључивање 
- уношење 
  података 
- читање цртежа 
- мерење 
- обележавање 
- проверавање 
- обрађивање  
  материјала 
- спајање еле - 
  мената  
- естетско обли-   
  ковање 
- вредновање 
 

Електричне 
машине и 
уређаји 

Електрична енергија:  
- производња  
- трансформација  
- пренос  
- алтернативни извори  
Електротехнички апарати 
и урећаји у домаћинству 
 

  

Дигитална 
електроника 

Аналогне и дигиталне 
технологије 
Електронски елементи 
Структура рачунара: 
- матична плоча 
- процесор 
- меморија 
- интерфејс 
- модем 
Електронски уређаји у 
домаћинству 
Телекомуникације и 
аудиовизуелна средства:  
- мобилна телефонија 
- GPS системи 
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- интернет  
- кабловска телевизија 

правилима и критеријумима 
оцењивања.  
Начини праћења: разговор, 
посматрање, анализа погрешних 
одговора, прегледање радова-
свезака ученика, залагање на 
часу, креативност у решавању 
задатака. Од идеје до 

реализације - 
модули 

Израда електричних 
кола: 
- од конструкторског  
  материјала 
- симулација помоћу  
  рачунарског софтвера 
Моделовање: 
- електричних машина   
   и уређаја  
- аутоматских система – 
робота  
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ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ  
ЦИЉ:Циљ физичког васпитања је да разноврсним и систематским моторичким активностима у повезаности са осталим васпитно-
образовним подручјима допринесе интегралном развоју ученика ( когнитивном, афективном, моторичком), развоју моторичких 
способности, стицању, усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и 
специфичним условима живота и рада. 

ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема) 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

Од 
септембра  

до маја 
 
 

-фискултур. 
сала 
- школски 
терен 
-информат. 
кабинет 
- стадион 

 

 
 
 
 
 
РАЗВИЈАЊЕ 
ФИЗИЧКИХ 
СПОСОБНОСТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Развијање 
способности брзине, 
снаге, издржљивости 
Учвршћивање 
правилног држања 
тела 

 

 
 
 
 
 

- индивидуалан рад 
- рад у пару 
- рад у групи 
- тимски часови 
- тематски дани 
- вербална комуникација 
- демонстрација 
- фронтални рад 
- мултимедијално 

представљање и 
упознавање путем 
филма 

 
 
 

- корелација са другим 
наставним предметима и 
садржајима 

 

 
 
 
 
 
Практичан рад 
Анализе и дискусије  
Игра 
Учење-учења 
Посматрање 
Повезивање претходно 
стеченог знања и 
искуства са новим 
садржајима 
Вежбање 
Разговор 
Радионица 

 
УСВАЈАЊЕ 
МОТОРИЧКИХ 
ЗНАЊА, 
УМЕЊА И 
НАВИКА 
 

 
АТЛЕТИКА 
 - спринт.трч.-  60м, 
 - трчање на средњим   
   дистанц. и крос–    
   1500м ученици и  
   800м ученице, 
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  - штафетно трчање    
   4 x 60м 
- скок у даљ –  
   корачна техника 
 - бацање кугле –  
   кружна вариј. тех -  
 
 

               музичко 
               ликовно 
               биологија 

- заједничка реализација   
           часа ученик-наставник 

 
 
ВЕЖБАЊЕ НА 
СПРАВАМА 

- тло, комбинација 
вежби из VII 
разреда 

-  прескок 
- паралелни   

      разбој 
- ниска греда 

     вратило 
 

 

УСВАЈАЊЕ 
МОТОРИЧКИХ 
ЗНАЊА, 
УМЕЊА И 
НАВИКА 
 

 
КОШАРКА 
-вођење, хватање, 
 додавање,  
- шутирање лопте на   
  кош,  
-тактика одбране и  
 напада,  
-правила и игра. 
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РИТМИЧКА 
ГИМНАСТИКА И 
НАРОДНИ ПЛЕСОВИ 

- вијача 
- лопта 
- обруч 
- плесови 

ТЕОРИЈСКО 
ОБРАЗОВАЊЕ 

Атлетика 
Вежбе на справама и 
тлу 
Кошарка 
Ритмичка гимнастика 
и народни плесови 
Пливање 
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ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ - образовни стандарди 

НАСТАВНА  
ОБЛАСТ И 

ПОДОБЛАСТ 
ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

О
сп

ос
об

љ
ен

ос
т 

у 
ве

ш
ти

на
м

а 
 

Спортске 
игре 

Ученик-ученица треба да игра 
спортску игру применјујуци 
основну технику,неопходна 
правила и сарађује са члановима 
екипе изражавајући сопствену 
иницијативност уз уважавање 
других 
Садражај:техника одбијања лопте 
прстима и чекићем,школски 
сервис.Неопходна правила :зна 
када је екипа постигла 
поен,дозвољени број одбијања 
лопте у једној акцији,сервира из 
простора за сервирање,зна шта је 
преступ,ротација.Зна функцију 
одбојке,основне 
појмове,неопходна 
правила,основне принципе 
тренинга и пружа прву помоћ. 

Игра спортску игру примењујући 
виши ниво тњхнике,већи број 
правила, једноставније тактичке 
комбинације 
Зна функцију игре, већи број 
правила, принципе и утицај 
тренинга. 
Садржај:елементи технике:прецизно 
одбијање лопте прстима и 
чекићем''лелујави''сервис.Неопходна 
правила:зна шта су недозвољени 
контакти са лоптом.Тактика:заштита 
блока,игра у пољу. 
. 

 
Игра одбојку примењујући сложене 
елементе технике испуњавајући 
тактичке задатке,учествује у 
организацији утакмице и суди на 
утакмицама. 
Садржај:елементи технике 
смечирање и 
блокирање.Неопходна 
правила,зна да 
суди.Тактика:групна и колективна 
тактика у нападу и одбрани.Зна 
тактику одбојке,систем 
такмичења,начин организовања 
утакмице и суди. 

Атлетика 

Техника трчања:ученик правилно 
трчи варијантама технике трчања 
на кратке,средње и дуге стазе и 
мери резултат.Зна 
терминологију,значај 
трчања,основе тренинге и пружа 

Правилно изводи варијанту технике 
штафетног трчања.Зна правила за 
такмичење. 
Зна правилно да скаче у даљ, 
техником увинуће. 
Скок увис:зна да скаче увис леђном 

Ученик-ученица правилно изводи 
варијанту технике штафетног 
трчања.Учествује на 
такмичењимау атлетском 
петобоју.Зна атлетска правила 
неопходна за учествовање на 
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прву помоћ. 
Скок увис:зна правилно да скаче 
увис варијантама технике 
маказице.Зна 
терминологију,основе тренинга и 
пружа прву помоћ. 
Бацање кугле:правилно баца из 
места и мери дужину хица.Зна 
правила за такмичење,сигурносна 
правила,влада 
терминологијом,основама 
тренинга и пружа прву помоћ. 

варијантом технике скок увис.Зна 
правила за такмичење. 
Бацање кугле:правилно баца куглу 
леђном варијантом технике. 
Учествује на такмичењу у једној 
атлетској дисциплини. 
 
 
 

такмичењима у атлетском 
петобоју. 

Вежбе на 
справ. и тлу 

Вежбе на тлу:правилно изводи 
вежбе на  тлу.Зна називе 
вежби,основе организације рада 
на справи и пружа прву 
помоћ.Садржај:,мост из лежања 
на леђима,вага претклоном и 
заножењем на левој и десној нози. 
Прескок:зна правилно да изводи 
прескок разношку и згрчку уз 
помоћ.Зна називе вежби,основе 
организације рада на справи и 
пружа прву помоћ. Изводи 
комбинацију вежби на греди. 
Правилно изводи основну вежбу 
на двовисинском разбоју. 

Правилно изводи сложеније 
елементе на тлу,чува и 
помаже,поштује сигурносна 
правила.Зна називе вежби,основе 
организације рада на справи и 
пружа прву помоћ. 
Садржај:вежбе на тлу:  из става 
раскорачног до става раскорачног 
колут напред,премет странце 
упором улево и удесно,мост 
заклоном и усклоном.Правилно 
изводи згрчку (преко козлића или 
коња). 
Греда:правилно изводи вежбе и 
комбинацију вежби на греди. 
Правилно изводи комбинацију вежби 
на двовисинском разбоју. 
Правилно изводи ковртљај назад на 
вратилу,ковртљај упором шући. 

Вежбе на тлу:ученик-ученица 
правилно изводи вежбе и 
комбинације вежби на тлу. 
Садржај:став на шакама 
издржај,колут напред. 
Прескок:ученик-ученица изводи 
правилно згрчку и разношку са 
изразитијим фазама лета. 
Греда:ученица правилно изводи 
вежбе и комбинацију вежби на 
греди. 
Ученица правилно избоди 
ковртљај назад на вратилу и 
ковртљај напред упором јашући. 
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Плес 
Успешно се креће у ритму и темпу 
музичке пратењ у простору 
основним покретима кретања 

Побезује просторно и временски 
плесне елементе у целини, изводи и 
реализује један дечији плес 

Самостално изводи  сопствену 
композицију покрета и кретања уз 
музичку пратњу. У ритму  и темпу 
реализује  одабрани народни-
друштвени плес. 

Ритмичка 
гимнастика 

Ученица правилно изводи вежбе 
из ритмичке 
гимнастике.Садржај:мачији 
поскок,дечији поскок,галоп 
напред,галоп странце,поскок са 
заножењем,комбинација галоп-
поскок са заножењем,окрети за 
90,180' и 360' 

Ученица правилно изводи вежбу са 
реквизитима.Садржај:галоп+дечији 
поскок вијачом,галоп+поскок 
заножењем ;галоп+мачији скок са 
бацањем и хватањем лопте;замаси 
лоптом у хоризонталној равни 
спојено са окретом за 180' и 360'  

Ученица правилно 
изводисамостални састав без и са 
реквизитима из ритмичке 
гимнастике и учествује на 
такмичењима. 
Садржај:вежбе из ритмичке 
гимнастике самосталан ритмички 
састав без реквизита ритмички 
састав 
лоптом,вијачом,обручем,чуњевима
. 

Вежбе 
обликов. 

 
Правилно изводи најмње  један 
комплекс вежби обликовања и 
приказује вежбе за поједине 
делове тела. 

Правилно изводи и показује више 
комплекса вежби обликовања без и 
са реквизитима 

Саставња и правилно изводи 
сложене комплексе вежби 
обликовања без и са реквизитима 
и зна даа дозира оптерећење 

Знања о физичком 
вежбању и 
физичком 
васпитању 

 
 
 
Ученик-ученица зна значај 
физичког васпитања, утицај 
физичког вежбањ,основне појмове  
везане за физичко 
вежбање,правила спортских игара. 
 

Ученик – ученица зна терминологију, 
основе тренинга 

Правила индивидуалних спортских 
игара и дисциплина, основе 
система такмичења 
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Вредновање 
физичког вежбања 

 
Ученик-ученица испољава 
позитиван став према физичком 
вежбању,испољава 
заинтересованост за физичко 
вежбање, испољава позитиван 
став према сарадњи са другима 

Ученик-ученица испољава 
позитиван став према физичком 
вежбању,испољава 
заинтересованост за физичко 
вежбање, испољава позитиван став 
према сарадњи са другима 
 

Ученик-ученица испољава 
позитиван став према физичком 
вежбању,испољава 
заинтересованост за физичко 
вежбање, испољава позитиван 
став према сарадњи са другима 
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3.8.2. ПРОГРАМИ ИЗБОРНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА У ОСМОМ РАЗРЕДУ 
 

Ред. 
број 

ИЗБОРНИ НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТИ 

Одељење 1 
(словачки језик) 

Одељење 2 
(српски језик) 

Број група 

1. Верска настава + + 1 
2. Грађанско васпитање - + 1*** 
3. Немачки језик + + 2 
4. Физичко васпитање –

изабрани спорт 
+ + 2 

5. Информатика и 
рачунарство 

+ + 2 

6. Словачки језик са 
елементима 
националне културе 

- + 1** 

 
** Формирана је 1 група од ученика V, VII и  VIII разреда. 
*** Формирана је 1 група од ученика VII и  VIII разреда. 
 
ВЕРСКА НАСТАВА 
ЦИЉ:Циљ Верске наставе у осмом разреду јесте рекапитулација целокупног градива из претходних разреда. 
ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема) 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

 
IX 
 
 
 
 
 

X 

~Учење о 
личности на 
основу 
православне 
триадологије 
~Разлика између  
природе и 
личности у Богу. 

 
~Кроз обраду свих тема 
ученици треба да уоче да 
је метафизичло начело 
постојања сам 
Бог,односно да истинско 
биће требатражити у 
Богу који је Света 

 Фронтални 
~Индивидуални 
~Дијалошка 
~Показивање 

~цртање 
~посета цркви 

~разговор 
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XI 
 
 
 
 
 

XII 
I,II 
 
 
 
 
 

III 
 
 
 

IV 
        V 
 
 
        V 

~Онтолошке 
последице 
православне  
триадологије по 
човека и створени 
свет. 
~Човек као 
личност. 
~сједињење 
тварне и нетварне 
природе у једној 
личности 
Христовој. 
~Обожење 
створене природе 
у Христовој 
личности. 
~Црква као Тело 
Христово. 
~Будуће Царство 
као узрок Цркве. 
~Светост и 
Царство Божије у 
православној 
иконографији. 

Тројица. 
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Náboženská výchova  
ЦИЉ: Pátranie po hlbšom poznaní viery, ktorá nepochádza z nás, ale prichádza od Boha. Podnecovanie viery pomocou, ktorej žiaci 
prichádzajú do priameho vzťahu s Bohom. Odhaľovanie a spoznávanie Ježiša Krista, ktorý nám odhaľuje tajomstvo Boha a človeka. 
Odhaľovanie krásy človeka stvoreného na Boží obraz. 

ВРЕМЕ И МЕСТО ОБЛАСТ 
(тема) 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И 
ПОСТУПАК 

ОСТВАРИВАЊА 
ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

September 

  

 

Október 

 

 

November 

 

 

December 

 

Pramene kresťanskej 
viery  

 

Viera v Boha ako 
životná potreba 

 

 

Ježiš nás učí 
dokonale poznať 

Boha 

 

 

Duch Svätý – náš 
pomocník 

- Biblia ako Kniha života. 
- Vyznania viery: 

Apoštolské... 
- Kniha svornosti 
- Náboženská pieseň 

a modlitba 
- Kto je Boh? 
- Dôvody Božej existencie 
- Prírodovedci hovoria 

o viere v Boha 
- Biblia hovorí o Bohu 
- Boh sa dáva nájsť 
- Kto je Ježiš? 
- Ježišov pozemský život 
- Ježiš – učiteľ 
- Ježiš – Spasiteľ 
- Ježiš je večne živý 
- Ježiš volá к nasledovaniu 
-  Duch Svätý ako osoba 

Trojice Svätej 

- Pôsobenie Ducha Svätého 
- Duch Svätý v dejinách 

 

Obsah náboženskej 
výchovy pre VIII. 
ročník sa zakladá na 
povzbudzovaní viery, 
ktorou žiaci vstupujú 
do osobného vzťahu 
s Bohom – 
povzbudením viery, 
ktorá nezavisí od 
vzdelania, či 
povahovej 
spôsobilosti, nie je 
z nás, ale je Božím 
darom, podľa principu 
našej cirkvi: spasenie 
je dar Božej milosti 
(sola gratia), ktorý si 
možno privlastniť len 
vierou. Dobré skutky, 
teda život vo viere , 
sú ovocím ktoré 
dozrieva na strome 
viery. Kto po  Bohu 

- počúvanie 
- práca s Bibliou 

- práca so 
spevníkom 
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Január 

 

Február 

 

Marec 

 

Apríl 

 

Máj 

 

Jún 

  

Človek a jeho 
poslanie 

 

práca a povolanie  

 

Utprnie, smrť  

 

a v súčasnosti 
- Sviatosti 

Čo hovoríš sám o sebe? 
- Čo hovorí Písmo? 
- Človek ako nespoľahlivý 
tvor 
- Človek ako Božie dieťa 
v Kristovi 
- Zmysel života 

Význam práce v živote 
- Odmena. Spravodlivé 
požiadavka pracovníkov 
- Voľný čas a jeho využitie. 

Služby Božie 
Problém utrpenia 
- Otázky choroby a smrti 
- Samovražda, eutanázia, 
vojna 
-  Čo ďalej po smrti? 

- Čo nás spája s inými 
kresťanmi? 
- Zásadné rozdiely medzi 
cirkvami 
- Cesty k porozumeniu a 

znášanlivosti 

úprimne túži, 
nachádza vo viere 
zmysel života. 

Cieľom evanjelickej 
náboženskej výchovy 
v VIII. ročniku je, aby 
žiaci získavajúc 
skúsenosť v pátraní 
po poznaní 
a uskutočňovaní 
konečného zmyslu 
osobného 
a spoločenského 
života, spoznali, zažili 
a príjali, že Boh je 
Stvoriteľom 
a Správcom sveta 
a nášho života. Boh 
aj nás pozýva, aby 
sme sa stali Jeho 
aktívnými partnermi 
v uskutočňovaní 
konečného zmyslu 
života. 
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ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
ЦИЉ: Циљ предмета је да ученици стекну знања, формирају ставове, развију вештине и усвоје вредности које су претпоставка за 
успешан, одговоран и ангажован живот у демократском друштву. 
 

ВРЕМЕ И МЕСТО ОБЛАСТ 
(тема) 

 
САДРЖАЈ РАДА 

 НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА  

ОБАВЕЗНИ 
 

 
СЛОБОДНИ 

Од септембра до 
маја   

 
 

- учионица 
- школско 
двориште 
 

 

    1.  УВОД ( 2) 
 
 
 
 
 

Поглед уназад (1) 
 
 
Представљање 
циљева, задатака, 
садржаја и метода 
рада (1) 
 

 

- индивидуализовани 
рад 

- индивидуалан рад 
- рад у пару 
- рад у групи 
- Тимски часови 
- Тематски дан 
- Активна настава 
- Проблемска настава 
- Вербална 

комуникација 
- Обрада текста 
- Мултимедијално 

упознавање и 
доживљавање 
ликовног дела: 
репродукција, филм 

- Корелација са другим  
наставним предметима 
и садржајима 

- Подстицање, 

Практичан рад 
Експеримент 
Сценски покрет 
Анализе и 
дискусије  
Игра 
Учење-учења 
Посматрање 
Креативно 
мишљење и 
изражавање 
Повезивање 
претходно стеченог 
знања и искуства 
са новим 
садржајима 

  2. ДЕЦА У 
САВРЕМЕНОМ 
СВЕТУ (18) 
 
 

Положај деце у 
савременом 
друштву (5) 
Међународне 
организације које 
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 се баве 
унапређивањем 
положаја деце и 
заштитом њихових 
интереса (1) 
Положај деце у 
Србији    (8) 
Компетенције деце 
значајне за 
укључивање у 
активности које 
доприносе 
побољшању 
положаја деце у 
друштву (2) 
Активности за 
унапређивање 
положаја деце у 
Србији (2) 

припремање и 
реализација часа- 
ученици и наставник 
заједно 

- Програмирана настава 

 3. МЕДИЈИ У 
САВРЕМЕНОМ 
ДРУШТВУ (11) 

Медији у 
савременом 
друштву (2) 
Разумевање и 
тумачење 
медијских порука 
(4) 
Деца и медији (5) 

   

 4. ЗАВРШНИ ДЕО  
         (3) 

Шта носим са 
собом (3) 
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НЕМАЧКИ ЈЕЗИК    
ЦИЉ: Учење другог страног језика, ослањајући се на искуства и знања стечена учењем првог страног језика, поспешује стицање 
вишјезичке и вишекултурне компетенције и развијање свести о језичком богатству ужег и ширег окружења. Стицање базичне језичке 
писмености и напредовање ка реализацији Стандарда, оспособљавање за решавање проблема и задатака у новим и непознатим 
ситуацијама, изражавање и образлагање сопственог мишљења, учешће у дискусији, развијање мотивисаности за учење и 
заинтересованости за предметне садржаје, овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и методе учења 
страних језика. 
ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема) 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

IX - V 
 
 

Учионица 
опште 
намене 

 
Кабинет за 
информат

ику 
 

Заједничке 
активности и 
интересовања 
у школи и ван 
ње 
 
Дневне 
обавезе 
 
Обавезе у 
кући, уређење 
простора у 
којем живим 
(куповина 
животних 
намирница, 
подела 
посла ...) 
 
Здртавствена 
заштита 
 

Именица, заменица, члан 
Употреба именица у једнини 
и множини у свим падежима. 
Употреба најфреквентнијих 
образаца за извођење 
именица,  употреба 
најфреквентнијих именичких 
сложеница. 
Употреба неодређеног, 
одређеног, нултог, 
негационог, упитног, 
присвојног и показног члана. 
Рецептивна употреба 
најфреквентнијих 
неодређених 
детерминатива. 
Употреба контрахованог 
члана. 
Употреба личних заменица у 
Н, Д, А. 
Употреба неодређених 
заменица man, jemand, 

 

Корелација унутар предмета 
Корелација са наставом српског 
језика, енглеског језика, 
ликовном културом, музичком 
културом, са предметом Свет 
око нас, са наставом веронауке, 
биологије, историје и географије 
Узајамна посета часова 
Интензивирање активне наставе 
 
Наставни облици :  
-рад у већим групама (два 
одељења) 
- колективни рад 
-групни рад  
-рад у паровима 
-индивидуални рад 
-механичко учење 
-учење путем открића 
-тимска настава 
-компјутерска настава 
 

слуша 
-чита 
-пише 
-говори 
-размишља 
-пита 
-уочава  
-истражује 
-повезује 
-процењује 
-открива 
-препознаје 
-дискутује  
-варира дијалог 
-преписује 
-примењује 
научено 
-тражи речи 
истог или 
супротног 
значења 
-глуми 
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Развијање 
позитивног 
односа према 
животној 
средини и 
другим живим 
бићима (кућни 
љубимци, 
незбринуте 
животиње) 
Професионалн
а оријентација 
Знаменитости 
у земљама 
немачког 
говорног 
подручја 
 
Оброци 
(здрава 
исхрана) 
 
Становање 
(блок, насеље, 
кућа, град, 
село) 
 
Куповина 
(обраћање и 
учтиве форме 
обраћања) 

etwas. 
 
Придеви, предлози, 
партикуле 
Употреба придева у 
атрибутској функцији 
(рецептивно). 
Употреба компаратива и 
суперлатива (са 
компаративским фразама). 
Употреба предлога за 
просторне и временске 
односе, употреба предлога 
који регирају и датив и 
акузатив за извршенје места 
и правца вршења радње. 
Употреба основних 
партикула (рецептивно). 
 
Глагол 
Употреба презента, 
основних глагола у 
претериту – помоћних, 
модалних и 
најфреквентнијих јаких 
глглагола са наглашеним и 
ненаглашеним префиксом. 
Грађење и употреба футура. 
Грађење конјунктива за 
изражавање жеље и 
љубазног питања. 

Наставне методе :  
-усмено излагање 
-рад на тексту  
-разговор 
-индуктивна метода 
-писане вежбе ( преписивање, 
диктат) 
-говорне вежбе (варирање 
дијалога, одговарање на 
питања, кратко описивање) 
-цртање 
-илустрација цртежом, сликом, 
фотографијом 
-демонстрација (слова) 
 
Оснаживање комуникације и 
сарадње између  наставника и 
ученика одвија се кроз дијалог, 
дискусију и расправу, јасне 
критеријуме оцењивања, 
диференцирано оцењивање, 
укључивање родитеља у 
реализацију тематског дана у 
октобру 
 
Праћење напредовања ученика 
и евалуација се врши путем : 
-наставних листића 
-контролних задатака 
-писменог задатака на крају 2. 
полугодишта 

-израђује пано, 
часовник, 
новогодишњу 
честитку 
-илуструје 
-црта по диктату 
-пише речник 
-игра се (флеш 
картице, коцка 
за глаголе...) 
-учење учења 
-заједничко 
планирање и 
реализација 
часа 
-пева у групи 
-учи стихове 
напамет 
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Временске 
прилике 
 
Изласци 
(слободно 
време) 
 
Предмети, 
распоред 
часова, 
недељна 
оптерећеност 
 
Слободне 
активности 
(посете, 
спортски дани, 
хуманитарне 
акције) 

Употреба императива. 
Употреба повратних глагола. 
Употреба модалних и 
основних модалитетних 
глагола. 
 
Фраза и реченица 
Употреба генитивске 
посесивне фразе. 
Употреба основних глагола, 
именица, придева са 
предложном допуном. 
Реченични оквир. 
Разоквирење у 
комуникативне сврхе 
(рецептивно). 
Независно и 
зависносложене реченице 
(dass, ob, w-..., weil, obwohl). 
  

-усмене провере 
-анализе погрешних одговора 
-диктата 
-провере читања 
-провере усвојености лексичке 
грађе 
-залагања на часу 
-домаћих задатака 
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ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 
ЦИЉ: Општи циљ је да се ученици оспособе за коришћењењ рачунара и стекну вештине у примени рачунара у свакодневном животу. 
Остали циљеви су упознавање основних појмова из информатике и рачунарства, развијање интересовања за примену рачунара у 
свакодневном животу и раду, оспособљавање за рад на рачунару и подстицање креативног рада на рачунару.  

ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема) 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

IX, X, XI 
 
- кабинет за 

информа-
тику 

 

ни прорачуни 
 

Радна свеска и радни 
лист.  
Унос података. 
Форматирање ћелија. 
Рад са формулама. 
Коришћење уграђених 
функција.  
Рад са графичким 
објектима.  
Израда графикона. 
Штампање. 

 

Програмске садржаје треба 
реализовати првенствено кроз 
вежбе и практичан рад на 
рачунару и то кроз: 

- индивидуализовани рад 
- индивидуалан рад 
- рад у пару 
- рад у групи 
- Тимски часови 
- Активна настава 
- Проблемска настава 
- Вербална комуникација 
- Мултимедијално упознавање : 

репродукција, филм 
- Корелација са другим 

наставним предметима и 
садржајима: музичко, 
математика, техничко, 
географија, историја, језик и 

Практичан рад 
Анализе и 
дискусије  
Игра 
Учење-учења 
Посматрање 
Креативно 
мишљење и 
изражавање 
Повезивање 
претходно 
стеченог знања и 
искуства са новим 
садржајима 
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XI, XII, I, II 
 
- кабинет за 

информа-
тику 

Изборни модули 

 
 
 
Програмирање: 
Поступци за решавање 
проблемских задатака. 
Решавање проблемских 
задатака. 
 
Презентације на мрежи: 
Основни елементи језика 
ХТМЛ.  
Боја и слика за позадину. 
Рад са текстом.  
Рад са сликом. 
Хиперлинк.  
Рад са табелама. 
Специјализовани 
програми за израду веб 
страница. 
 
 
 

књижевност 
- Подстицање, припремање и 

реализација часа- ученици и 
наставник заједно 

- Програмирана настава 
- Рад на рачунару 

II, III, IV, V 
 
- кабинет за 

информа-
тику 

Израда 
самосталног 

пројекта 

 
Избор теме.  
Израда плана рада на 
пројекту.  
Избор средстава за 
реализацију пројекта. 
Израда пројекта. 
Вредновање пројекта. 
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ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ – ИЗАБРАНИ СПОРТ 
ЦИЉ:Циљ физичког васпитања – изабрани спорт је да разноврсним и систематским  спортским обучавањем и вежбањем допринесе 
остваривању ЦИЉА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА као интегралног дела васпитно-образовниг система у целини, притом, задовољење 
индивидуалне потребе ученика његова радозналост и жеља за достигнућима у изабраном спорту 

ВРЕМЕ И 
МЕСТО 

ОБЛАСТ 
(тема) 

САДРЖАЈ РАДА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА ОБАВЕЗНИ СЛОБОДНИ 

 
Од 
септембра 
2010. до 
маја 2011. 
 
 
-фискултур. 
сала 
- школски 
терен 
-информат. 
кабинет 
- стадион 
 

 
ИЗАБРАНИ 
СПОРT ЗА 
УЧЕНИKE 
 
КОШАРКА 
 
 
 
 
ИЗАБРАНИ 
СПОРT ЗА 
УЧЕНИKE 
 
ФУДБАЛ 
 
 
 
 
ODBOJKA 
 
 
 

 
 
Физичка припрема. 
Техничка припрема 
Тактичка припрема 
Теоријска припрема 
 
 

 

 
 
      -    индивидуалан рад 

- рад у пару 
- рад у групи 
- тимски часови 
- тематски дани 
- вербална комуникација 
- демонстрација 
- фронтални рад 
- мултимедијално 

представљање и 
упознавање путем филма 

 
 
 
      -    индивидуалан рад 

- рад у пару 
- рад у групи 
- тимски часови 
- тематски дани 
- вербална комуникација 
- демонстрација 
- фронтални рад 

 
 
Практичан рад 
Анализе и 
дискусије  
Игра 
Учење-учења 
Посматрање 
Повезивање 
претходно 
стеченог знања и 
искуства са новим 
садржајима 
Вежбање 
Разговор 
Радионица 
 
 
 
Практичан рад 
Анализе и 
дискусије  
Игра 
Учење-учења 

 
 
Физичка припрема. 
Техничка припрема 
Тактичка припрема 
Теоријска припрема 
 
 
 
Физичка припрема. 
Техничка припрема 
Тактичка припрема 
Теоријска припрема 
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- мултимедијално 
представљање и 
упознавање путем филма 

 
 
 

Посматрање 
Повезивање 
претходно 
стеченог знања и 
искуства са новим 
садржајима 
Вежбање 
Разговор 
Радионица 
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СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ 
SLOVENSKÝ JAZYK S PRVKAMY NÁRODNEJ KULTÚRY   

CIEĽ  Cieľom vyučovania slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry je uschopniť žiakov pre konverzáciu v slovenskej reči, vypestovať v 
maximálne možnej miere kultúru ústneho vyjadrovania, vyvinúť schopnosti a spôsobilosti čítania a písania v slovenskej reči. Dávať dôraz na 
komunikaţnú funkciu jazyka. Sprostredkovať deťom základné pravidlá slovenského jazyka, ktoré  
im umožnia čo efektívnejšiu slovnú a písomnú komunikáciu v slovenčine. 

 
ČAS A 
MESTO 

 
ТÉМY 

( оblasť) 

OBSAH PRÁCE  
SPÔSOB A POSTUP REALIZÁCIE 

PROGRAMU 

 
АКТIVITY 
ŽIAKOV 

 
POVINNÝ VOĽNÝ 

 
IX-V 

 
kabinet 

slovenčiny 
 

kabinet 
informatiky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAZYK 
(gramatika a 
pravopis)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Písanie i/y, í/ý vo vnútri slova a v 
koncovkách.  
Zvykať žiakov správne používať 
pády podstatných mien a iných 
ohybných slov s osobitným 
dôrazom na pravopis.  
Podstatné mená a slovesá vo vete 
– ich funkcia. Písanie vlastných 
podstatných mien.   
Slovesá, slovesné časy, neurčitok. 
Časovanie slovies.  
Zámená – ukazovacie a 
opytovacie zámená.  
Pravopis prídavných mien, zámen, 
čísloviek, slovies.  
Veta – základné rozdelenie. 
Jednoduchá veta a súvetie.  
Základné a rozvíjacie vetné členy.  
Vety s tvarmi prídavných mien 
rád, rada, radi, rady.  
Predložky – porovnávanie so 

Novokon-
cipovaný 
obsah 
vyučovania 
slovenské-
ho jazyka 
zvyšuje 
nároky na 
samostat-
nosť, 
tvorivosť 
a organizá-
ciu práce 
učiteľa. 
 
 
 
 
 
 
 

Ako pozdvihnúť kvalitu vyučovania 
- KORELÁCIOU 
- s inými predmetmi  
- korelácia s učebnými 

osnovami  
- INOVÁCIOU 
- použitím počítača vo 

vyučovaní 
- aktívne vyučovanie 
- použitím DVD-a  a  
- práca v pare 
- skupinová práca 
- samostatná práca žiakov 

 
 
 
 
Spôsoby a metódy práce 
Kolektívno-individuálna práca 
Kooperácia žiak-žiak 
Kooperácia učiteľ-žiak 

Starostlivá 
výslovnosť hlások 
Vieš odpovieš 
Láme si jazýčky 
Didaktické hry 
Učí sa správnu 
slovenčinu 
Múdra hlavička 
vie- odpovie 
Reprodukuje kto, 
čo ako, kedy… 
 
Dialóg otázky a 
odpovede v 
súlade s vekom a 
schopnosťami 
 
Otázky a 
odpovede 
 
Odpisuje 
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IX-V 
 
 

kabinet 
slovenčiny 

 
kabinet 

informatiky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
KULTÚRA 
VYJADROVANIA  
Ústne 
vyjadrovanie  
Rozprávanie 
 
Opis 
Dialóg 
Čítanie 
 
 
 
Písomné 
vyjadrovanie  
 
 
 
Práca s textom  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

srbčinou.  
Neohybné slovné druhy.  
Pravopisné cvičenia a diktát.  
 Rozprávanie – o udalostiach a 
zážitkoch (časová postupnosť 
deja). Rozprávanie o vymyslenej 
udalosti na základe danej témy – 
podľa vypracovanej osnovy za 
pomoci učiteľa. Sloveso ako 
dynamizujúci prvok rozprávania.  
 Opis – enteriéru a exteriéru, ľudí, 
zvierat, detailu v prírode.  
 Dialóg – rozprávanie o udalosti 
prostredníctvom vynechania slov 
opisu; priama a nepriama reč. 
Majú povedať samostatne a 
súvisle najmenej osem viet o 
obrázku, precvičenej téme a viesť 
dialóg. Dávať dôraz na 
interpunkciu (bodka, čiarka, 
výkričník, otáznik).  
Písanie kratších textov, 
charakteristických slov a výrazov, 
odpisovanie so zadanou  
úlohou (obmena rodu, čísla, 
času...). Písanie krátkych 
slohových prác podľa osnovy 
alebo zadaných otázok. Výber tém 
sa ponecháva na učiteľa, ktorý má 
možnosť spracované  
učivo aktualizovať a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pracovné 
listy 
z rôznych 
cvičebníc, 
prístupné 
encyklo-
pédie, 
literárne 
časopisy. 
Voľnosť 
učiteľa vo 
využívaní 
textov 
z literatúry. 
Podľa 
možnosti 
pozrieť 
aspoň jedno 
detské 
divadelné 
predstave-
nie, 

Ilustračno demonstrač. práca 
 
Metóda postupného učenia krok za 
krokom 
Metóda samostatného spoznania a 
uzavierania 
 
 
Dialóg 
Žiaci uplatňuju svoje vedomosti v 
škole a v každodennom živote. 
Učiteľove otázky sú jasné a nie 
dvojzmyselné. Žiak má odpovedať 
plnou vetou a za to má dostať spätnú 
informáciu a pochvalu. 
U žiakov rozviť zvedavosť , pozornosť 
a rozvoj vlastnej mienky. 
Vysvetliť žiakom spôsob hodnotenia – 
známkovania. 
Informovať žiakov pravidelne, jasne 
a dávať ďalšie smernice ako si zlepšiť 
úspech. 
Urobiť schému na základe ktorej by si  
i žiaci mohli dávať známky.  
Vypracovať  tabuľku do ktorej  žiaci 
budú môcť dávať svoju mienku o 
hodine. 
 
Neodmysliteľné je vytvorenie  
príjemnej atmosféry, ktorá 
predpokladá partnerský vzťah medzi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypozorovanie 
priebehu udalostí, 
hlavných a 
vedľajších postáv. 
 
Rozpráva 
 
Opisuje 
 
Jazykové hry 
 
Rozpráva 
zážitky- konkrétne   
počuté a videné 
 
Čítanie 
 
Prispôsobovanie 
situácii v texte/ 
čítanie hlasné a 
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IX-V 
 
 

kabinet 
slovenčiny 

 
kabinet 

informatiky 
 

 

 
 
Školské čítanie  
  
Poézia  
 
 
 
 
 
 
 
 
Próza  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dráma  
 
 

prispôsobovať podľa vlastného 
uváženia. Písanie krátkych  
literárnych prác do časopisov.  
Ján Labáth: Na Dolnej zemi  
Paľo Bohuš: Sedliak  
Pavel Muĉaji: Ráno na rovine  
Andrej Sládkoviĉ: Marína  
Ján Botto: Smť Jánošíkova  
Samo Chalupka: Turčín Poničan  
Juraj Tušiak: Jednoduché slová  
Daniel Hevier: Výber z poézie  
Miroslav Antić: Výber z poézie  
Slovenská populárna pieseň 
 B.Slančíková-Timrava: Ťapákovci  
Klára Jarunková: Jediná (úryvok)  
Martin Prebudila: O prvom bozku 
a prvom živom škorpióne  
Mária Kotvášová-Jonášová: 
Lektúra sa píše sama 
Anna Nemogová-Kolárová: 
Ľúbostný prípad  
Výber zo súčasnej slovenskej 
literatúry pre deti  
Výber zo súčasnej srbskej 
literatúry pre deti  
Výber zo súčasnej svetovej 
literatúry pre deti  
Slovenské noviny a časopisy 
(výber)  
Umenie a kultúra vojvodinských 
Slovákov  

slovenskú 
ľudovú 
rozprávku 
na DVD… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Program je 
možné 
realizovať aj 
cez prácu v 
dielňach a 
rôzne 
kultúrne 
podujsatia  
 
 

učiteľom a žiakom a má pomôcť 
prekonať psychickú bariéru pri 
aktivizácii získaných rečových 
zručností, schopností a návykov. 
 
K požiadavkám na spôsob 
vyjadrovania sa patrí jednoduchosť, 
prirodzenosť, spontánnosť a jazyková 
správnosť.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Žiaci si majú osvojiť aktívne približne 
štyristo slov a frazeologických spojení.  
Pasívna slovná zásoba má byť na 
každej úrovni vyššia ako aktívna.  
 
V nácviku rečových zručností majú  
dominovať rozličné formy párovej 
konverzácie v interakcii učiteľ - žiak a 
žiak - žiak.  
 

tiché/ 
 
Počúva 
Recituje 
 
Obohacovanie 
aktívného 
slovníka 
 
Slovník 
neznámych a 
menej známych 
slov a výrazov 
 
 
 
 
 
-vhodne, výstižne 
a správne sa 
vyjadruje v 
konkrétnych 
spoločenských 
komunikačných  
situáciách, a to 
ústne aj písomne  
- aktívne a 
správne využíva 
svoju slovnú 
zásobu a 
obohacuje ju – 
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Literárnovedné 
pojmy  
 
 
 
 
Prvky národnej 
kultúry a tradície  
 

Kresťanské sviatky  
VHV: Zem (úryvok)  
 Poviedka, román, rozprávač – 
autor, autorská reč, čitateľ – divák, 
poslucháč, rým, verš,  
strofa, metafora, personifikácia, 
prirovnanie, epiteton.  
Zoznamovanie detí so základmi 
dejín slovenskej menšiny vo 
Vojvodine a v Srbsku  
(dosťahovanie, kultúrne, 
vzdelanostné, cirkevné a 
hospodárske snahy, vrcholné 
kultúrne výsledky, relevantné 
organizaĉné formy a inštitúcie…), 
sprostredkovanie poznatkov, ale i  
pestovanie emočného vzťahu k 
tradícii, kultúre, obyčajom a 
zvykom slovenskej menšiny  
vo Vojvodine, Srbsku, ale i na 
celej Dolnej zemi (folklór, remeslá, 
ľudová slovesnosť...) 
 

používa 
výkladový a  
synonymický 
slovník, jazykové 
príručky, 
encyklopédie...   
- samostatne a 
výstižne rozpráva 
opisuje používa 
pri tom rôzne 
formy 
vyjadrovania;  
- formuluje 
hlásenie, prosbu, 
ospravedlnenie, 
poďakovanie;  
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3.8.3. СТРУКТУРА НАСТАВНОГ КАДРА У  ОСМОМ РАЗРЕДУ 
 

 
 
 

Образовно 
васпитна 

област 
(предмет) 

Степен и врста стручне спреме 

 
Нестручно 

 
 

Проф. 
предметне 

наставе 
(VII) 

 

Вероучитељ 

П
ре

да
је

 
у 

од
ељ

ењ
у 

Обавезни 
предмети 

    

Српски језик  О. Молнар  VIII2 

Словачки језик  Ј. Шћевко  VIII1 

Српски као 
нематерњи ј.  Ј. Сирар  VIII1 

Енглески језик  Т. Рељин  VIII1, 
VIII2 

Ликовна 
култура 

 Н. 
Симјановски 

 VIII1 

 В. Олујић  VIII2 
Музичка 
култура 

М. Лабат   VIII1 
 Д. Аврам  VIII2 

Историја  М. Станковић  VIII1, 
VIII2 

Географија  Д. Бојанић  VIII1, 
VIII2 

Физика  И. Мезеи  VIII1, 
VIII2 

Математика В. 
Абеловски 

  VIII1 

 Р. Ђокић  VIII2 
Биологија  Т. Адамов  VIII1, 

VIII2 
Хемија  Б. Михајлов  VIII1, 

VIII2 
Техничко и 
информатичко 
образовање 

 П. 
Велисављевић 

 VIII1, 
VIII2 

Физичко 
васпитање 

 Б. Костовски  VIII1 
 Б. Грујин  VIII2 

Изборни 
предмети 

    

Грађанско 
васп. 

 М. Станковић  VIII2 

Верска настава   В. Ловас VIII1 

  С.Симикић VIII2 
Немачки језик      З. 

Литавски - 
Бењо 

  
VIII1 

 Д. Банч  VIII2 
ФВ-изаб. спорт 
одбојка/ 
фудбал 

 Б. Костовски  
VIII1 
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ФВ-изаб. спорт 
одбојка/фудбал 

 Н. Вита  VIII2 

Информатика и 
рачунарство 

 В. Јованов  VIII1 
 П. 

Велисављевић 
 VIII2 

Словачки ј.  са 
елементима 
нац. културе 

  
Ј. Шћевко 

 
VIII2 
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4. ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 

4.1. ДОПУНСКА НАСТАВА У I  ЦИКЛУСУ 
Назив предмета 

Наставник Време  рада 
(дан) 

I II III IV Укуп. 
часoва уч. час уч. час уч. час уч. час 

   
М

ат
ем

ат
ик

а 

Зуска Петраш среда 3 18       18 
Татјана Марковљев 
Бајат 

среда 5 18       18 

Соња Захорец четвртак   3 18     18 
Јадранка Виљачик понедељак   5 18     18 
Зуска Обшуст уторак     2 18   18 
Марија Јевтић  среда     4 18   18 
М. Крижан -Закић среда       2 18 18 
Марка Којић четвртак       4 18 18 

 
 

Српски 
 језик 

Татјана Марковљев 
Бајат 

среда 6 18       18 

Јадранка Виљачик понедељак   5 18     18 
Марија Јевтић среда     4 18   18 
Марка Којић четвртак       4 18 18 

Српски Језик 
(нематерњи) 

Јелена Сирар уторак     3 6 2 6 12 

 
Словачки језик 

Зуска Петраш среда 3 18       18 
Соња Захорец четвртак   3 18     18 
Зуска Обшуст уторак     3 18   18 
М. Крижан-Закић среда       2 18 18 

Енглески језик Владимир Јованов понедељак, среда 
уторак, четвртак 

    7+8 7+8  
2+6 

 
7+8 

15 
15 

УКУПНО ЧАСОВА / 72 / 72 / 93 / 93 330 
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4. 2. ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ У  I  ЦИКЛУСУ 
 

Програм допунске наставе из словачког језика и математике 
Наставник: Зуска Петраш 
Разред и одељење: I 1 

Време 
реал. 

(месец) 
Н

ас
та

в.
 

пр
ед

м
ет

 

Ред. бр. 
часа Садржај рада 

Н
ас

та
в.

 
пр

ед
м

ет
 

Ред. бр. 
часа Садржај рада 

 
IX 

С
 л

 о
 в

 а
 ч

 к
 и

   
  ј

 е
 з

 и
 к

 

 1. Výslovnosť 
hláskov a slov 

М
 а

 т
 е

 м
 а

 т
 и

 к
 а

 

1. Pozorovanie 
predmetov 
podľa dvoch 
vlastností 

IX ,X 2. Výslovnosť 
hláskov a slov 

2. Čiara , bod , 
úsečka 

X 3. Analýza slov 
na hlásky 

3. Pojem čísel   
1,2,3 

X 4. Nácvyk 
písania 
spracovaných 
písmen 

4.  
Porovnávanie 
čísel od 1 do 5 

 XI 5. Čítame slabiky 5. Porovnávanie 
a sčítanie čísel 

XI 6. Píšeme slabiky 6. Čisla od  0 do 
5 

XII 7. Čítame   a 
píšeme slabiky 

7. Odčítanie do 5 

XII, I 8. Opakovanie 
učených 
písmen 

8. Sčítanie a 
odčítanie do 
10 

I 9. Opakovanie 
učených 
písmen 

9. Sčítanie do 10 

I 10. Čítame slabiky 10. Odčítanie do 
10 

II 11. Čítame slabiky  
a kratších slov 

11. Sčítanie a 
odčítanie do 
10 

II 12. Čítame slabiky  
a kratších slov 

12. Sčítanie 9 + 6 

III 13. Písanie 
písmen 

13. Sčítanie a 
odčítanie do 
20 

III 14. Dvojhlásky 14. Sčítanie a 
odčítanie do 
20 

IV 15. Čítame texty s  
dz , dž , ch 

15. Sčítanie a 
odčítanie do 
20 

IV 16. Cvičenie Ô ô 16. Sčítanie a 
odčítanie do 
100 

V 17. Veta 17. Sčítanie a 
odčítanie do 
100 
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V,VI 18. Veta 18. Sčítanie a 
odčítanie do 
100 

Укупно час. 
по предмету 

18   18  

УКУПНО 
ЧАСОВА 36 

Начин и 
поступци 
остваривања  
програма  

Индивидуалан рад, рад у пару.Метода писаних радова, 
разговор, игра.Коришћење дидактичких 
средстава,наставних листића,рачунара. 

 
 
 
Програм допунске наставе из српског језика и математике 
Наставник: Татјана Марковљев - Бајат 
Разред и одељење: I 2   

Време 
реал. 

(месец
) Н

ас
та

в.
 

пр
ед

м
ет

 

Ред. бр. 
часа Садржај рада 

Н
ас

та
в.

 
пр

ед
м

ет
 

Ред. бр. 
часа Садржај рада 

IX 

С
 р

 п
 с

 к
 и

   
 ј 

е 
з 

и 
к 

1. Аналитичко 
синтетичке 
вежбе 

М
 а

 т
 е

 м
 а

 т
 и

 к
 а

 
1. Положај 

предмета 

IX, X 2. Шчитавање 2. Оријентација 
у простору –
лево -десно 

X 3. Спајање 
писаних 
слова 

3. Број 1,2,3, 

X 4. Шчитавање 4. Број 1,2,3,4, и 
5. 

XI 5. Спајање 
писаних 
слова 

5. Сабирање и 
одузимање до 
5 

XI 6. Спајање 
писаних 
слова 

6. Бројеви прве 
десетице 

XII 7. Читање 
непотпуног 
текста 

7. Бројеви прве 
десетице 

XII, I 8. Читање 8. Sčítanie a 
odčítanie do 
10 

I 9. Спајање 
писаних 
слова 

9. Sčítanie do 10 

I 10. Штампана 
слона азбуке 
–читање и 
писање 

10. Odčítanie do 
10 

II 11. Читање 
непознатог 
текста 

11. Sčítanie 
a odčítanie do 
10 

II 12. Азбука 12. Sčítanie 9 + 6 
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III 13. Читање и 
писање  

13. Sčítanie 
a odčítanie do 
20 

III 14. Преписивање 
штампаног 
текста 
писаним 
словима 

14. Sčítanie 
a odčítanie do 
20 

IV 15. Преписивање 
реченица са 
штампаног на 
писано писмо 

15. Sčítanie 
a odčítanie do 
20 

IV, V 16. Читање 
познатог 
текста 

16. Sčítanie 
a odčítanie do 
100 

V 17. Велика слова 
штампана и 
писана 

17. Sčítanie 
a odčítanie do 
100 

V 18. Штампана 
слова и 
читање 

18. Sčítanie 
a odčítanie do 
100 

Укупно час. 
по предмету 

18   18  

УКУПНО 
ЧАСОВА 36 

Начин и 
поступци 
остваривања  
програма  

Индивидуалан рад, рад у пару.Метода писаних радова, 
разговор, игра.Коришћење дидактичких 
средстава,наставних листића,рачунара. 

 
 
 
 
Програм допунске наставе из словачког језика и математике 
Наставник: Соња Захорец 
Разред и одељење: II 1 

Време 
реал. 

(месец) Н
ас

та
в.

 
пр

ед
м

е
 

Ред. 
бр. 

часа 
Садржај рада 

Н
ас

та
в.

 
пр

ед
м

е
 

Ред. 
бр. 

часа 

Садр
жај 

рада 

IX 

С
 л

 о
 в

 а
 ч

 к
 и

   
  ј

 е
 з

 и
 к

 

 1. Čítanie slov 

М
 а

 т
 е

 м
 а

 т
 и

 к
 а

 

1. Sčítan
ie 
a odčít
ane 
do 10 

IX, X 2. Čítanie kratšich viet 2. Sčítan
ie 
a odčít
ane 
do 
100 

X 3. Písanie slov po diktáte 3. Sčítan
ie 
a odčít
ane 



606 
 

do 
100 

X 4. Písanie viet po diktáte 4. Sčítan
ie do 
100 

XI 5. Čítanie kratšich viet 5. Odčíta
nie do 
100 

XI 6. Pravopisné cvičenia 6. Rovni
ce 

XII 7. Samohlásky 7. Meran
ie a 
miery 

XII, I 8. Dvojhlásky 8. Kocka 
kváder 

I 9. Čítanie  9. Sčítan
ie 
a odčít
ane 
do  

I 10. Tvoríme vety 10. Sčítan
ie 
a odčít
ane 
do  

II 11. Spolulásky 11. Násob
ilka 2, 
10 

II 12. Čítanie 12. Násob
ilka 5, 
3 

III 13. Písanie viet po diktáte 13. Násob
ilka 4, 
6 

III 14. Hlásky  14. Násob
ilka 7, 
8, 9 

IV 15. Čítanie 15. Deleni
e 

IV, V 16. Podstatné mená 16. Deleni
e 

V 17. Slovesá 17. Deleni
e 

V 18. Čítanie 18. Násob
enie a 
deleni
e 

Укупно час. 
по предмету 

18   18  

УКУПНО 
ЧАСОВА 36 

Начин и 
поступци 
остваривања  
програма  

Индивидуалан рад, индивидуализован рад, рад у 
пару.Метода писаних радова, разговор, игра.Коришћење 
дидактичких средстава,наставних листића,рачунара. 
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Програм допунске наставе из српског језика и математике 
Наставник: Јадранка Виљачик 
Разред и одељење: II 2 

Време 
реал. 

(месец) Н
ас

та
в.

 
пр

ед
м

е
 

Ред. 
бр. 

часа 
Садржај рада 

Н
ас

та
в.

 
пр

ед
м

е
 

Ред. 
бр. 

часа 

Садр
жај 

рада 

IX 
С

 р
 п

 с
 к

 и
   

 ј 
е 

з 
и 

к 
1. Азбука ,слово,глас,штампана  

слова,читање 

М
 а

 т
 е

 м
 а

 т
 и

 к
 а

 

1. Броје
ви до 
10 и 
до 20  

IX, X 2. Азбука ,слово,глас,писана 
слова  

2. Броје
ви до 
10 и 
до 20 

X 3. Повезивање писаних слова у 
реч 

3. Сабир
ање 
до 10 

X 4. Повезивање писаних слова у 
реч 

4. Одузи
мање 
до 10 

XI 5. Читање познатог текста 5. Сабир
ање и 
одузи
мање 
до10 

XI 6. Преписивање реченица 
писаним словима ћирилице 

6. Сабир
ање и 
одузи
мање 
до10 

XII 7. Преписивање реченица 
писаним словима ћирилице 

7. Сабир
ање и 
одузи
мање 
до20 

XII, I 8. Састављање реченице од 
датих речи 

8. Броје
ви до 
100 

I 9. Одговори на питања 9. Сабир
ање 
до 
100 

I 10. Абецеда -вежбе писања и 
читања 

10. Одузи
мање  
до 
100 

II 11. Абецеда-вежбе писања и 
читања 

11. Сабир
ање и 
одузи
мање 
до100 

II 12. Абецеда-вежбе писања и 
читања 

12. Сабир
ање и 
одузи
мање 
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до100 
III 13. Абецеда-вежбе писања и 

читања 
13. Множ

ење  
III 14. Преписивање реченице 

ћирилицом и латиницом 
14. Множ

ење 
IV 15. Преписивање реченице 

ћирилицом и латиницом 
15. Множ

ење 
IV, V 16. Преписивање реченице 

ћирилицом и латиницом 
16. Деље

ње  
 

V 17. Читање и препричавање 
краћег текста 

17. Деље
ње  
                                                   

V 18. Читање ипрепричавање 
краћег текста 

18. Рачун
ам  до 
100 

Укупно час. 
по предмету 

18   18  

УКУПНО 
ЧАСОВА 36 

Начин и 
поступци 
остваривања  
програма  

Индивидуализовани рад, писани рад , игра , демонстрација, 
рад у пару,практични рад, израда мапа ума, израда скица и 
шема,бројевне праве 
коришћење дидактичких средстава 

 
Програм допунске наставе из словачког језика и математике 
Наставник: Зузана Обшуст 
Разред и одељење: III 1 

Време 
реал. 

(месец) Н
ас

та
в.

 
пр

ед
м

е
 

Ред. 
бр. 

часа 
Садржај рада 

Н
ас

та
в.

 
пр

ед
м

е
 

Ред. 
бр. 

часа 
Садржај 

рада 

IX 

С
 л

 о
 в

 а
 ч

 к
 и

   
  ј

 е
 з

 и
 к

 

 1. Čítanie kratšich viet 

М
 а

 т
 е

 м
 а

 т
 и

 к
 а

 

1. Stovky 
a desiatky 
prvej 
tisícky 

IX, X 2. Písanie de,te,le,ne,di, ti, li, ni 2. Rovnobež
né 
a kolmé 
priamky 

X 3. Spodobňovanie spoluhlások 3. Odčítanie 
a sčítanie 
trojciferné
ho čésla a 
desiatok 

X 4. Tvorenie slov a čítanie 4. Odčítanie 
a sčítanie 
trojciferné
ho čésla  

XI 5. Čítanie a rozprávanie textu 5. Odčítanie 
a sčítanie 
trojciferné
ho čésla  

XI 6. Slovný význam 6. Rysovanie 
kruhu 
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a kružnice 
a grafické 
nadvezov
anie 
úsečiek 

XII 7. Splívavá výslovnosť 7. Rovnice a 
nerovnice 

XII, I 8. Slovný význam 8. Sčítanie a 
odčítanie  

I 9. Čítanie a písanie viet 9. Meranie a 
miery 

I 10. Vybrané slová 10. Násobenie 
a delenie 

II 11. Pravopisné cvičenie 11. Uhli 
II 12. Podstatné mená 12. Násobenie 

a delenie 
s číslami 
do 100 

III 13. Pravopis podstatných mien 13. Tabuľka 
násobenia 
a delenia  

III 14. Písomné cvičenie 14. Písomné 
delenie 

IV 15. Vlastné podstatné mená 15. Písomné 
násobenie 
a delenie 

IV, V 16. Prídavné mená 16. Stálosť 
súčinu a 
podielu 

V 17. Čítanie, slovesá 17. Zlomky 
V 18. Prídavné mená, slovesá 18. Trojuholní

k 
Укупно час. 
по предмету 

18   18  

УКУПНО 
ЧАСОВА 36 

Начин и 
поступци 
остваривања  
програма  

Индивидуалан рад, рад у пару.Метода писаних радова, 
разговор, игра.Коришћење дидактичких средстава,наставних 
листића,рачунара. 

 
 
 
Програм допунске наставе из српског језика и математике 
Наставник: Maрија Јевтић 
Разред и одељење: III 2 

Време 
реал. 

(месец) Н
ас

та
в.

 
пр

ед
м

е
 

Ред. 
бр. 

часа 
Садржај рада 

Н
ас

та
в.

 
пр

ед
м

е
 

Ред. 
бр. 

часа 
Садржај 

рада 

IX 

С
 р

 п
 с

 к
 

и 
   

ј е
 з

 и
 

 

1. Врсте речи, реченица 

М
 а

 т
 е

 м
 

а 
т 

и 
к 

а 1. Бројеви 
до 1000 

IX, X 2. Преписивање текста п. 
словима 

2. Бројеви 
до 1000 

X 3. Преписивање текста 3. Задаци 
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са 
сабирањ
ем до 
1000 

X 4. Састављање реченица о 
јесени 

4.  
Задаци 
са 
сабирањ
ем до 
1000 

XI 5. Преписивање р. Писаним 
словима 

5.  
Задаци 
са 
одузима
њем до 
1000 

XI 6. Писање реченица 6. Задаци 
са 
одузима
њем до 
1000 

XII 7. Писање писаним словима 7. Бројеви 
до 1000 

XII, I 8. Писање и читање 8. Бројеви 
до 1000 

I 9. Писање реченица 9. Неједнач
ине са 
сабирањ
ем 

I 10. Писање краћег састава 10. Неједнач
ине са 
сабирањ
ем 

II 11. Писање краћег састава 11. Неједнач
ине са 
одузима
њем 

II 12. Преписивање текста ћ. 
словима 

12.  
Неједнач
ине са 
одузима
њем 

III 13. Преписивање текста л. 
словима 

13. Неједнач
ине са 
сабирањ
ем 

III 14. Читање латиничног текста 14. Неједнач
ине са 
сабирањ
ем 

IV 15. Читање ћериличног текста 15. Неједнач
ине са 
одузима
њем 

IV, V 16. Писање по диктату 16. Неједнач
ине са 



611 
 

одузима
њем 

V 17. Писање по диктату ћ. 
словима 

17. Неједнач
ине са 
одузима
њем 

V 18. Читање краћег текста 18. Неједнач
ине са 
одузима
њем 

Укупно час. 
по предмету 

18   18  

УКУПНО 
ЧАСОВА 36 

Начин и 
поступци 
остваривања  
програма  

Индивидуализовани, рад у пару. Методе које се 
користе:разговор, наставни листићи, илустрација. 

 
 
Програм допунске наставе из словачког језика и математике 
Наставник: Марјена Крижан - Закић 
Разред и одељење: IV 1 

Време 
реал. 

(месец) Н
ас

та
в.

 
пр

ед
м

е
 

Ред. 
бр. 

часа 
Садржај рада 

Н
ас

та
в.

 
пр

ед
м

е
 

Ред. 
бр. 

часа 
Садржај 

рада 

IX 

С
 л

 о
 в

 а
 ч

 к
 и

   
  ј

 е
 з

 и
 к

 

 1. Správne čítam a píšem 

М
 а

 т
 е

 м
 а

 т
 и

 к
 а

 

1. Prvá  
tisícka 

IX, X 2. Vybrané slová 2. Čísla do 
milión 

X 3. Podstatné mená 3. Jednotky 
miery pre 
dÍžku 

X 4. Skloňovanie 4. Odčítanie 
a sčítanie 

XI 5. Podstatné mená vo vete 5. Písomne 
odčítanie 

XI 6. Slovesá 6. Odčítanie 
a sčítanie 

XII 7. Čítanie a písanie viet 7. Násobeni
e 

XII, I 8. Slovné druhy 8. Násobeni
e a 
delenie 

I 9. Prídavné mená 9. Násobeni
e a 
delenie 

I 10. Prídavné mená 10. Násobeni
e a 
delenie 

II 11. Písanie y/i v zámenách 11. Násobeni
e a 
delenie 

II 12. Ako píšem vety 12. Násobeni
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e a 
delenie 

III 13. Ako píšem zostav 13. Násobeni
e a 
delenie 

III 14. Neohybné slovné druhy 14. Násobeni
e a 
delenie 

IV 15. Ohybné slovné druhy 15. Násobeni
e a 
delenie 

IV, V 16. Píšeme vety 16. Výrazy 
V 17. Veta a vetné členy 17. Rovnice 
V 18. Čítanie 18. Nerovnic

e 
Укупно час. 
по предмету 

18   18  

УКУПНО 
ЧАСОВА 36 

Начин и 
поступци 
остваривања  
програма  

Индивидуалан рад, рад у пару.Метода писаних радова, 
разговор, игра. Коришћење дидактичких средстава,наставних 
листића,рачунара. 

 
 
Програм допунске наставе из српског језика и математике 
Наставник: Марка Којић 
Разред и одељење: IV 2 

Време 
реал. 

(месец) Н
ас

та
в.

 
пр

ед
м

е
 

Ред. 
бр. 

часа 
Садржај рада 

Н
ас

та
в.

 
пр

ед
м

е
 

Ред. 
бр. 

часа 
Садржај 

рада 

IX 

С
 р

 п
 с

 к
 и

   
 ј 

е 
з 

и 
к 

1. Понављање градива III 
разреда 

М
 а

 т
 е

 м
 а

 т
 и

 к
 а

 

1. Сабирање 
и 
осузимањ
е до 1000 

IX, X 2. Личне заменице 2. Бројеви 
до 
1000000 

X 3. Завршавами исправак 
писменог задатка 

3. Писање и 
читање 
бројева 
до 
1000000 

X 4. Придеви 4. Писмено 
сабирање 
и 
одузимањ
е 

XI 5. Пишеми ћириличним писмом 5. Писмено 
сабирање 
и 
одузимањ
е 

XI 6. Састављамо реченице и 6. Писмено 
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текстове о зими одузимањ
е 

XII 7. Употреба великог слова 7. Једначине 
са 
одузимањ
ем 

XII, I 8. Завршавамо трећи писмени 
задатак 

8. Таблица 
множења 

I 9. Читање са разумевањем 9. Писмено 
множење 

I 10. Реченице – вежба 10. Писмено 
множење 

II 11. Читање са разумевањем 11. Таблица 
множења 

II 12. Речи у реченици 12. Множење 
и дељење 
– писмено 

III 13. Речи у реченици 13. Множење 
и дељење 
– писмено 

III 14. Врсте речи и служба у 
реченици 

14. Множење 
и дељење 
– писмено 

IV 15. Правилна употреба великог 
слова 

15. Површина 
правоугао
ника и 
квадрата 

IV, V 16. Правилна употреба великог 
слова 

16. Квадар, 
мреже и 
елементи 

V 17. Субјекат и предикат 17. Површина 
коцке и 
квадра 

V 18. Преписивање и 
препричавање текста са 
разумевањем 

18. Површина 
коцке и 
квадра 

Укупно час. 
по предмету 

18   18  

УКУПНО 
ЧАСОВА 36 

Начин и 
поступци 
остваривања  
програма  

Индивидуалан рад, рад у пару.Метода писаних радова, 
разговор, игра. Коришћење дидактичких средстава,наставних 
листића,рачунара. 

 
 
Наставни предмет: Српски језик као нематерњи 
Наставник: Јелена Сирар 
Разред III 1 IV 1 
Месец Ред. 

бр. 
час. 

Садржаји рада 

Октобар 1. Вежбе читања и писања Вежбе читања и писања 
Децембар 2. Вежбе читања и писања Говорне вежбе 
Јануар 3. Вежбе читања и писања Вежбе читања и писања 
Март 4. Граматичке вежбе Вежбе читања и писања 
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 ћирилице 
 

Април 
5. 

Граматичке вежбе 
Вежбе читања и писања 
ћирилице 
 

Мај 
6. Граматичке вежбе 

 

Вежбе читања и писања 
ћирилице 
 

Укупан број 
часова по 
одељењу 

6 6 

УКУПНО ЧАСОВА 12 
Начин и поступци 
остваривања  
програма  

Индивидуализовани рад, рад у пару, демонстрација,. 
Метода писаних радова, разговор, игра. Коришћење 
дидактичких средстава, наставних листића, рачунара. 

 
 
 
Наставни предмет: Енглески језик 
Наставник: Владимир Јованов 

 
 
 
 
 
 
 
 

Разред III1 III2 IV1 IV2 
Месец Ред. 

бр. 
час. 

Садржаји рада 

Јануар 

1. 
 

2. 
 

3. 

Читање 
текста 
Превод 
текста 
Граматика 

Читање текста 
 
Превод текста 
 
Граматика 

Читање 
текста 
 
Превод 
текста 
 
Граматика 

Читање 
текста 
 
Превод 
текста 
 
Граматика 

Фебруар 4. Читање 
текста Читање текста Читање 

текста 
Читање 
текста 

Март 
5 
 

6 

Превод 
текста 

Превод текста 
 

 Граматика 

Превод 
текста 

Превод 
текста 
 
Граматик
а 

Април 7 Граматика Правопис Граматика Правопис 
Мај 8 Правопис Правопис Правопис Правопис 

Број часова по 
одељењу 7 8 7 8 

Укупан број 
часова 

30 

Начин и поступци 
остваривања 
програма 

Индивидуализовани рад, рад у пару, демонстрација,. 
Метода писаних радова, разговор, игра. Коришћење 
дидактичких средстава, наставних листића, рачунара. 
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4. 3. ДОПУНСКА НАСТАВА У II  ЦИКЛУСУ 

Назив 
предмета Наставник 

Време 
рада 
(дан) 

V VI VII VIII 
Укуп. 

часoва уч. час уч. час уч. час уч. час 

  
Математика 

Владимир Абеловски понедељак, уторак, 
среда, четвртак 

4 8 4 8 4 8 2 8 32 

Радојка Ђокић понедељак, уторак, 
среда, четвртак 

5 8 4 8 6 8 4 8 32 

Српски језик О. Молнар уторак, 
четвртак 

4 9 5 9 6 9 4 9 36 

Српски 
 језик 

(нематерњи) 

Јелена Сирар уторак, 
среда, 
четвртак 

3 8 4 8 4 8 / / 24 

Словачки 
језик 

Јарослава Шћевко уторак 4 12 4 12 5 12 / / 36 

Енглески 
језик 

Татјана Рељин понедељак, 
уторак, четвртак, петак 

3 + 
4 

5 + 5 4 + 
4    

5 + 
5 

5+ 
4 

5 + 4  2 + 
4 

2 + 5 36 

Немачки 
језик 

Зуска Литавски - Бењо понедељак, 
четвртак 

4 4 5 4 5 4 2 4 16 

Драгана Банч уторак, 
четвртак 

4 4 4 4 5 4 4 4 16 

Географија Душан Бојанић уторак / / 1 1 3 2 2 2 5 
Историја  Магдалена Станковић  петак 3 + 

4 
5 +5 3 5 5 5 2 5 25 

Хемија Бранка Михајлов понедељак / / / / 2+3 2 +2 1 + 3 2 + 2 8 
Физика Ивана Мезеи среда / / 4+4 6+6 4+5 6+6 0+4 0+6 30 

УКУПНО ЧАСОВА / 68 / 76 / 87 / 57 288 
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4. 4. ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ  НАСТАВЕ У  II  ЦИКЛУСУ 

 
Програм  допунске наставе из српсог језика 
Наставник: Оливера Молнар 

 
 

Разред V2 VI2 VII2 VIII2 
Месец Редни број часа и садржаји рада 

Септембар ________ 
1.Творба 

речи 
 

1.Врсте речи ________ 

Октобар 

1.Реченични 
чланови 

2.Непроменљ
иве 
речи 

2.Гласови 2.Врсте речи 1.Историја 
језика 

Новембар 

3.Деклинација 
именица 

 
 

3.Гласовне 
промене 

 
 

3.Падежи 

2.Грађење 
речи 

3.Гласовне 
промене 

Децембар 4.Падежи 
 

4.Гласовне 
промене __________ 4.Синтагма; 

реченица 

Јануар 5.Правопис 
 

5.Правопис 
 

4.Правопис 
 

5.Правопис 
 

Фебруар 6.Придеви 
 

6.Предикатск
е 

реченице 
 

5.Реченични 
чланови 

 

6.Зависне 
реченице 

Март 
7.Заменице 
8.Бројеви 

 

7.Придевске 
заменице 

6. Реченични 
чланови 

 

7.Глаголски 
облици 

Април 
9.Глаголски 

облици 
 

8.Глаголски 
облици 

7.Реченица 
 

8. Независно- 
сложене 
реченице 

8. Стилска 
изражајна 
средства 

Мај 
 

 
________ 

9.Глаголски 
облици 

9. Стилска 
изражајна 
средства 

9.Правопис 
 

Јун 
 

________ 
 

 
_________ 

 
________ 

 
_______ 

Број 
часова по 
одељењу 

 
9 

 
9 

 
9 

 
9 

Укупан 
број 

часова 
 

36 

Начин и 
поступци 

остварива
ња 

програма 

Индивидуализована и диференцирана настава, 
наставнилистови(задаци на допуњавање и  

заокруживање),диктати,метода демонстрације, текст 
метода,рад у пару,графички сликовити прикази наставних 

садржаја. 
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Програм  допунске наставе из словачког језика/ zo slovenského jazyka 
Наставник: Јарослава Шћевко/ Jaroslava Števková 

 

Trieda V1 VI1 VII1 VIII1 
Мesiac Poradové číslo hodiny a obsah práce 
September 1.  Hlásky 

a delenie 
hlások 
 
 

1.Stavba  
a význam  
slov  

 

1.  Slovenčina 
v rodine 
slovanských 
jazykov a 
lexikológia 

 
/ 

Október 2. Vybrané 
slová 
3. Tvorenie 
slov 

2. Ohybné 
slovné druhy 
3. Pravopis  
 

2.Pravopis / 

November 4. Pravopis 
5. Pády 
a podstatné 
mená 

 

4. Slovenčina 
a srbčina 
5.  Slovesá 

 
 

3. Ohybné 
slovné druhy 
4. Gramatické 
kategórie 
slovných 
druhov 

/ 

December 6. Skloňovanie 
podstatných 
mien 

5. Pravopis 5. Pravopis / 

Január 7. Domáce 
čítanie 

6. Neohybné 
slovné druhy 

6. Slovesá 
 

/ 

Február 8. Prídavné 
mená 
9. Pravopis 
a skloňovanie 
prídavných 
mien 

7. Základné 
vetné členy 
8. Rozvíjacie 
vetné členy 

 

7. Jednoduché 
a zložené 
slovesné tvary 
 

/ 

Marec 10. Zámená 
 

9. Prívlastok a 
predmet 
10. Vetné 
sklady 

8. Predložky 
9. Vetné členy 
 

/ 

Apríl 11. Číslovky 
 

11. Delenie 
viet 

10. Vety podľa 
zloženia 
11. 
Priraďovacie 
súvetia 

/ 

Máj  
12. Slovesá 

12. Veta 
a súvetie  

12. 
Podraďovacie 
súvetie 

/ 

Jún  
________ 

 

 
_________ 

 
________ 

/ 

 
Počet hodín v 

triede 

 
12 

 
12 

 
12 

 

Celkový 
počet hodín 

36 

Начин и 
поступци 
остваривања  
програма  

Individuálna práca, ústne a písomné vyjadrovanie a cvičenie, 
používanie počítača, pracovné lístky, práca v páre, dialóg, 
dramatizácia, www.zborovna.sk, wwwoskole.sk, slovníky, 
encyklopédie, DVD 

http://www.zborovna.sk/
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Програм  допунске наставе из српског језика као нематерњег 
Наставник: Јелена Сирар 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разред V1 VI1 VII1 VIII1 
Месец Редни број часа и садржаји рада 
Октобар 1.Ћирилица -

понављање 
1. Вежбе 
читања и 
писања 

1.  Вежбе 
читања и 
писања 

- 

Новембар 2. Реченични 
чланови 

2. Глаголски 
вид- вежбе 

2. Именице и 
придеви - 
вежбе 

- 

Децембар 3. Реченични 
чланови 

3. Реченице - 
анализа 

3. Заменице и 
бројеви  - 

Јануар 4. Глаголска 
времена - 
вежбе 

4.  Вежбе 
читања и 
писања 

4.  Вежбе 
читања и 
писања 

- 

Фебруар 5. Вежбе 
читања и 
писања 

5. Граматичке 
вежбе 

5. Падежи - 
вежбе - 

Март 6. Објекат- 
вежбе 

6. Лектира – 
анализа,вежб
е 

6. Падежи - 
вежбе - 

Април  7. Лектира - 
вежбе 

7. Прилошке 
одредбе 

7. Лектира  - 

Мај  8.Понављање 
и вежбање 

8. Прилошке 
одредбе 

8. Падежи - 
вежбе - 

     
     

 
Број 

часова по 
одељењу 

8 8 8 - 

Укупан 
број 

часова 
24 

Начин и 
поступци 
остварива
ња  
програма  

Индивидуализована настава, говорне и писмене вежбе, 
драматизација, коришћење енциклопедија и друге 
литературе,коришћење наставних листића са вежбама 
попуњавања... 
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Програм  допунске наставе из енглеског језика – на словачком 
наставном језику 
Наставник: Татјана Рељин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разред V1 VI1 VII1 VIII1 
Месец Редни број часа и садржај рада 
Септембар - - 1. Present 

tenses 
- 

Октобар 1. The verb TO 
BE 

1. 
Some/any/no 

2. Past Simple 
vs. Past 
Continuous 

- 

Новембар 2. Possessive 
pronouns 

2. Past and 
present 
tenses 

3. Numbers, 
months and 
days of week 

1. Present and 
past tenses 

Децембар 3. Preparation 
for the first 
written 
schoolwork 

3. Directions 
and 
prepositions 

- - 

Јануар 4. Present 
Simple 

- 4. Verb tenses - 

Фебруар - - - - 
Март - 4. Present 

Perfect 
- - 

Април 5. Comparison 
of 
Adjectives/Verb 
tenses 

- 5. Present 
Perfect 

2. Passive 
voice 

Мај 
 

- 5. Future 
tenses 

- - 

Јун - - - - 
 

Број часова 
по одељењу 

 

 
5 

 
5 

 
5 

 
2 

Укупан број 
часова 

17 

Начин и 
поступци 
остваривања  
програма  

Индивидуализована настава, говорне и писмене вежбе, 
драматизација 
Individuálna práca, ústne a písomné vyjadrovanie a cvičenie, 
používanie počítača, pracovné lístky, práca v páre, dialóg, 
dramatizácia, www.zborovna.sk, wwwoskole.sk, slovníky, 
encyklopédie, DVD 

http://www.zborovna.sk/


620 
 

Програм  допунске наставе из енглеског језика – на српском  наставном 
језику 
Наставник: Татјана Рељин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разред V2 VI2 VII2 VIII2 
Месец Редни број часа и садржај рада 
Септембар - - - - 
Октобар 1.The verb TO 

BE 
1.Some/any/no Past Simple 

vs.Past 
Continuous 

1.Present 
tenses 

Новембар 2. Possessive 
pronouns 

2. Past and 
present tenses 
 

2.Numbers, 
months and 
days of week 

2.Relative 
pronouns/Pa
st tenses 

Децембар 3. Preparation 
for the first 
written 
schoolwork 

3.Directions 
and 
prepositions 

- 3. 
Preparation 
for the first 
written 
schoolwork 
 

Јануар 4. Present 
Simple 

- 3. Verb tenses - 

Фебруар - - - 4. 
Conditionals 

Март - 4. Present 
Perfect 

- - 

Април 5. Comparison 
of 
Adjectives/Ver
b tenses 

- 4. Present 
Perfect 

5. Passive 
voice 

Мај 
 

- 5. Future 
tenses 

- - 

Јун - - - - 
 

Број 
часова по 
одељењу 

 

5 5 4 5 

Укупан 
број 

часова 

19 

Начин и 
поступци 
остварива
ња  
програма  

Индивидуализована настава, говорне и писмене вежбе, 
драматизација 
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Програм  допунске наставе из историје- на словачком наставном језику 
Наставник: Станковић Магдалена 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разред V1 VI1 VII1 VIII1 
Месец Редни број часа и садржаји рада 
Септембар - -             - - 
Октобар   Време              - Почетак новог 

века 
            - 

Новембар  
- 

Европа и 
Средоземље 
у раном 
средњем веку 

 
            - 

            - 

Децембар Праисторија    Словени - - 
Јануар Стара Грчка Срби и 

њихово 
окружење у 
раном 
средњем веку 

Османлијска 
власт на 
балкану и 
Срби 

- 

Фебруар - - Ратови и 
сеобе Срба 

             - 

Март Хеленистичко 
доба 

             - -              - 

Април -   Немањићи Револуције             - 
Мај Стари Рим Турци 

Османлије и 
њихова 
освајања  

Србија и црна 
Гора-модерне 
српске 
државе 

- 

Јун - - - - 
 

Број часова 
по одељењу 

 
5 

 
5 

 
5 

 
- 

Укупан број 
часова 

15 

Начин и 
поступци 
остваривања  

програма 

Индивидуализована настава, наставни листови. Рад на 
рачунару, рад у пару 
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Програм  допунске наставе из историје- на српском наставном језику 
Наставник: Станковић Магдалена 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разред V2  VI2 VII2 VIII2 
Месец Редни број часа и садржаји рада 
Септембар - -               - - 
Октобар Време              -              -            - 
Новембар -              -              -      Србија и 

свет крајем 
19. и 
почетком 
20.века 

Децембар Праисторија             - - - 
Јануар Стара Грчка             - - Први 

светски рат 
Фебруар -             - - Краљевина 

СХС и 
Југославија 

Март Хеленистичко 
доба 

            - -          - 

Април -            -               - Други 
светски рат 

Мај Стари Рим            -               - Период 
после Другог 

светског 
рата 

Јун -            - - - 
 

Број 
часова по 
одељењу 

 
5 

 
- 

 
- 

 
5 

Укупан 
број 

часова 

10 

Начин и 
поступци 
остварива
ња  
програма 

Индивидуализована настава, наставни листови, рад на 
рачунару, рад у пару 
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Програм  допунске наставе из Zemepis/Географија  
Наставник: Dušan Bojanić 
Разред V1 VI1 VII1 VIII1 
Месец Редни број часа и садржаји рада 
Oktober 1. Vesmir 1. Rastliny 1. 

Juhozapadna 
a Južna Azia 

1. Panonska 
rovina a jej 
obodec 

November 2. Zemepisna 
dlžka a širka 

2. Obyvatelstvo 
na Zeme 

2. Vychodna 
Azia a Čina 

2. Vrchovata 
oblast 

December 3. Zemepisna 
mapa 

3. Europa 3. Afrika 3. Rieky, jazier 

April 4. Sopky, 
zemetrasenie 

4. Regionalny 
zemepis 
europskeho 
svietadely 

4. Regionalny 
zemepis 
svietadelou 
okrem 
Europskeho 
kontinenta 

4. 
Hospodarstvo 

 
Број часова 
по одељењу 

4 4 4 4 

Укупан број 
часова 

16 

Начин и 
поступци 
остваривања  
програма  

Material bude šité na mieru potrebám žiakov, použivanie ostatnych 
materialou. Skupinova praca medzi žiakov. Individuálna práca, 
ústne cvičenie, pracovné lístky 

Разред V2 VI2 VII2 VIII2 
Месец Редни број часа и садржаји рада 
Октобар 1. Свемир 1. Биљне      

 заједнице 
 

1. 
Југозападна 
и Јужна Азија 

1. Панонска 
низија и јужни 
обод 
Панонске 
низије 

Новембар 2. 
Географска 
дужина и 
ширина 

2. 
Становништво 

2. Источна 
Азија и Кина 

2. Планинска 
област 

Децембар 3. 
Географска 

карта 

3. Европа 3. Африка 3. Реке, речни 
сливови, 
језера 

Април 4. Вулкани и 
земљотреси 

4. Регионална 
географија 
Европе 

4. 
Регионална 
географија 
ваневропских 
континената 

4. Индустрија 

Број часова 
по одељењу 

4 4 4 4 

Укупан број 
часова 

16 

Начин и 
поступци 
остваривања  
програма  

Материјал ће бити прилагођен потребама ученика. Учење ће 
се реализовати кроз групни рад. Индивидуализована настава, 
наставни листови 
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Програм  допунске наставе из физике 
Наставник: Мезеи Ивана 
 

 

Разред VI1 VII1   
Месец Редни број часа и садржаји рада 
Октобар  1. Мерење, 

задаци 
1. Појам 
убрзања 

  

Новембар 2. Кретање, 
задаци 

2. РППК, 
брзина и пут 

  

Децембар 3. Кретање, 
задаци 

3. Кретање 
тела под 

дејством силе 
теже  

  

Јануар 4.Сила, 
задаци 

4. Равнотежа 
тела 

  

Фебруар 5. Маса и 
густина 

5. Равнотежа 
тела, момент 

силе 

  

Март 6. Маса и 
густина 

6. Механички 
рад 

  

Април 7. Притисак 7. Енергија   
Мај  8. Притисак 8. Топлотне 

појаве 
  

     
     

 
Број 

часова по 
одељењу 

8 8   

Укупан 
број 

часова 

16 

Начин и 
поступци 
остварива
ња  
програма  

Индивидуализована настава, наставни листови, рад на 
рачунару 

Разред VI2 VII2 VIII2  
Месец Редни број часа и садржаји рада 
Октобар  1. Мерење, 

задаци 
1. Појам 
убрзања 

1. Таласи и 
звук 

 

Новембар 2. Кретање, 
задаци 

2. РППК, 
брзина и пут 

2. Оптика  

Децембар 3. Кретање, 
задаци 

3. Кретање 
тела под 

дејством силе 
теже  

3.Електростати
ка 

 

Јануар 4.Сила, 
задаци 

4. Равнотежа 
тела 

4.Електрична 
струја 

 

Фебруар 5. Маса и 
густина 

5. Равнотежа 
тела, момент 

силе 

5. Магнетизам  
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Март 6. Маса и 
густина 

6. Механички 
рад 

6. 
Електромагнет

изм 

 

Април 7. Притисак 7. Енергија 7. Атомска и 
нуклеарна 

физика 

 

Мај  8. Притисак 8. Топлотне 
појаве 

  

     
     

 
Број 

часова по 
одељењу 

8 8 7  

Укупан 
број 

часова 

23 

Начин и 
поступци 
остварива
ња  
програма  

Индивидуализована настава, наставни листови, рад на 
рачунару 
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Програм  допунске наставе из математике 
Наставници: Ђокић Радојка 
Разред V2 VI2 VII2 VIII2 
Месец Редни број часа и садржаји рада 

Септембар 

1.Скуповне 
операције.Ос
врт на скуп 
природних 

бројева. 

1.Сабираљње 
и одузимање 
у скупу целих 

бројева. 
 

1.Квадрат 
рационалног 

броја. 

1.Скуповне 
операције.О
сврт на скуп 
природних 

бројева. 

Октобар 

1. Скупови 
тачака. 
Цртање 

основних 
геометријских 

појмова, 
кружнице и 

круга. 

/ 

1.Примена 
Питагорине 
теореме на 
правоугли 
троугао. 

1.Решавање 
линеарних 
једначина с 

једном 
непознатом. 

Новембар 

1.Примена 
правила 

дељивости. 
Одређивање 
NZS и NZD 

два 
двоцифрена 

броја. 

1.Превођење 
децималног 

записа у 
разломак и 

обрнуто. 

1.Одређивање 
степена датог 

броја. 
/ 

Децембар / / / 

1.Израчунав
анје 

Површине и 
запремине 

коцке и 
квадра. 

Јануар 

1.Превођење 
коначног 

децималног 
записа у 

разломак и 
обрнуто. 

2.Упоређивањ
е по величини 
бројева истог 

записа. 

1.Сабирање и 
одузимање у 

скупу Q. 
2.Решавање 
једначина. 

1.Oсновне 
операције са 
степенима. 
2.Mножење 

монома. 

1.Решавање 
линеарних 
једначина и 
неједначина. 
2.Одређива

ње 
вредности 
линеарне 

функције и 
цртања 

графика. 

Фебруар / / / 

1.Одређива
ње средње 
вредности и 

медијане 
података. 

Март 
1.Сабирање и 

одузимање 
разломака. 

1.Проценат и 
примена. 

1.Израчунавањ
е обима и 
површине 

круга. 

1.Решавање 
система од 

две 
линеарне 

једначине са 
две 

непознате. 
Април 1.Множење и 1.Проценат и 1.Одређивање 1.Површина 
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    Програм  допунске наставе из математике 
    Наставници: Абеловски Владимир 

дељење 
разломака. 

примена. положаја тачке 
у правоуглом 
координатном 

систему. 

и запремина 
ваљка и 

купе. 

Мај / 1.Бројевни 
изрази у Q. / / 

Јун 

1.Решавање  
једначина у 

скупу 
позитивних 
разломака. 

1.Површина 
квадрата и 

правоугаоник
а. 

1.Примена 
пропорције.Про

ценат. 
 

Број 
часова у 
одењељу 

8 8 8 8 

Начини и 
поступци 

остварива
ња 

програма 

Индивидуализована настава, наставни листови,графичко и 
сликовито приказиванје наставних садржаја 

Укупан 
број 

часова 
32 

Разред V1 VI1 VII1 VIII1 
Месец Редни број часа и садржаји рада 

Септембар 

1.Скуповне 
операције.Ос
врт на скуп 
природних 

бројева. 

1.Сабираљње 
и одузимање 
у скупу целих 

бројева. 
 

1.Квадрат 
рационалног 

броја. 

1.Скуповне 
операције.О
сврт на скуп 
природних 

бројева. 

Октобар 

1. Скупови 
тачака. 
Цртање 

основних 
геометријских 

појмова, 
кружнице и 

круга. 

/ 

1.Примена 
Питагорине 
теореме на 
правоугли 
троугао. 

1.Решавање 
линеарних 
једначина с 

једном 
непознатом. 

Новембар 

1.Примена 
правила 

дељивости. 
Одређивање 
NZS и NZD 

два 
двоцифрена 

броја. 

1.Превођење 
децималног 

записа у 
разломак и 

обрнуто. 

1.Одређивање 
степена датог 

броја. 
/ 

Децембар / / / 

1.Израчунав
анје 

Површине и 
запремине 

коцке и 
квадра. 
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Јануар 

1.Превођење 
коначног 

децималног 
записа у 

разломак и 
обрнуто. 

2.Упоређивањ
е по величини 
бројева истог 

записа. 

1.Сабирање и 
одузимање у 

скупу Q. 
2.Решавање 
једначина. 

1.Oсновне 
операције са 
степенима. 
2.Mножење 

монома. 

1.Решавање 
линеарних 
једначина и 
неједначина. 
2.Одређива

ње 
вредности 
линеарне 

функције и 
цртања 

графика. 

Фебруар / / / 

1.Одређива
ње средње 
вредности и 

медијане 
података. 

Март 
1.Сабирање и 

одузимање 
разломака. 

1.Проценат и 
примена. 

1.Израчунавањ
е обима и 
површине 

круга. 

1.Решавање 
система од 

две 
линеарне 

једначине са 
две 

непознате. 

Април 
1.Множење и 

дељење 
разломака. 

1.Проценат и 
примена. 

1.Одређивање 
положаја тачке 
у правоуглом 
координатном 

систему. 

1.Површина 
и запремина 

ваљка и 
купе. 

Мај / 1.Бројевни 
изрази у Q. / / 

Јун 

1.Решавање  
једначина у 

скупу 
позитивних 
разломака. 

1.Површина 
квадрата и 

правоугаоник
а. 

1.Примена 
пропорције.Про

ценат. 
 

 
Број 

часова по 
одељењу 

8 8 8 8 

Укупан 
број 

часова 
32 

Начин и 
поступци 
остварива
ња  
програма  

Индивидуализована и диференцирана настава, наставни 
листови(задаци на допуњавање и  заокруживање),метода 
демонстрације, графички сликовити прикази наставних 
садржаја. 
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    Програм  допунске наставе из немачког језика/ z nemeckého jazyka 
    Наставник: Зузана Литавски-Бењо/ Zuzana Litavská-Beňová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trieda V1 VI1 VII1 VIII1 
Мesiac Poradové číslo hodiny a obsah práce 
Október 1. Písanie 1. Diktát  

 
1.Pravopis / 

November 2.Čítanie 
 

/ 
 

           / 1.Futúr 

Január 3. Diktát 
 

2. Perfekt 
 

2. Präteritum 
und 
Modalverben 

 

2.Gramatické 
časy 

Marec 4.Prézent 
 

3.Prézent/per
fekt 

3. Súvetia 
 

3.Prézent/per
fekt/preterit/f
utúr-
transformácia 
viet 

Apríl        / 
 

           /         / 4.Príprava 
pre 
záverečný 
test 

Máj  
 

4. Preklad 4.Futúr  

Jún  
________ 

 

 
_________ 

 
________ 

/ 

 
Počet 

hodín v 
triede 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

Celkový 
počet 
hodín 

16 

Начин и 
поступци 
остварива
ња  
програма  

Individuálna práca, ústne a písomné vyjadrovanie a cvičenie. Práca 
v páre, používanie slovníka, počítača. 
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Програм  допунске наставе из немачког језика – на српском  
наставном језику 
Наставник: Драгана Банч 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Разред V2 VI2 VII2 VIII2 
Месец Редни број часа и садржај рада 
Септембар - - - - 
Октобар 1.Verb 1. 

und 2. P Sg 
1Nominati
v und 
Akkusativ 

1Perfekt mit 
sein und 
haben 

1.Nebensaetze 
mit dass und 
weil 

Новембар 2. Ja-Nein 
Frage 

2. 
Modalverb
en 
koennen 
und 
muessen 
 

2.Weil und 
dass Saetze 

2.Nebensaetze 
mit wenn und 
als 

Децембар  - - - - 
Јануар     
Фебруар 3. 

Verbkonjug
ation im Sg 
und Pl 

3. 
Trennbare 
Verben 

3. Perfekt 3. Praeteritum 

Март     
Април 4. Nomen 

im Pl 
4. 
Praeteritu
m von 
haben und 
sein 

4.Die 
Modalverben 

4. Praeteritum 

Мај 
 

-  - - 

Јун - - - - 
 

Број 
часова по 
одељењу 

 

4 4 4 4 

Укупан 
број 

часова 

16 

Начин и 
поступци 
остварива
ња  
програма  

Индивидуализована настава, говорне и писмене вежбе, 
драматизација 
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4.5. ПРОГРАМ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ   
 
Plán a program dodatkovej zo slovenského jazyka a literatúry - VIII1 ročník  
Наставник: Јарослава Шћевко/ Jaroslava Števková 

Време 
реализације 

(месец) 

Ред. 
бр. 

часа 

Садржај  
активности 

Време 
реализације 

(месец) 

Ред. 
бр. 

часа 

Садржај  
активности 

September 
 

1. Kniha ktorú 
som 
prečítal/a 

 
 

Február 

19. Adverbiá-
adjektíva 

2. Kritika 
prečítaného 

20. Ktorý,ktorá, 
ktoré-
ktorí,ktoré 

3. Pravopis 
ohybných 
slovných 
druhov 

21. Kondicionál 

4. Pravopis 
neohybných 
slovných 
druhov 

22. Telefonovanie,
korešpondenci
a 

Оktóber 

5. Dialektológia Marec 23. Nepriama reč 
6. Frazeológia 24. Ako si vylepšiť 

svoj život  
7. Fonetika 25. Predpoveď 

počasia 
8. Lexikológia 26. Pasívne vety 

 
 

November 

9. Predložky 
v slovenčine 
a srbčine 

Apríl 27. Cudzie slová 

10. Prekladáme 
text 

28. Skloňovanie 
cudzích slov 

11. Zborovna.sk 29. Štylisika 
a štýly 

12. Zborovna.sk 30. Literárne druhy 
December 13. Konsonantick

é skupiny nn, 
kk, jj... 

Máj 31. Literárne žánre 

 14. Posesívne 
pronominá 
môj,tvoj,náš,
váš 

32. Spisovatelia 
romantizmu a 
realizmu 

 15. Vzory pekný 
a cudzí 

33. Dolnozemskí 
spisovatelia 

 16. Rád, rada, 
rado-radi, 
rady  

34. Spisovateľ - 
dielo 

Јаnuár 17. Detektívka    
18. Pády   

Укупан број 
часова 

34 

Начин и 
поступци 
остваривања  
програма  

Individuálna práca, ústne a písomné vyjadrovanie a cvičenie, 
používanie počítača, pracovné lístky, práca v páre, dialóg, 
dramatizácia, www.zborovna.sk, wwwoskole.sk, slovníky, 
encyklopédie, DVD 

http://www.zborovna.sk/
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5. ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 

Месец Садржај рада Реализатори 
Септембар Добродошлица  ученицима првог 

разреда и предшколцима 
 
Представљање петака – у оквиру 
активности УП 

учитељице и ученици 
бивших четвртака 

 
ученици петих 

разреда 
 

Октобар  Активности у оквиру Дечје недеље  
( изложба школске библиотеке, 
цртање по асфалту, посета 
позоришту – млађи разреди, 
спортски дан,  пријем првака у Дечји 
савез....) 

наставници и ученици 

Новембар  Школа ученицима 
посета позоришту – старији разреди 

наставници и ученици 

Децембар  Новогодишња представа уз доделу 
пакетића  
Новогодишња пошта, израда паноа,  
договор о програму Светосавске 
приредбе 

предшколци 
 

наставници и ученици 

Јануар Светосавска приредба ( увежбавање 
и реализација) 
Школска такмичења 
 

наставници и ученици 

Фебруар Дан заљубљених/ Сретење – израда 
паноа, пошта 
Школска такмичења  

наставници и ученици 

Март Обележавање прославе 8.марта 
 
Општинска такмичења  

предшколци 
 

наставници и ученици 
Април Песничка штафета 

Мој хоби 
Окружна такмичења 

наставници и ученици 

Мај Позоришна представа 
Ђачка екскурзија 
 

драмска секција 
наставници и ученици 

Јун  Приредба осмака  поводом 
завршетка основне школе  
 
Концерт виших разреда 
 
Претпремијера /премијерапозоришне 
представе 

наставници и ученици 
 

наставници музичке к. 
и ученици 

 
драмска секција 
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6. ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКИХ 
АКТИВНОСТИ 

Садржај рада Учесници Место рада Време 
(месец) 

Задужени 
наставник 

Такмичење   
„ Навијај фер“ 

Ученици 
првог 
циклуса 

Спортски 
терени у 
месту 

 
X 

 
Сви учитељи 

Фудбал  Дечаци  V- VI 
раз. 

Спортски 
терени у 
месту 

 
X 

Б. Грујин 
Н. Вита 
Б Костовски 

Фудбал  Дечаци  VII- 
VIII раз. 

Спортски 
терени у 
месту 

X Б. Грујин 
Н. Вита 
Б Костовски 

Одбојка  Девојчице V- 
VI раз. 

Спортски 
терени у 
месту 

X Б. Грујин 
Н. Вита 
Б Костовски 

Одбојка  Девојчице 
VII- VIII раз. 

Спортски 
терени у 
месту 

X Б. Грујин 
Н. Вита 
Б Костовски 

Крос Ученици 
другог 
циклуса 

Спортски 
терени у 
месту 

X Б. Грујин 
Н. Вита 
Б Костовски 

Зимске игре 
на снегу 

Ученици 
првог 
циклуса 

Спортски 
терени у 
месту 

 
I 

 
Сви учитељи 

Гимнастика  Ученици 
првог 
циклуса 

Школска 
сала  

II М. Крижан 

Атлетика 
трчање на 
60м 

Ученици 
другог 
циклуса 

Спортски 
терени у 
месту 

 
IV 

Б. Грујин 
Н. Вита 
Б Костовски 

Атлетика 
трчање на 
800 м 

Ученици 
другог 
циклуса 

Спортски 
терени у 
месту 

 
IV 

Б. Грујин 
Н. Вита 
Б Костовски 

Такмичење 3. 
разреда 
вежбе 
спретности и 
брзине на 
полигону 

 
 
Ученици III  
разреда 

Спортски 
терени у 
месту 

 
 

V 

 
 
Сви учитељи 

Полигон 
спретности  

Ученици 
другог 
циклуса  

Спортски 
терени у 
месту 

 
V 

Б. Грујин 
Н. Вита 
Б Костовски 

Крос  Ученици 
другог 
циклуса 

Спортски 
терени у 
месту 

 
V 

Б. Грујин 
Н. Вита 
Б Костовски 
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7. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ/УЧЕНИКА ОД НАСИЉА 
ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА И ПРЕВЕНЦИЈЕ 

ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА 
 

7.1. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ/УЧЕНИКА ОД НАСИЉА 
ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

 
Програм заштите деце/ученика од насиља обухвата ситуације: 

 а) у случајевима насиља или сумње да се насиље дешава међу 
децом/ученицима 
 б) у случајевима када је дете/ученик изложен насиљу или постоји 
сумња да је дете/ученик изложен насињу од стране одрасле особе 
запослене у школи 
 в) у случајевима када је дете/ученик изложен насиљу или постоји 
сумња да је дете/ученик  изложен насиљу од стране одрасле особе која није 
запослена у школи 
 

Задаци у области заштите деце/ученика од насиља 
Превенција Интервенција 

-упознавање са Општим и Посебним 
протоколом 
 
- усклађивање постојећих  
подзаконских аката школе 
 
- израда Програма заштите деце/ 
ученика од насиља 
 
- дефинисање улога и одговорности 
у 
примени процедура и поступака 
 
 - развијање и неговање богатства 
различитости и културе понашања у 
школи 
 
- организовање обука за ненасилну 
комуникацију и конструктивно 
решавање конфликата 
 
- организовање разговора, 
предавања,  
изложби о безбедности и заштити 
деце/ученика од насиља 
 
- дефинисање правила понашања и 
последица кршења правила 
-развијање вештине ефикасног 
разговора у ситуацијама насиља 
 
- заједничко деловање свих 
носилаца 
превенције насиња у школи 

 
 
- усклађена и доследна примена  
утврђених поступака и процедура 
у ситуацијама насиља 
 
- сарадња са релевантним службама 
 
- континуирано евидентирање  
случајева насиља 
 
- праћење и вредновање врста 
насиља путем истраживања,  
запажања и провере 
 
- подршка деци која трпе насиље 
 
- рад са децом која врше насиље 
 
- оснаживање деце која су 
посматрачи 
насиља за конструктивно реаговање 
 
- саветодавни рад са родитељима 
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Програм заштите деце/ученика од насиља, злостављања и 
занемаривања 

П
ре

ве
нт

ив
не

 а
кт

ив
но

ст
и 

Активности Динамика 
Носиоци послова и 

одговорни за 
реализацију 
активности 

Израда Програма заштите 
деце/ 
ученика од насиља 

Септембар Тим за заштиту деце/ 
ученика од насиља 

Упознавање са правилима  
понашања у школи  
(ученици и родитељи првог 
разреда) 

Септембар, 
октобар 

Учитељи  
првог разреда 

Подсећање на правила 
понашања у 
школи 

Септембар Учитељи, одељењске 
старешине, директор 

Заједничко доношење 
правила понашања у 
одељењским заједницама 

Септемба, 
октобар 

Учитељи, одељењске 
старешине,одељењске 
заједнице 

Разговори са ученицима о 
значају фер такмичења и 
навијања у спорту 

Септембар, 
октобар 

Учитељи, наставници 
физичког васпитања 

Активности у оквиру Дечје 
недеље посвећене 
развијању другарства, 
пријатељства, фер 
такмичења и навијања у 
спортским активностима 

Прва недеља 
октобра 

Запослени у школи, 
ученици, родитељи 
Одговорни: учитељи и 
одељењске старешине 

Анкетирање ученика трећег 
разреда о насиљу 

Октобар Учитељи  
трећег разреда, педагог 

Организовање превентивних 
активности које доприносе 
безбедности у школској 
заједници 

Током 
наставне 
године 

Тим за заштиту деце од 
насиља, Ученички 
парламент 

Усвајање знања и 
практичних вештина за 
заштиту од насиља (ОЗ, 
индивидуално) 

Током 
наставне  
године 

Учитељи, 
одељењске старешине, 
педагог 

Подстицање позитивних 
облика понашања кроз 
оснаживање ученика за 
прихватање различитости, 
толеранцију... 
 

Током 
наставне  
године 

Учитељи, 
одељењске старешине, 
педагог, 
Ученички парламент 

Прикупљање података о 
просоцијалном понашању, 
мирном решавању сукоба 

Током 
наставне  
године 

Учитељи, 
одељењске старешине, 
педагог, 
Ученички парламент 

Додела похвалница за 
позитивно понашање 

Мај Ученички парламент, 
директор 
 

Редовно вођење књиге 
дежурства 

Током 
наставне 
године 

Дежурни учитељи и 
наставници 
 

Спортска такмичења Током 
наставне 

Учитељи, наставници 
физичког васпитања, 
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године одељењске старешине 

Стручно усавршавање 
васпитног кадра за 
управљање понашањем у 
школи,  ненасилну 
комуникацију, констуктивно 
решавање конфликата 

У 
току наставне 

године 

Индивидуално 
усавршавање 
образовно-васпитног 
кадра 

Одабир тема из области 
превенције вршњачког 
насиља за ЧОС-ове  

Септембар Учитељи, 
одељењске старешине, 
педагог 

Волонтирање ученика 
старијих разреда у млађим 
разредима 

Друго 
полугодиште 

Наставник грађанског 
васпитања, учитељи 

Анализа педагошких 
ситуација из праксе – 
хоризонтална размена 
искустава 

На крају 
првог и 
трећег 

квартала 

Учитељи, одељењске 
старешине, предметни 
наставници, педагог 

 

И
нт

ер
ве

нт
не

 а
кт

ив
но

ст
и 

Активности Динамика 
Носиоци послова и 

одговорни за 
реализацију 
активности 

Подсећање наставног особља 
о Примени процедура и 
поступака у ситуацијама 
насиља  

Септембар, 
октобар 

Тим за заштиту деце/ 
ученика од насиља 

Примењивање мера 
интервенције у случајевима 
насиља у складу са 
Протоколом  о  заштити деце 
од насиља, злостављања и 
занемаривања у образовно- 
васпитним установама 

 

Током 
наставне 
године 

Тим за заштиту деце/ 
ученика од насиља, 
учитељи, одељењске 
старешине, дежурни 
наставници, 
директор 

Обезбеђивање школског 
простора 

Септембар, 
у току године 

Директор, домар, 
локална заједница 

Уједначавање евиденције на 
нивоу школе  која се води о 
насиљу у  

Октобар Тим за заштиту деце/ 
ученика од насиља, 
наставници који су 

прошли обуку о 
васпитном раду 

Континуирано евидентирање 
случајева насиља 

Током 
наставне 
године 

Тим за заштиту деце/ 
ученика од насиља, 
наставници који су 
открили насиље 
 

Подршка деци која трпе 
насиље 

Током 
наставне 

године када се 
појави 

проблем 

Учитељи, 
одељењске 
старешине, 
педагог 

Рад са децом која врше 
насиље 

Током 
наставне 
године 

Учитељи, 
одељењске 
старешине, 
педагог, стручњаци 
ван школе 
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Праћење врста насиља путем 
испитивања и запажања 

Током 
наставне 
године 

Педагог  
(испитивање), 
учитељи, одељењске 
старешине, 
запослени у школи 

Испитивање ученика старијих 
разреда о вршњачком насиљу 
у школи (на узорку) 

Друго 
полугодиште 

УП, Тим ЕТОС, и 
ПОДРШКА 
УЧЕНИЦИМА 

Испитивање наставника о 
стању вршњачког насиља у 
школи  
(на узорку) 

Друго 
полугодиште 

УП, Тим ЕТОС, и 
ПОДРШКА 
УЧЕНИЦИМА 

Саветодавни рад са 
родитељима 

Током године Учитељи, 
одељењске 
старешине, педагог 

Сарадња са Центром за 
социјални рад, здравственим 
службама 

Током 
наставне 
године  

Тим за заштиту деце/ 
ученика од насиља, 
педагог, одељењске 
старешине 

Сарадња са ПУ Када се појави 
проблем 

Тим за заштиту деце/ 
ученика од насиља, 
директор, деж. 
настав. 

Праћење ефеката предузетих 
мера и вредновање Програма 
заштите деце/ 
ученика од насиља 

Током  
године, 

јун 

Тим за заштиту деце/ 
ученика од насиља, 
директор 

 
 
 

7.2. ПРОГРАМИ ПРЕВЕНЦИЈЕ ДЕЛИНКВЕНТНОГ ПОНАШАЊА 
УЧЕНИКА И ЗЛОУПОТРЕБЕ  ДУВАНА  И ПСИХОАКТИВНИХ 

СУПСТАНЦИ                    
 

Ц и љ  који школа треба да оствари у спречавању употребе 
психоактивних супстанци, појаве запуштеног, девијантног и деликвентног 
понашања је да код ученика, одговарајућим васпитно-образовним 
поступцима, развија позитиван, активан однос према здравом начину 
живота, формира потребу за чувањем и унапређивањем менталног и 
физичког здравља, да формира свест о штетном дејству дрога на њихово 
ментално и физичко здравље, да утиче на младе да стичу знања и 
формирају негативан однос према дрогама и неприхватљивом понашању, и 
развијају  механизме одбране који ће им помоћи да се супротставе 
различитим искушењима. 

 
З а д а ц и  школе у спречавању употребе психоактивних супстанци и 

неприхватљивог понашања ученика су да: 
се својим целокупним васпитно-образовним радом, организацијом живота и 
рада ученика и стварањем одговарајућих услова обезбеди нормалан развој 
ученика и делује превентивно против сваког девијантног понашања, 
укључујући и употребу дрога, што остварује сталним повезивањем учења и 
рада, јачањем васпитне функције школе унапређивањем сарадње са 
родитељима ученика и успостављањем организоване сарадње са 
институцијама друштвене средине; 
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пружа информације ученицима и даје одређена знања  о психоактивним 
супстанцама и њиховом утицају на психичко и физичко здравље ( у 
зависности од узраста ); 
прати развој ученика, открива тешкоће које се јављају код појединаца и 
сагледава  могућности превазилажења проблема; 
ствара и обезбеђује услове да млади организовано користе слободно време 
у ваннаставним активностима; 
ствара услове и брине о афирмисању личних и друштвених вредности преко 
заједничких  активности  младих  које  организују   Дечји савез, Подмладак 
Црвеног крста, одељењске заједнице ученика и друге културне и спортске 
организације; 
прати проблеме који могу довести до појаве наркоманије, васпитно-
запуштеног , девијантног и деликвентног понашања ученика, и проналази 
методе и облике у борби против ових појава; 
обезбеди  информисање родитеља, просветних, здравствених и социјалних 
институција, а и органа МУП-а о кретању појава, и да ради на сталном 
стручном оспособљавању просветних радника на спречавању употребе 
дрога  и појаве неприхватљивог понашања ученика. 
За спречавање појаве деликвентног понашања и наркоманије, значајне су 
следеће програмске мере: 
 I    Унапређивање програма и реализација васпитног рада Школе 
 II   Побољшање програмске сарадње са родитељима 

III Успостављање организоване сарадње са  институцијама 
друштвене средине 
 

I задатак: Превенција  делинквентног понашања ученика 
Начин и врста реализације Носиоци Време 

- Стварање услова за организовано и 
садржајно  провођења слободног 
времена кроз рад у слободним 
активностима 

Руководиоци 
слободних 
активности 

Током године 
по плану 

- Недеља посвећена спортским 
такмичењима у школи 

Наставници 
физичког 
васпитања, 
учитељи 

Једном у сваком 
полугодишту 

- Развијање система вредности кроз 
садржаје редовне наставе 

Учитељи,  
наставници 

Током године 

- Омогућавање ученицима да свако 
доживи успех и да напредује у 
наставним и ваннаставним 
активностима 

Учитељи,  
наставници 

Током године 

-  Рад у ученичким  организацијама и 
учешће у њиховим акцијама  

Ученичке 
организације 

Током године 

- Укључивање у волонтирање у 
одељењима од I до IV разреда 

Наставник 
грађанског 
васпитања, УП 

Од октобра до 
краја наставне 

године 
- Психолошке и едукативне радионице 
којима се развијају социјалне вештине 

Водитељи 
радионица 

Током године 
по плану 

- Оспособљавање наставника да 
помажу ученицима у развијању 
самопоуздања и социјалних облика 
понашања 

Педагог Фебруар 

- Предавања која се односе на 
злоупотребу ПАС и злоупотребу деце 

Предавачи РС 
и ПУ Зрењанин 

Током године 
по плану 

-Обрада тема на ЧОС-овима које се 
односе на ризична понашања и 

Одељењске 
старешине 

Током године 
по плану 
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превенцију делинквентног понашања  
- Праћење ученика који имају проблема 
у понашању 

Одељењске 
старешине, 
педагог 

Током године 

- Васпитни, појачан васпитни и 
интервентни рад са ученицима 

Одељењске 
старешине,ОЗ, 
педагог, 
родитељи, 
директор 

Током године 

- Индивидуална сарадња са 
родитељима, укључивање родитеља у 
помоћ ученику 

Одељењске 
старешине, 
педагог 

Током године 

-Сарадња са  ПУ, Центром за социјални 
рад 

Директор, 
педагог, 
одељењске 
старешине 

Током године 

 
II  задатак: Превенција злоупотребе дувана и психоактивних 

супстанци (ПАС) 
Циљ и задаци: Операционализација система мера у превенцији пушења, 
наркоманије и других ПАС чија ће примена допринети здравом формирању 
личности ученика; 
 Обезбеђивање стицања знања о формирању ставова, вредности и 
понашања која карактеришу здраву личност, способну за избор пожељних 
стилова живота; 
 Усвајање знања и облика понашања предвиђених законима и 
правилима који се односе на забрану коришћења дувана и ПАС-а; 
 Формирање механизма одбрамбеног понашања. 
Садржаји: 
- Развијање здравог стила живота: исхрана, потребе организма, појам 
здраве хране, лекови, ПАС, дрога и СИДА; 
- важност поштовања закона, прописа и правила понашања, одговорно 
понашање, шта су вредности, штетност коришћења дувана, алкохола и 
коришћења дрога; 
- препознавање притисака, утицаја вршњака потребе за прихватањем, 
предности одолевања, анализа рекламе, итд.   

Начин и врста реализације Носиоци Време) 
- Психолошке и едукативне радионице Водитељи 

радионица 
 

Током године 
по плану 

- Едукативне здравствене радионице и 
предавања о штетности пушења, 
злоупотребе алкохола и др. ПАС 

Здравсрвени 
радници 

Током године 
по плану 

-Обрада тема на ЧОС-овима које се 
односе на здравствену превенцију 
пушења, превенцију злоупотребе 
алкохола и других ПАС 

Одељењске 
старешине, 
педагог 

Током године 
 
 

- Предавање о злоупотреби 
психоактивних супстанци 

Стручњаци ПУ 
Зрењанин 

Друго 
полугодиште 

-Активности ОЗ у вези са превенцијом 
здравља и злоупотребе дувана, 
алкохола и осталих ПАС (опремање 
паноа у одељењу, прикупљање 
информација из ових области и њихово 
презентовање у одељењу) 

Одељењске 
старешине, 
чланови ОЗ 

Током године 
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-Приказивање видео касета: Сида, 
Наркоманија, Камичак љубави, Човек и 
алкохол и разговори о гледаном 
материјалу 

Одељењске 
стареш. V - VIII 
разреда, 
педагог, 

Током године 

-У оквиру наставе: првенствено 
биологије и хемије, матерњег језика;у 
осталим предметима, јачањем 
позитивних карактеристика личности              

Наставник 
биологије и 
хемије, 
учитељи, 
наставници 

Током године 
по плану 

-Акцијом ДС и ПЦК и УП о штетности 
пушења, о алкохолизму и злоупотреби 
ПАС  

Руководиоци 
ДС, ПЦК, УП 

III 

-Сарадња са здравственим 
стручњацима, стручњацима МУП-а, 
Центром за социјални рад 

Директор, 
педагог 

Током године 

-У оквиру родитељских састанака 
темама из ове области, дељењем 
брошура и материјала  
Шта сваки родитељ треба да зна о 
дроги; Како препознати дете које је под 
утицајен ПАС-а и како реаговати 

Одељењске 
старешине, 
старешине 
старијих 
разреда,  
чланови 
СРШ, ... 

XI, 
током године 

 
8. ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 

 
Предметне секције 

Програм рада Математичке секције 
Руководилац секције: Татјана Бајат – Марковљев – млађи 

разреди 
Разред и одељење из којег су чланови секције: , III2, IV2 

 
Време 

реализације 
(месец) 

Ред. 
бр. 

часа 

Садржај  
активности 

Време 
реализације 

(месец) 

Ред. 
бр. 

часа 

Садржај  
активности 

Септембар 
 

1. Упознавање са 
ученицима 

 
 

Фебруар 
 

19. Проблеми 
кретања 

2. Упознавање са 
начином рада 

20. Проблеми 
кретања 

3. Занимљиви 
задаци са 
бројевима и 
низови 

21. Решавање 
задатака 
обрнутим 

редом 
4. Занимљиви 

задаци са 
бројевима и 
низови 

22. Разломци  

Октобар 
 

5. Магични 
квадрати 

 
 
 
Март 

  23. Разломци 

6. Магични 
квадрати 

 
   24. 

Решавање 
задатака 
путем лажне 
претпоставк
е 

7. Једначине и 
неједначине 

    25.    Разни 
занимљиви 
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задаци 
8. Једначине и 

неједначине 
  26. Разни 

занимљиви 
задаци 

 
Новембар 

9. Решавање 
задатака 
помоћу 
теразија 

 
 
Април 

   27. Понављање 
задатака 

10. Решавање 
задатака 
помоћу 
теразија 

 
  28. 

Понављкње 
задатака 

11. Проблеми 
кретања 

   29. Понављање 
задатака 

12. Проблеми 
кретања 

   30.    Квиз 

Децембар 13. Обим 
правоугаоника, 
квадрата и 
троугла 

 
 
 
Мај 

   31. Проблемско 
логички 
задаци 

14.      Обим  
   32. 

Проблемско 
логички 
задаци 

15. Површина 
правоугаоника 

и квадрата 

 
 
   33. 

 
Латински 
квадрати 

16.  Површина  
   34. 

 
Квиз 

Јануар 17. Површина 
коцке и квадра 

 
Јун 

    35. Занимљиви 
задаци 

 18. Површина 
коцке и квадра 

   36. Часови који 
су нам се 
највиши 
допали 

Укупан број 
часова 

36 
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Програм рада математичке секције – старији разреди, српски наставни 
језик   
Руководилац:Ђокић Радојка 
Чланови секције су из одењеља V2 и VI2. 

Вр
ем

е 

Бр
oj

 
ча

са
 

САДРЖАЈ РАДА 

IX 1. Упознавање ученика са програмом рада секције. 
2. Погађање замишљених бројева 

X 

3. Математички ребуси и укрштенице. 
4. Математички ребуси и укрштенице.     

5. Венов дијаграм и његова примена у решавању задатака. 
   

6. Венов дијаграм и његова примена у решавању задатака. 
 

XI 

7. Математичке досетке. 
8. Математичке досетке. 
9. Математички квиз. 
10. Математички квиз. 
11. Живот и рад великих математичара. 
12.  Живот и рад великих математичара. 

XII 13. Математика и уметност. 
14. Математика кроз епохе. 

I 15. Математика кроз епохе. 
16. Математика и спорт. 

II 

17. Математика и спорт. 
18. Историјат математичких проблема. 
19. Историјат математичких проблема. 
20. Разговор о математици. 

III 

21. Анегдоте из живота великих математичара. 
22. Анегдоте из живота великих математичара. 
23. Историјат математичких проблема. 
24. Историјат математичких проблема. 

IV 

25. Решавање интересантних задатака из редовне наставе. 
26. Решавање интересантних задатака из редовне наставе. 
27. Маатематичке приредбе-теме у вези математике. 
28. Математичке приредбе-теме у вези математике. 
29. Интересантни  из редовне наставе по избору ученика. 
30. Интересантни  из редовне наставе по избору ученика. 

V 

31. Математички квиз. 
32. Математички квиз. 
33. Разговор о математици. 
34. Интересантни  из редовне наставе по избору ученика. 

VI 35. Зидне новине 
36. Зидне новине 

Укупно 36 часова 
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Програм рада лингвистичке секције 
Руководилац секције:наставник српског језика Оливера Молнар 
Разред и одељење из којег су чланови секције: V/2, VI/2, VII/2 
                  
Време 
реализације 

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ број 
часова                
 за тему            

  
   
IX- X 
 
 
 
 
 
 
 
XI 
 
 
 
 
XII 
 
 
 
 I 
 
 
 II 
 
 
 
 
 
 III 
 
 
 IV 
 
 
 
 
 V 
 
 
 
VI 
 

 
1.Уписивање чланова и договор о раду секције 
2.Делови књиге 
3.Организовање изложбе књига у Дечјој недељи 
4.Упознавање са различитим типовима речника и   
    лексикона 
5.Прикладна употреба речи 
6.Читање и разумевање дијаграма,  графикона и  
    слично 
 
7.Летимично читање 
8.Правилан изговор 
9.Најчешће грешке у говору и писању 
     (истраживачки рад) 
 
10. Најчешће грешке у говору и писању 
           (израда паноа) 
11.Попуњавање разних образаца 
 
12.Реклама за филм/књигу 
13.Језичке вежбе(језичке тракалице...) 
 
14.Израда тестова – припрема за школско 
такмичење  
    из српског језика и језичке културе 
15.Школско такмичење из српског језика и језичке  
     културе 
 
16.Богаћење речника 
17.Представљање књиге М.Шипке 
 
 
18.Знам за више-израда тестова према узрасту 
19.Писање имена из страних језика 
 
 
 
20.Језик свакодневне комуникације-говорни и 
писани 
21.Породице језика 
 
 
22.Анализа рада 

 
     

 

 
1 
1 
2 
 
2 
1 
1 
 
 
1 
1 
2 
 
 
2 
 
2 
 
1 
2 
 
2 
 
2 
 
 
2 
2 
 
 
2 
2 
 
 
 
2 
2 
 
 
 
1 

Укупан 
број час. 

 36 36 
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Програм рада англистичке секције 
Руководилац секције:наставник енглеског језика Татјана Рељин 
Англистичка секција реализоваће се у одељењима од 5.до 8.разреда 
Термин реализације англистичке секције- уторак (7.час) 
 

Време 
реализације 

(месец) 

Ред. 
бр. 

часа 

Садржај  
активности 

Време 
реализације 

(месец) 

Ред. 
бр. 

часа 

Садржај  
активности 

Септембар 
 

1. Introduction to 
the curriculum 

Фебруар  

21. St Valentine’s 
Day – 

general 
information 

2. English 
speaking 
countries 

22. St Valentine’s 
Day – love 
messages 

3. UK- history, 
culture and 
language 

23. Homonyms 

4. UK- history, 
culture and 
language 
(project) 

   24. Phrasal verbs 

Октобар 
 

5. European days 

Март 

25. Mother’s Day 
6. European days 26. English music 
7. Halloween - 

vocabulary 
27. Analysis of 

the English 
poem 

8. Halloween - 
project  28. Films and 

subtitles 

Новембар 
 

9. Thanksgiving 
Day- 

introduction 

Април  
 

29. My favourite 
film - analysis 

10. Thanksgiving 
Day- project 

30. Easter - 
introduction 

11. US - history, 
culture and 
language 

31. Easter - 
project 

12. US - history, 
culture and 
language 
(project) 

32. English 
names 

Децембар  
 

13. The usage of 
dictionary 

Мај 

33. Books and 
English 
writers 

14. My dictionary - 
project 

34. My favourite 
book - 
analysis 

15. Christmas – 
general 

information 

35. Final project 

16. Christmas 
postcards 

36. Final project 

Јануар 

17. Synonyms and 
antonyms  

 

18. Synonyms and 
antonyms 
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19. Abbreviations  
20. Facebook 

language 
Укупан број 
часова 

36 

 
Програм рада биолошке секције  
Руководилац секције: Терез Адамов  
Разред и одељење из којег су чланови секције: V2, VI2, VII2, VIII2 
 

Време 
реализације 

Садржај рада Разред Број 
час
ова 

Облици 
рада 

Методе рада 

октобар -Договор о раду 
секције 

-Дисекција 
кишне глисте 

 

V-VIII 
 

VI 
 

1 
 
2 

Колек.рад 
 

Рад у пару 
 

Разговор 
 

Практична 
вежба 

 
новембар Микроскопирањ

е- 
покорице црног 

лука,крило 
муве,попречни 

пресек кроз 
лист 

-
Микроскопирањ

е ћелија усне 
дупље 

 

V 
 
 
 
 

VII 

2 
 
 
 
 
2 

Рад у пару 
и 

индив.рад 
 
 

Рад у пару 
и 

индив.рад 
 

Практична 
вежба 

 
 
 

Практична 
вежба 

 

децембар -Грађа биљака 
 

-Екосистеми 
 

-Бескичмењаци 

V 
 

VIII 
 

VI 

2 
 
2 
 
2 

Колек.рад 
 

Колек.рад 
 

Колек.рад 
 
 

Интернет 
презентација 

Интернет 
презентација 

Интернет 
презентација 

 
јануар -Грађа људског 

тела 
 

-Школско 
такмичење из 

биологије 

VII 
 
 

V-VIII 

2 
 
 
1 

Колек.рад 
 
 

Индив.рад 

Интернет 
презентација 

 
Израда теста 

фебруар -Познати 
биолози 

 
 

-Грађа људског 
тела 

-Основни 
еколошки 
појмови 

V-VIII 
 
 

VII 
 

VIII 
 
 

2 
 
 
1 
 
1 

Колек.рад 
и 

индив.рад. 
Индив.рад. 

 
Индив.рад 

Израда паноа 
 

Израда 
тестова 
Израда 
тестова 

 

март 
 
 
 

-Дисекција жабе 
и капиларни 
крвоток жабе 

 

VI,VII 
 
 
 

2 
 
 
 

Пад у пару 
 
 
 

Практична 
вежба 
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-Доказивање  

осмозе и 
плазмолизе 

 

 
VII,VIII 

 
 
 

 
2 
 
 
 

 
Рад у пару 

и 
индив.рад 

 

 
Практична 

вежба 
 
 

април -Посматрање 
стома 

-Фенолошка 
посма- 

трања-пролеће 
 
 

V 
 

VIII 
 

2 
 
2 
 

Рад у пару 
 

Групни рад 
 
 

Практична 
вежба 

Разговор, 
записивање 

 

мај -Сакупљање 
лековитог биља 

V-VIII 2 Индив.рад Рад на терену 
 

Укупан број часова 30 
 
 
Програм рада географске секције 
Руководилац секције: Душан Бојанић 
Разред и одељење из којег су чланови секције: V1-VIII2 
 

Време 
реализације 

(месец) 

Ред. 
бр. 

часа 

Садржај  
активности 

Време 
реализације 

(месец) 

Ред. 
бр. 

часа 

Садржај  
активности 

Септембар 
 

1. Уводни час 

Фебруар  

19/20. Мап макер 1 
2. Картографиј

а старог 
века 

21. Мап макер 2,3 

3. Картографиј
а средњег 

века 

22. Пројекција 
филма  
10 најопаснијих 
животиња 
Америке 

4. Картографиј
а 
савременог 
доба 

23/24. Пројекција 
филма  
10 најопаснијих 
животиња 
Аустралије 

Октобар 
 

5. Пројекција 
филма Свет 
који нестаје 

Март 

25. Израда крокија 
плана школе 1,2 

6. Картографск
и знаци 

26. Посета 
географском 
локалитету 
Пескара 

7. Меркаторов
е пројекције 

27/28. Посета 
географском 
локалитету Бара 

Новембар 

9. Географски 
термини 

Април  

29/30. Посета 
географском 
локалитету 
Каменити 
виногради 

10. Пројекција 
филма 
Последња 

31/32. Посета Српској 
православној и 
Словачкој 
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оаза евангелистичкој 
цркви 

Децембар  
 

13. Коришћење 
географског 
атласа 1 

Мај  

33/34. Пројекција 
филма Сателити 

14. Коришћење 
географског 

атласа 2 

35/36. Географске 
занимљивости 
Завршна реч 

15. Географска 
енциклиопе

дија 

  

16. Посета 
школској 

библиотеци 

  

Јануар 

17. Професије 

 

  
18. Посета 

предузећу 
Картонажа 

  

Укупан број 
часова 

36 

 
 

Програм рада историјске секције 
Руководилац секције: Станковић Магдалена 
Разред и одељење из којег су чланови секције: VI2, VII2, VIII2 
 

Време 
реализације 

(месец) 

Ред. 
бр. 

часа 

Садржај  
активности 

Време 
реализације 

(месец) 

Ред. 
бр. 

часа 

Садржај  
активности 

Септембар 
 

1. Уводни час-
разговор о 
интересовањ
има ученика Фебруар  

14. Археолошка 
ископавања 

2. Грчки богови 15. Први српски 
устанак 

3. Грчка култура 16. Косовски бој и 
легенда 

Октобар 
 

4. Први светски 
рат 

Март 

17./18 Тројански рат и 
Одисеја 

5. Други светски 
рат 

19. Леонардо Да 
Винчи и његови 
изуми 

Новембар 

6./7. Други светски 
рат-пројекција 
докум.филма Април  

20. Интервју са 
историјском 
личношћу 

8. Коришћење 
историјског 
атласа 

21. Играње улога 

Децембар  
 

9. Немањићи 

Мај  

22./23 Хладни 
рат/Комунизам 

10. Француска 
револуција и 

Наполеон 

24/25 Историјски 
извори/ 
Игра са 
годинама у 
прошлости 
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11. Историја 
СФРЈ 

26./27 Тито-за или 
против/ 
Средњевековни 
манастири у 
Србији 

Јануар 

12. Цар 
Константин и 
Милански 
едикт Јун 

28./29 Дракула/Највећи 
злотвори у 
историји 

13. Историјске 
занимљивост
и 

30. Квиз 

Укупан број 
часова 

30 

 
Програм рада секције из физике, млади физичар 
Руководилац секције: Ивана Мезеи 
Разред и одељење из којег су чланови секције: VI1-VI2 
Време 

реализације 
(месец) 

Ред. 
бр. 

часа 

Садржај  
активности 

Време 
реализације 

(месец) 

Ред. 
бр. 

часа 

Садржај  
активности 

Септембар 
 

1. Уводни час 

Фебруар  

11.  Рачински 
задаци 

2. Релативна 
брзина 

12. Принцип рада 
простих 
машина 

Октобар 
 

3. Заниљивости 
из 
астрономије Март 

13. Око, дурбин, 
телескоп 

4. Прављење 
паноа 
планета 

14. Рачунски задаци 

Новембар 

5.  Биофизика 

Април  

15. Магнетно поље 
земље 

6.  Светлост, 
појаве у 
свакодневном 
животу 

16. Рачунски задаци 

Децембар  
 

7. Решавање 
проблема из 
оптике Мај  

17. Заниљивости из 
астрономије 

8.  Занимњивост
и из 
астрономије 

18. Посета некој 
лабораторији на 
факултету 

Јануар 

9. Најзначајнији 
физичари до 
20.века  

  

10. Најзначајнији 
срспски 
физичари 

  

Укупан број 
часова 

18 
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 Културно-уметничке секције 
 

Програм рада Литерарна секција на словачком језику – млађи разреди 
Руководилац секције: Зуска  Петраш  
Разред и одељење из којег су чланови секције: I1,II1,III1,IV1, 
 

Време 
реализације 

(месец) 

Ред. 
бр. 

часа 

Садржај  
активности 

Време 
реализациј

е 
(месец) 

Ред. 
бр. 

часа 

Садржај  
активности 

Септембар 
 

1. Zoznamovanie 
sa s plánom 
kružka 

Март 
 
 
 
 
 

19. čítame verše o 
mame 

2. Dohovor 
o témach  
a literárných 
súbehách 

20. literárna hra: Kto 
rýchlejšie a kto 
krajšie? 

Октобар 
 

3. čítanie básní– 
po výbere 
žiakov 

21. písanie literarnych 
prác a básní 

4. písanie prác 
na tému 
Detského  
týždňa 

22. práce za 
Čitateľský denník 

5. pano Detský 
týždeň 

23. chystáme pano 

6. dohovor o 
učinkovaní 
žiakov  na 
konkurse 
Čitateľský 
denník I – II 
trieda 

24. práce za 
Čitateľský denník 

Новембар 
 
 

7. písanie 
literarnych 
prác a basin 
na tému jeseň 
a zima 

Април 
 

25. analíza 
napísaných 
literárnych  prác  a 
zvoliť 
najúspešnejšie a            
najoriginálnejšie   
práce  pre 
Básnickú štafetu 

8. analíza 
napísanýchliter
árnych prác  a 
zvoliť 
najúspešnejšie 
a 
najoriginálnejši
e   práce  pre 
pano , noviny 

26. učinkovanie na  
Básnickej štafete v 
našej škole 
 

9. práce za 
Čitateľský 
denník 

 
 
 
 

27. práce za 
Čitateľský denník 

10. písanie 
literarnych 

28. práce za 
Čitateľský denník 
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prác a básní  
Децембар 
 
 

11. hodina je 
vaša- po 
vybere žiakov 

29. práce za 
Čitateľský denník 

12. práce za 
Čitateľský 
denník 

30. práce za 
Čitateľský denník 

Јануар 
 
 

13. chystáme 
pano 

 
 
 
 

Мај 

31. práce za 
Čitateľský denník 

14. písanie 
literarnych 
prác a básní 

32. práce za 
Čitateľský denník 

Фебруар 15. práce za 
Čitateľský 
denník 

33. analíza prác  a 
zvoliť 
najúspešnejšie a 
najoriginálnejšie 
práce  pre     
Čitateľskú   
značku 

16. písanie 
literarnych 
prác a básní 
na tému jar , 
mama, láska 

34. analíza prác   

 17. chystáme 
pano 

 
Јун 

35. chystáme pano 

18. práce za 
Čitateľský 
denník 

36. hodnotenie práce 
literárneho krážku 

Укупан број 
часова 

36 

 
 

Програм рада Рецитаторске секције на словачком језику – млађи 
разреди 
Руководилац секције: Соња Захорец 
Разред и одељење из којег су чланови секције: I1,II1,III1,IV1, 

Време 
реализације 

(месец) 

Ред. 
бр. 

часа 

Садржај  
активности 

Време 
реализациј

е 
(месец) 

Ред. 
бр. 

часа 

Садржај  
активности 

Септембар 
 

1. 

Príprava pre 
výstúpenie na 
programe 
prímania 
prvákov do 
Detského 
zväzu  

 
Фебруар 
 

19. 

Školské 
závodenie 
recitátorov 

2. 

Príprava pre 
výstúpenie na 

programe 
prímania 

prvákov do 
Detského 

zväzu 

20. 

Príprava pre 
obecnú súťaž 

recitátorov 

3. Príprava pre 21. Príprava pre 
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výstúpenie na 
programe 
prímania 

prvákov do 
Detského 

zväzu 

obecnú súťaž 
recitátorov 

4. 

Príprava pre 
Rozhlasovú 
súťaž 
recitátorov 

22. 

Príprava pre 
obecnú súťaž 

recitátorov 

Октобар 
 

5. 

Príprava pre 
Rozhlasovú 
súťaž 
recitátorov 

Март 

23. 

Príprava pre 
obecnú súťaž 
recitátorov 

6. 

Príprava pre 
Rozhlasovú 

súťaž 
recitátorov 

24. 

Príprava pre 
obecnú súťaž 
recitátorov 

7. 

Príprava pre 
Rozhlasovú 

súťaž 
recitátorov 

25. 

Príprava pre 
obecnú súťaž 
recitátorov 

8. 
Príprava pre 
školskú súťaž 
recitátorov 

26. 
Príprava pre 
zónovú súťaž 
recitátorov 

Новембар 

9. 
Príprava pre 
školskú súťaž 
recitátorov 

Април 

27. 
Príprava pre 
zónovú súťaž 
recitátorov 

10. 
Príprava pre 
školskú súťaž 
recitátorov 

28. 
Príprava pre 
zónovú súťaž 
recitátorov 

11. 
Príprava pre 
školskú súťaž 
recitátorov 

29. 
Príprava pre 
zónovú súťaž 
recitátorov 

12. 
Príprava pre 
školskú súťaž 
recitátorov 

30. 
Príprava pre 
zónovú súťaž 
recitátorov 

Децембар  

13. 
Príprava pre 
školskú súťaž 
recitátorov 

Мај  

31. 
Príprava pre 
zónovú súťaž 
recitátorov 

14. 

Príprava pre 
výstúpenie na 

programe 
z priležitosti 

Školskej 
oslavy 

Svätého Sávu 

32. 

Príprava pre 
pokrajinskú súťaž 
recitátorov 

15. 

Príprava pre 
výstúpenie na 

programe 
z priležitosti 

Školskej 
oslavy 

Svätého Sávu 

33. 

Príprava pre 
pokrajinskú súťaž 
recitátorov 

16. Príprava pre 
výstúpenie na 34. Príprava pre 

pokrajinskú súťaž 
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programe 
z priležitosti 

Školskej 
oslavy 

Svätého Sávu 

recitátorov 

Јануар 

17. 
Príprava 
školského 
závodenia Јун 

 

35. 
Príprava pre 
pokrajinskú súťaž 
recitátorov 

18. 
Príprava 
školského 
závodenia 

36. 
Analýza práce 
v 2013/14 r. 

Укупан број 
часова 

36 

 
Програм рада Рецитаторске секције на српском језику – млађи разреди 
Руководилац секције: Марија Јевтић 
Разред и одељење из којег су чланови секције: I2,II2,III2,IV2. 

Време 
реализације 

(месец) 

Ред. 
бр. 

часа 

Садржај  
активности 

Време 
реализације 

(месец) 

Ред. 
бр. 

часа 

Садржај  
активности 

Септембар 
 

1. 
Пријем 

чланова у 
секцију 

 
 

Фебруар 
 

19. 
Школско 

такмичење 
рецитатора 

2. 

Припрема за 
наступ на 
приредби 
примања 
првака у 

Дечији савез 

20. 

Припрема за 
Општинско 
такмичење 

3. 

Припрема за 
наступ на 
приредби 
примања 
првака у 

Дечији савез 

21. 

Припрема за 
Општинско 
такмичење 

4. 

Припрема за 
наступ на 
приредби 
примања 
првака у 

Дечији савез 

22. 

Припрема за 
Општинско 
такмичење 

Октобар 

5. 
Наступ на 
приредби 

Март 

23. 
Припрема за 
Општинско 
такмичење 

6. 

Изражајно 
читање 

песмица о 
јесени 

24. 

Припрема за 
Општинско 
такмичење 

7. 

Изражајно 
читање 

песмица о 
јесени 

25. 

Припрема за 
Општинско 
такмичење 

8. 

Изражајно 
читање 

песмица о 
јесени 

26. 

Припрема за 
зонско 

такмичење 
рецитатора 
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Новембар 

9. 

Припрема за 
школско 

такмичење 
рецитатора 

Април 

27. 

Припрема за 
зонско 

такмичење 
рецитатора 

10. 

Припрема за 
школско 

такмичење 
рецитатора 

28. 

Припрема за 
зонско 

такмичење 
рецитатора 

11. 

Припрема за 
школско 

такмичење 
рецитатора 

29. 

Припрема за 
зонско 

такмичење 
рецитатора 

12. 

Припрема за 
школско 

такмичење 
рецитатора 

30. 

Припрема за 
зонско 

такмичење 
рецитатора 

Децембар  

13. 

Припрема за 
школско 

такмичење 
рецитатора 

Мај  

31. 

Припрема за 
зонско 

такмичење 
рецитатора 

14. 

Припрема за 
наступ на 
приредби 

ради школске 
славе Свети 

Сава. 

32. 

Припрема за 
Покрајинско 
такмичење 
рецитатора 

15. 

Припрема за 
наступ на 
приредби 

ради школске 
славе Свети 

Сава. 

33. 

Припрема за 
Покрајинско 
такмичење 
рецитатора 

16. 

Припрема за 
наступ на 
приредби 

ради школске 
славе Свети 

Сава. 
 

34. 

Припрема за 
Покрајинско 
такмичење 
рецитатора 

Јануар 

17. 

Припрема за 
школско 

такмичење Јун 
 

35. 

Припрема за 
Покрајинско 
такмичење 
рецитатора 

18. 
Припрема за 

школско 
такмичење 

36. 
Анализа рада 

секције 
2013/2014 

Укупан број 
часова 

36 
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Програм рада Драмске секције на словачком језику  
Руководилац секције: Зузана Обшуст 
Разред и одељење из којег су чланови секције: I1,II1,III1, III2, IV1,V1, V2. 
 

Време 
реализације 

(месец) 

Ред. 
бр. 

часа 

Садржај  
активности 

Време 
реализације 

(месец) 

Ред. 
бр. 

часа 

Садржај  
активности 

Септембар 
 

1.  Privítanie 
novách členov 
do divadelnéj 
sekcii. 
Zoznamovacie 
hry 

 
 

Фебруар 
 

19. Oboznamovanie 
sa so 
scenárom.Rozdel
enie rolí 

2. Hudobno- 
pohybové hry 

20. Plynulé čítanie 
rextov 

3. Hry na 
vyjadrenie 
emocii 

21. Nácvik divadelnéj 
hry-Verbálny 
prejav  

4. Skúška pred 
vystúpením 
z príležitosti 
prímania 
prvákov do 
Detského 
sväzu. 

22. Nácvik divadelnéj 
hry-Phybový 
prejav  

Октобар 
 

5. Účasť na 
programez príl
ežitosti 
prímania 
prvákov do 
Detského 
sväzu. 

 
 
 
 

Март 

23. Príprava 
kostýmov Výroba 
rekvizít 

6. Predstavenie  
novej 
divadelnej hry 

24. Nácvik divadelnéj 
hry-orientácia v 
priestore 

7. Rozdelenie 
rolí.Scenár 
a jeho tvorba. 

25. Nácvik divadelnéj 
hry –
zosúladnenie 
verbálneho 
a pohybového       
prejavu 

8. Artikulačné 
cvičenia 

26. Nácvik divadelnéj 
hry-úprava 
kostýmov,príprav
a kulís 

 9. Rytmus 
a tempo reči. 
Práca s textom 

 
 
 

Април 

27. Nácvik divadelnéj 
hry v pripravenom 
priestore-
Popoluška 

10. Nácvik 
a prednes 
divadelného 
textu 

28. Precvičovanie 
divadelnéj hry -
Popoluška 

11. Nácvik 29. Divadelné 
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a prednes 
divadelného 
textu 

predstavenie pred 
obyvateľmi 
Slovenska , 
v Šali. 

12. 12. 
Improvizácia 
divadelnej hry 

30. Pobyt na 
slovensku 
a hranie 
divadelného 
predstavenia 
Popoluška. 

 13. Príprava 
kostýmov 

 
 
 
 

Мај 

31. 31. Precvičovanie 
divadelnéj hry 

 14. Výroba rekvizít 32. 32.Divadelné 
predstavenie pred 
žiakmi ZŠ-
predpremijera 

 15. Nácvik 
divadelnéj hry-
Verbálny 
prejav 

33. 33. Divadelné 
predstavenie pred 
obyvateľmi 
Aradáča-
premijera 

 16.  16. Nácvik 
divadelnéj hry-
Pоybový 
prejav 

34. 34. Precvičovanie 
divadelnéj hry  

Јануар  17.  Vystúpenie 
pred 
vianočnými 
sviatkami ? 

 
Јун 

35. 35. Vystúpenie na 
3XĎ 

18. Výber novej 
divadelnéj hry 

36. 36. Analíza 
a upratovanie 
scény a kostýmov 

Укупан број 
часова 

36 

 
Програм рада драмске секције  на српском језику - старији разреди 
Руководилац секције: Јелена Сирар 
Разред и одељење из којег су чланови секције: V/2, VI/2 

Време 
реализације 

(месец) 

Ред. 
бр. 

часа 

Садржај  
активности 

Време 
реализациј

е 
(месец) 

Ред. 
бр. 

часа 

Садржај  
активности 

Септембар 
 

1. Формирање 
секције и 
договор о 
раду 

Фебруар  

19/20. Учешће на 
светосавској 
приредби 

2. План рада за 
текућу годину 

21. Гледање ТВ 
драме 

3. Основни 
појмови 
позоришне 
уметности 

22. Гледање ТВ 
драме 

4. Основни 
појмови 
позоришне 
уметности 

23/24. Стваралачки 
писмени рад – 
писање драмског 
комада 
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Октобар 
 

5. Говорне 
вежбе и 
изражајно 
читање текста 

Март 

25. Избор новог 
текста 

6. Говорне 
вежбе и 
изражајно 
читање текста 

26. Подела улога 

7. Избор новог 
текста за 
драмску игру 

27/28. Читалачке пробе 

Новембар 

9. Посета 
позоришту 

Април  

29/30. Распоредне 
пробе 

10. Разговор о 
одгледаној 
представи 

31/32. Генерална проба 

Децембар  
 

13. Читалачка 
проба 
(читање по 
улогама) 

Мај  

33/34. Извођење 
драмског комада 
у школи 

14. Распоредна 
проба 
(груписање 
лица и ствари 
на сцени) 

35/36. Извођење 
драмског комада 
у школи 

15. Распоредна 
проба (вежбе 
покрета и 
гестова) 

  

16. Распоредна 
проба 
(сценске 
радње) 

  

Јануар 

17. Генерална 
 проба 
светосавске 
приредбе  

  

18. Генерална 
 проба 
светосавске 
приредбе 

  

Укупан број 
часова 

36 

 
 
Програм рада Литерарно-рецитаторске секције/Literárného a recitačného 
krúžku  
на словачком језику – старији разреди 
Руководилац секције: Јарослава Шћевко 
Разред и одељење из којег су чланови секције: V1, VI1, VII1, VIII1 

Време 
реализације 

(месец) 

Ред. 
бр. 

часа 

Садржај  
активности 

Време 
реализације 

(месец) 

Ред. 
бр. 

часа 

Садржај  
активности 

September 
 

1. Voľba 
vedúcich v  
krúžku 

 
 
Február 

19. Príprava na 
Obecnú súťaž 
recitátorov 



657 
 

predsedu a 
tajomníka 

2. Odchod do 
prírody 

20. Nacvičovanie 
básní 

3. Všímame si 
svet vôkol nás-
zmyslami 

21. Cvičenie 

4. Odchod do 
školskej 
knižnice 

22. Odchod do 
Zreňaninu 

Оktóber 

5. Pozeranie 
video kazety –
Slovenčina-
recitovanie 
 

Marec 23. Príprava pre 
Básnickú štafetu 
Nacvičovanie 
básní 
medziobecná 
súťaž 

6. Pozeranie 
DVD Harry 
Potter 

24. Písanie básní 

7. Píšeme verše 
na tvári miesta 
v prírode 

25. Čítame básne 
a volíme 
najkrajšie 

8. Analýza 
napísaného a 
najkrajšie posi
elame do 
Vzletu  

26. Práca na 
počítači – 
Vypisujeme 
a prekladáme  

 
 

November 

9. Zoznamujeme 
sa s novými 
knihami 
v knižnici - 
čítame 

Apríl 27. Básnik hosť- 

10. Prezeráme 
básničkové 
knihy a volíme 
si báseň 

28. Jar – Veľká noc 
- oblievačka 

11. Učíme sa 
správnu 
slovenčinu 

29. Napísal / a som 
v tomto 
školskom roku 

12. Prečo mám 
rád slovenčinu, 
prečo mám rád 
Slovensko - 
súťaž 

30. Prečítal/a som - 
reklama 

December 13. Vypracovanie 
Nástenných 
novín 
v chodbe - 
Vianoce 

Máj 31. Pozeral/a som – 
film, divadlo, 
DVD 

 14. Sviatky- 
Mikuláš, 
Lucka, 
Vianoce- 
tradícia 

32. Výlet návšteva 
Loveckého 
domu 

 15. Písanie o zime 33. Výlet  návšteva 
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a sviatkoch Loveckého 
domu 

 16. Pred Novým 
rokom 

34. Analýza práce 
v šk.2013/2014 

Јаnuár 17. Prekladáme 
text Sv.Sava 

Jún 35. Príprava žiakov 
pre Koncoročný 
program 

18. Nacvičujeme 
text – Sv. 
Sava 

36. Konferansa a 
recitácia 

Укупан број 
часова 

36 

 
Програм рада хора  - старији разреди 
Руководилац секције: Даниела Аврам 
Разред и одељење из којег су чланови секције: V1, VI1, VII1, VIII1 V2, VI2, 
VII2, VIII2 

Време 
реализације 

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ број 
часова                
 за тему            

  
   
IX 
 
X 
 
 
 
 
 
XI 
 
 
 
 
XII 
 
 
 
 I 
 
 
 II 
 
 
 
 
 
 III 
 
 
 
 IV 
 
 

 
1.- 4 Вокализе, дисање, држање акорада и 
интервала 
   
5-9 Обрада песме КИША ПАДА једноглас, ЦРНЕ 
ОЧИ двоглас 
 

 
 
 
 
Oбрада песме ТИХО НОЋИ двоглас, НЕК 
СВУД ЉУБАВ СЈА вишеглас 
 
 
 
НОВОГОДИШЊА ЗДРАВИЦА, једноглас 
 
 
 
Светосавски програм 
 
 
ДОНА НОБИС ПАЦЕМ канон. ТЕБЕ ПОЈЕМ 
једноглас 
 
 
 
 
Припреме за наступ за ЕВРОПСКО СЕЛО, 
одабир песме или композиције за 
кореографију са певањем 
 
ПРОЛЕЋНА ПЕСМА једноглас, БЕЗ АПРИЛА  
вишеглас и песма европског села 

 
4 
 
4 
 
1 
 
 
 
 
4 
 
 
 
3 
 
 
 
 
2 
 
 
4 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
4 
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 V 
 
 
 
VI 
 

 
 
Песме поводом завршне приредбе осмог 
разреда по одабиру разредне заједнице 
 
 
Понављање свих научених песама инаступ 
последљег наставног дана 
 
УКУПНО 36 ЧАСОВА годишње 
 
 

 
 
4 
 
 
2 

 
 

Спортско-рекреативне секције 
 

Програм рада Гимнастичке секције 
Руководилац секције: Марјена К. Закић 
Разред и одељење из којег су чланови секције: II2,II1,III1, III2, IV1, IV2,V1, 
VI1. 
                                         

Време 
реализације 
(месец) 

Ред. 
бр. 

часа 

Садржај  
активности 

Број 
час.   
по             
месец.          

  
   

IX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1.- 4. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.- 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ 

                        РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА 
 

 
 - Упознавање нових чланова са садржајем  
        и начином рада  
  -  Дечји поскок са докораком, галоп                 
  -  Колут напред до чучнја, окрет у чучњу за  
          180 степени и спојно 
  -  Ходање по греди 
  -  Колут назад  до чучнја,  колут назад  до     
             до става раскорачног        
  -   Елементи на греди 
  -   Припремне вежбе за прескок 
  -   Припремне вежбе за паралелни разбој 
  -   Окрети са покретима руку 
  -   Предвежбе за премет упором странце 
  -   Припремне вежбе за вратило 
 
 
           ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ 

            РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА 
 

- Дечји поскок са докораком, галоп    
- Маказице и мачји скок 
- Мост уз помоћ 
- Вага предклоном и заножењем 
- Припремне вежбе за разношку 
- Разбој:одразом једне ноге узмак до 

упора предњег, зањихом саскок 

 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
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XI 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

XII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
9.-12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.-
15. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.-
18. 
 
 
 
 
 
 
 

- Наскок на греду 
- Паралелни разбој: наскок у упор 

помицањем напред разноручно, 
суручно, саскок 

- Вежбе на вратилу 
 

 
           ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ 

             РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА 
  

- Дечји поскок са докораком, галоп    
- Маказице и мачји скок 
- Вага предклоном и заножењем 
- Мост заклоном и уклоном 
- Припремне вежбе за разношку 
- Прескок преко козлића 
- Вежба на разбоју за такмичење 
- Вежбе на вратилу 
- Вежбе на греди 
- „Кругови“: Суножним одразом вис 

узнето, спуст напред до суножног става 
- Прескок преко шведскок сандука 

 
 
           ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ 

            РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА 
 

- Дечји поскок са докораком, галоп    
- Маказице и мачји скок 
- Високо-далеки скок и повезивање са 

галопом 
- Вага предклоном и заножењем 
- Мост заклоном и уклоном 
- Припремне вежбе за разношку 

  -  Колут назад  до чучнја,  колут назад  до     
             до става раскорачног        

- Прескок преко козлића 
- Вежба на разбоју за такмичење 
- Вежбе на вратилу 
- Вежбе на греди 
- „Кругови“: Суножним одразом вис 

узнето, спуст напред до суножног става 
- Прескок преко шведскок сандука 
- Вежбе на тлу 

 
 
           ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ 

             РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА 
 

-  Дечји поскок са докораком, галоп    
- Маказице и мачји скок 
- Високо-далеки скок и повезивање са 

галопом 
- Вага предклоном и заножењем 
- Мост заклоном и уклоном 
- Припремне вежбе за разношку 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 
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II 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19.-
22. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

23.-
27. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  -  Колут назад  до чучнја,  колут назад  до     
             до става раскорачног        

- Прескок преко козлића 
- Вежба на разбоју за такмичење 
- Вежбе на вратилу 
- Вежбе на греди 
- „Кругови“: Суножним одразом вис 

узнето, спуст напред до суножног става 
- Прескок преко шведскок сандука 
- Вежбе на тлу 

 
 
 
           ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ 

            РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА 
 

- Дечји поскок са докораком, галоп    
- Маказице и мачји скок 
- Високо-далеки скок и повезивање са 

галопом 
- Вага предклоном и заножењем 
- Мост заклоном и уклоном 
- Припремне вежбе за разношку 

  -  Колут назад  до чучнја,  колут назад  до     
             до става раскорачног        

- Прескок преко козлића 
- Вежбе на вратилу 
- Вежбе на греди 
- „Кругови“: Суножним одразом вис 

узнето, спуст напред до суножног става 
- Прескок преко шведскок сандука 
- Вежбе на тлу 
- Обавезан састав на разбоју за школско       

такмичење 
  -   Обавезан састав на греди за школско       

Такмичење 
 

           ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ 
             РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА 
 

- Дечји поскок са докораком, галоп    
- Маказице и мачји скок 
- Високо-далеки скок и повезивање са 

галопом 
- Вага предклоном и заножењем 
- Мост заклоном и уклоном 

  -  Колут назад  до чучнја,  колут назад  до     
             до става раскорачног        

- Прескок преко козлића 
- Вежбе на греди 

  -    „Кругови“: Обавезан састав  за школско 
      такмичење 
- Прескок преко шведскок сандука 
- Вежбе на тлу 
- Обавезан састав на разбоју за школско       

такмичење 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
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IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
28.-
30. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
31.-
35. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
36.-
37. 

  -   Обавезан састав на греди за школско       
такмичење 

 -   Обавезан састав на тлу за школско       
Такмичење 

-   Обавезан састав на вратилу за школско       
Такмичење 

 
         ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ 

           РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА 
 

- Дечји поскок са докораком, галоп    
- Маказице и мачји скок 
- Високо-далеки скок и повезивање са 

галопом 
- Вага предклоном и заножењем 
- Мост заклоном и уклоном 

  -  Колут назад  до чучнја,  колут назад  до     
             до става раскорачног        

- Прескок преко козлића 
- Вежбе на греди 

  -    „Кругови“: Обавезан састав  за школско 
      такмичење 
- Прескок преко шведскок сандука 
- Вежбе на тлу 
- Обавезан састав на разбоју за школско       

такмичење 
  -   Обавезан састав на греди за школско       

такмичење 
 -   Обавезан састав на партеру за школско       

tакмичење 
-   Обавезан састав на вратилу за школско       

tакмичење 
 

 
            ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ 

             РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА 
 

- Дечји поскок са докораком, галоп    
- Маказице и мачји скок 
- Високо-далеки скок и повезивање са 

галопом 
- Вага предклоном и заножењем 
- Мост заклоном и уклоном 

  -     Колут назад  до чучнја,  колут назад  до     
             до става раскорачног 

- Вежбе на тлу 
- Увежбавање ритмичких елемената 
- Ритмика уз гимнастичке елементе 

     
               ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ 
               РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА 
 

-    Ритмика уз гимнастичке елементе 
  -     Анализа рада 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 

Укупан број часова  37 
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Програм рада одбојкашке секције (старији разреди) 
Руководилац секције: Костовски Биљана 
Разред и одељење из којег су чланови секције: V1, VI1, VII1, VIII1 

Време 
реализације 

(месец) 

Ред. 
бр. 

часа 

Садржај  
активности 

Разред Облици 
рада 

Методе 
рада 

Септембар 
 

1. Формирање 
секције и 
договор о 
раду 

V-VIII 
 

Групни 
Рад у пару 

Метод 
демонст

рације 
Метод 
живе 
речи 

2. Одбијање 
лопте 

прстима 

Групни 
Рад у пару 

Метод 
демонст

рације 
Метод 
живе 
речи 

3. Одбијање 
лопте 

прстима 

Групни 
Рад у пару 

Метод 
демонст

рације 
Метод 
живе 
речи 

4. Одбијање 
лопте 
прстима 

Групни 
Рад у пару 

Метод 
демонст

рације 
Метод 
живе 
речи 

Метод 
демонст

рације 
Метод 
живе 
речи 

Октобар 
 

5. Одбијање 
лопте 
подлактицам
а 

V-VIII 
 

Групни 
Рад у пару 

Метод 
демонст

рације 
Метод 
живе 
речи 

6. Одбијање 
лопте 

подлактица
ма 

Групни 
Рад у пару 

Метод 
демонст

рације 
Метод 
живе 
речи 

7. Одбијање 
лопте 

подлактица
ма 

Групни 
Рад у пару 

Метод 
демонст

рације 
Метод 
живе 
речи 

Новембар 8. Игра преко 
мреже V-VIII Групни 

Рад у пару 
Метод 

демонст
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 рације 
Метод 
живе 
речи 

9. 
10. 
11. 
12. 
13. 

Игра преко 
мреже 
Школски 
сервис 
Школски 
сервис 
Школски 
сервис 
Школски 
сервис 

Групни 
Рад у пару 

Метод 
демонст

рације 
Метод 
живе 
речи 

Децембар  
 

14. Игра преко 
мреже 

 

Групни 
Рад у пару 

Метод 
демонст

рације 
Метод 
живе 
речи 

15. 
 

Игра преко 
мреже 

Групни 
Рад у пару 

Метод 
демонст

рације 
Метод 
живе 
речи 

Јануар 

16. 
Комбиновано 
одбијање 
лопте у 
тројкама 

V-VIII 
 

Групни 
Рад у пару 

Метод 
демонст

рације 
Метод 
живе 
речи 

17. Комбиновано 
одбијање 
лопте у 
тројкама 

Групни 
Рад у пару 

Метод 
демонст

рације 
Метод 
живе 
речи 

Фебруар 
 

18. Комбиновано 
одбијање 
лопте у 
тројкама 

 

Групни 
Рад у пару 

Метод 
демонст

рације 
Метод 
живе 
речи 

19. Комбинован
о одбијање 

лопте у 
тројкама 

Групни 
Рад у пару 

Метод 
демонст

рације 
Метод 
живе 
речи 

20. Лелујави 
сервис 

Групни 
Рад у пару 

Метод 
демонст

рације 
Метод 
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живе 
речи 

21. Лелујави 
сервис 

Групни 
Рад у пару 

Метод 
демонст

рације 
Метод 
живе 
речи 

Март 
 

 22. Лелујави 
сервис 

 

Групни 
Рад у пару 

Метод 
демонст

рације 
Метод 
живе 
речи 

23. Лелујави 
сервис 

Групни 
Рад у пару 

Метод 
демонст

рације 
Метод 
живе 
речи 

24. 
25. 

Смеч из 
места 

Смеч из 
места 

Групни 
Рад у пару 

Метод 
демонст

рације 
Метод 
живе 
речи 

Април 

26. Смеч из 
залета 

V-VIII 
 

Групни 
Рад у пару 

Метод 
демонст

рације 
Метод 
живе 
речи 

27. 
28. 
29. 

Смеч из 
залета   
Смеч из 
залета 
Игра преко 
мреже 

Групни 
Рад у пару 

Метод 
демонст

рације 
Метод 
живе 
речи 

Метод 
демонст

рације 
Метод 
живе 
речи 

Мај 
 

30. 
31. 

Игра преко 
мреже 
Игра 4:2  

 

Групни 
Рад у пару 

Метод 
демонст

рације 
Метод 
живе 
речи 

32. 
  33. 
  34. 

Игра преко 
мреже  4:2 
Игра 4:2 
Игра 4:2  

Групни 
Рад у пару 

Метод 
демонст

рације 
Метод 
живе 
речи 
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Јун 

35. 

Игра 4:2 

V-VIII 
 

Групни 
Рад у пару 

Метод 
демонст

рације 
Метод 
живе 
речи 

36. Игра 4:2 Групни 
Рад у пару 

Метод 
демонст

рације 
Метод 
живе 
речи 

Укупан број 
часова 

36 

 
 

Програм рада Шаховске секције 
Руководилац секције: Владимир Јованов 
Разред и одељење из којег су чланови секције: I1,II1,III1, III2, IV1,V1, V2, 
VI1, VI2 

Време 
реализације 

(месец) 

Ред. 
бр. 

часа 

Садржај  
активности 

Време 
реализа

ције 
(месец) 

Ред. 
бр. 

часа 

Садржај  
активности 

Септембар 
 

1. 

Упознавање 
са циљевима 
и задацима 
програма и 

начином рада 
(посматрање, 

вежбање) 

 
 

Фебруар 
 

19. Начин 
реализације 

предности или 
спасавања из 

тешке 
ситуације у 
завршници 

путем 
комбинаторни

х мотива. 

2. 20. 

3. Привремене 
и трајне 

вредности. 

21. Првенство 
школе 

4. 22. Примери са 
једним 

пешаком на 
табли. Октобар 

 

5. Концепт и 
примери 

 
 
 
 

Март 

23. 

6. 24. Равнотежа у 
отварању 7. Тактика у 

игри и њен 
значај. 

25. 

8. 26. Основне 
теоријске 

варијанте и 
њихова 

примена у 
пракси. 

Новембар 

9. 
Комбинаторн
а игра кроз 
практичне 
примере. 

 
 
 

Април 

27. 

10. 28. Отворене 
игре, Шпанска 

партија: 
варијанта 
измене, 

11. 
Напад на 
краља. 

 
29. 
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отворена 
шпанка, 

практична игра 
у тематским 
варијантама, 

класични 
наставци. 

12. 30. Нарушавање 
равнотеже у 
отварању. 

Децембар 

13. 
Позициона 

игра са 
примерима из 

праксе 

 
 
 
 

Мај 

31. 

14. 32. 
Великани 
шаха: Пол 

Морфи. 
15. 33. Морфијеве 

минијатуре. 16. 34. 

Јануар 

17. Начин 
реализације 
предности 

или 
спасавања из 

тешке 
ситуације у 
завршници 

путем 
комбинаторн
их мотива. 

 
Јун 

35. Турнир 
ученика. 

18. 36. 

Симултанка 
предметног 
наставника 

против 
ученика. 

Укупан број 
часова 36 

 
 
 

Техничке секције 
 

Програм рада саобраћајне секције  
Руководилац секције: Пирошка Велисављевић  
Разред и одељење из којег су чланови секције: V2, VI2, VII2 

 В
ре

м
е 

Бр
oj

 
ча

са
 

САДРЖАЈ РАДА 

IX 1. Значење појединих израза и појмова у саобраћају 
2. Саобраћајни знакови и допунске табле       

X 

3. Саобраћајни знакови и допунске табле        
4. Ознаке на коловозу и тротоару 

5. Светлосни саобраћајни знакови и светлосне ознаке 
 Знаци и наредбе које дају овлашћена лица  

6. Саобраћајни знакови – вежбе 

XI 

7. Укључивање и искључивање возила у саобраћају и превоз деце 

8. Кретање возила по путу, кретање пешака, прелажење преко 
коловоза 

9. Мимоилажење, претицање, обилажење 
10. Заустављање и паркирање возила 
11. Саобраћајна правила  – вежбе  
12. Саобраћајна правила  – вежбе  
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XII 13. Саобраћај на раскрсници регулисаној правилима саобраћаја 
14. Саобраћај на раскрсници регулисаној саобраћајним знацима 

I 15. Саобраћај на раскрсници – вежбе 
16. Саобраћај на раскрсници – вежбе 

II 

17. Саобраћај на раскрсници регулисаној светлосним саобраћајним 
знацима 

18. Саобраћај на раскрсници регулисаној знацима које дају 
овлашћена лица 

19. Саобраћај на раскрсници – вежбе 
20. Саобраћај на раскрсници – вежбе 

III 

21. Кретање пешака, саобраћај бицикла, мопеда, 
трицикла,четвороцикла и мотоцикла  

22. Саобраћај возила под пратњом и возила са правом првенства 
пролаза 

23. Употреба светала у саобраћају 
24. Превоз лица и терета  

IV 

25. Решавање саобраћајних тестова – вежба 
26. Решавање саобраћајних тестова – вежба 
27. Решавање саобраћајних тестова – вежба 
28. Решавање саобраћајних тестова – вежба 
29. Решавање саобраћајних тестова – вежба 
30. Решавање саобраћајних тестова – вежба 

V 

31. Вожња бицикла на саобраћајном полигону 
32. Вожња бицикла на саобраћајном полигону 
33. Вожња бицикла на саобраћајном полигону 
34. Вожња бицикла на саобраћајном полигону 

VI 35. Вожња бицикла на саобраћајном полигону  
36. Вредновање рада саобраћајне секције 

Укупан број часова: 36 
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9. ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 
 

Програм рада професионалне оријентације за VII и VIII разред 
 

Циљ и 
задаци 

Активно
сти 

Носиоци Сарад
ници 

Начин 
реализ
ације 

Динами
ка 

Резултати Извори 
доказа 

Планирањ
е рада 

Израда 
акционог 

плана 

Школски тим Водит
ељски 
пар за 

ПО 

Одлучи
вање 

Септем
бар  

2013. 

Израђен 
план ПО 

Годишњ
и план 
рада 

школе/ 
Записни
к Тима 
за ПО 

Упознавањ
е 

родитеља 
са планом 
реализациј
е програма 

ПО 

Информи
сање 

родитељ
а 

Школски 
тим, 

одељењске 
старешине  

7. и 8. 
разреда 

Родит
ељи 

Састан
ак 

Септем
бар  

Укљученос
т 

родитеља 
у ПО 

Записни
ци са 

родите
љских 

састана
ка 

Трајно 
праћење 
ученика 

Вођење 
досијеа о 
ученицим

а 

Одељењске 
старешине,   

педагог 

Предм
етни  

настав
ници 

Записив
ање 

Током 
године 

Комплетна 
документа

ција о 
ученику 

Педаго
шка 

докумен
тација 

Портфо
лио 

Обрада 
података 

хрон. 
праћењем 

Рад са 
ученицим

а 

Одељењске 
старешине,   

педагог 

Учени
ци, 

родит
ељи 

Анкетир
ање 

Октоба
р- мај 

Самоспозн
аја ученика 

7. и 8. 
разреда 

Испуње
ни 

упитниц
и 

докумен
тацију и 
портфо

лио 
Израда 
темата  

Рад са 
ученицим

а 

Предметни 
наставници 

Учени
ци 

Писани 
састави 

Октоба
р-мај 

Провера 
информис
аности и 

интересов
ања 

ученика 7. 
и 8. 

разреда 

Школск
е 

свеске, 
дневни
ци рада 

Имплемен
тација 

програма 
ПО 

 

Радиони
ца са 

ученицим
а 7. и 8. 
разреда 

Одељенске 
старешине  

Школски тим  
за ПО 

Учени
ци 

Радион
ице 

Новемб
ар- 

април 

Обучени 
ученици 

Списак 
ученика

,  
продукт

и са 
радион

ица 
портфо
лио уч. 

Упознавањ
е мреже 
средњих 

школа  

Сарадња 
са СШ у 
Зрењани

ну 

Одељенске 
старешине,  

Школски тим  
за ПО 

Струч
њаци 
СШ у 

Зрења
нину 

Излага
ње, 

презент
ација 

2. 
полугод

иште 

Промоција 
СШ 

Записни
ци тима 
за ПО 

Упознавањ
е са СШ 

Посета 
СШ у ЗР „ 

Дан 
отворени
х врата“ 

Одељенски 
старешина 
Родитељ 

Струч
њаци 
СШ у 

Зрења
нину 

Презент
ација 

2. 
полугод

иште 

Промоција 
СШ 

Записни
ци Тима 
за ПО 
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Циљ и 
задаци 

Активно
сти 

Носиоци Сарад
ници 

Начин 
реализа

ције 

Динам
ика 

Резултати Извори 
доказа 

Информис
ање 

ученика 

ТВ 
емисије и 
интернет 
презента

ције о 
занимањ

има 

Одељењске 
старешине,   

педагог 

  
Презент

ација 

 
Током 
године 

Информис
ани 

ученици 7. 
и 

8.разреда 

Дневни
к рада, 
Записн
ик Тима 
за ПО 

Помоћ 
ученицима 
у избору 

занимања 

Саветода
вни рад 

 

Педагог Одељ
ењске 
старе
шине, 
предм
етни 

настав
ници, 
родит
ељи 

Индивид
уални 

разгово
ри 

 
Током 
године 

Боља 
информис

аност 
ученика 

Педаго
шка 

докуме
нтација 

Упознавањ
е са 

занимањи
ма 

родитеља 

Предава
ње за ОЗ 

Одељењске 
старешине 

 

Родит
ељи 

Предава
ње 

 
Током 
године 

Боља 
информис

аност 
ученика 

Дневни
к рада 

Укљученос
т 

родитеља 

Присуств
о 

родитељ
а 

активнос
тима 

уписа у 
СШ 

Директор, 
одељењске 
старешине 

 

Савет 
родит
еља 

школе 

Присуст
во и 

праћењ
е 

активно
сти 

Јун Укљученос
т 

родитеља 
у 

активности 
уписа у 

СШ 

Записн
ик 

Савета 
родите

ља 
школе 

Израда  и 
доставља

ње 
Извештаја  

Писање 
Извештај

а, 
извештав

ање, 
слање 

Извештај
а 

Тим за ПО Водит
ељски 
пар за 

ПО 

Израда 
извешта

ја, 
Презент

ација 
постигну

ћа 

Након 
реализ
ације 

пројект
а  

Учесници 
су 

информис
ани о 

постигнући
ма 

Записн
ици  

Известа
ји  

 
Основни носиоци рада на професионалној оријентацији ученика су 

чланови тима за професионалну оријентацију Борјанка Бојанић педагог,  
Татјана Рељин наставник енглеског језика и Терез Адамов наставник 
биологије. 
 Рад на професионалној оријентацији се остварује и у осталим 
разредима. 
 Задаци професионалне оријентације се најинтензивније остварују 
кроз наставне предмете: матерњи језик, свет око нас, природу и друштво, 
техничко и информатичко образовање, географију, биологију, физику и 
хемију.  
 Значајно место у остваривању задатака професионалне оријентације 
имају додатни рад, слободне активности ученика као и часови одељењског 
старешине и рад са одељењском заједницом ученика.  
 Теме  из области професионалне оријентације: 
 Узраст од I до III разреда:  
Разговор са ученицима о радним навикама организованог учења. 
Упознавање ученика са занимањима у непосредном окружењу. 
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Упознавање ученика са занимањима кроз различите садржаје у оквиру 
наставних предмета. 
„Шта су по занимању моји родитељи?“; „Игра занимања...“; „Посетили смо 
продавницу“; „Шта бих волео да будем кад порастем?“; „Којих занимања има 
у мојој школи?“; „Каквих занимања има у мом месту?“; „Радно место мог 
тате (маме)“; Квиз игра:”Погоди занимање...”; дидактичке игре занимања. 
 Узраст од IV до VI разреда:  
Дневни планови рада, планирање радних обавеза и слободног времена. 
Радне обавезе у школи и породици. 
Култура рада (радне навике, одговорност према раду, стваралаштво – 
смисао стварања. Радне навике, одговорност према раду, стваралаштво. 
Упознавање ученика са различитим занимањима. 
Анкетирање ученика о њиховим склоностима и интересовањима за 
слободне активности. 
Упознавање ученика са занимањима кроз различите садржаје у оквиру 
наставних предмета. 
„Радне обавезе у школи и породици“;“Израда паноа занимања“; „Живот и 
рад у школи“; „Посетили смо дом здравља у Арадцу“; „Шта бих волео да 
будем, а шта не“; „Шта највише волим да радим у слободном времену?“; 
„Друштвена подела рада“. 
 Узраст од VII до VIII разреда: „Упитници из области професионалне 
оријентације“; „О чему треба водити рачуна при избору занимања?“; „Да ли 
су моје професионалне жеље у складу са мојим способностима?“; „Израда 
породичног стабла занимања“; „Најчешће грешке при избору занимања“; 
„Класификација занимања“; „Струке и занимања“; „Пред избором 
занимања“; „Мрежа средњих школа у Зрењанину“; „Услови уписа у средње 
школе“. 
 Поред наведених тема, одељенским старешинама се пружа 
могућност да прошире садржаје из области професионалне оријентације. 
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10. ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 
   

 Здравствено васпитање ученика обухвата стицање хигијенских 
знања, вештина и навика, упознавање биолошких и физиолошких функција 
организма. Здравствено васпитање и социјална заштита ученика 
подразумева и обезбеђивање добрих хигијенских и ментално-хигијенских 
услова који се односе на школску средину, али и породичне услове. Овај 
програм је неодвојиво повезан са Програмом превенције делинквентног 
понашања ученика и злоупотребе психоактивних супстанци у школи. 
 Здравствено васпитање ученика мора бити заједничка брига свих 
запослених.  
 Циљеви Програма 
Стицање знања, формирање ставова и понашања ученика у вези са 
здравим начином живота и развојем хуманизације односа међу људима 
Унапређивање  хигијенских   и   радних  услова  у  школи  и  елиминисање  
утицаја који штетно делују на здравље 
Остваривање активног односа и узајамне сарадње школе, породице и 
    заједнице на развоју, заштити и унапређивању здравља ученика 
  
            Програм здравственог васпитања и социјалне заштите ученика 
Узраст Програмски 

садржаји 
Начин 

реализације 
Носиоци 
послова 

 1. Изграђивање 
самопоштовања 

  

Млађи 
узраст 

     Сазнавање о себи, 
изграђивање  
сопственог  концепта, 
правилно вредновање 
понашања, 
препознавање 
осећања 

Настава, ЧОС, 
изборни 
предмети, 
психолошке 
радионице 

Учитељи, педагог 

Старији 
узраст 

     Свест о 
сличностима и 
разликама наших 
осећања, акција, 
изгледа; 
евидентирање     
промена у развоју,  
формирање културног 
идентитета;  
проналажење начина 
за превазилажење   
психолошких 
проблема   

Настава, ОЗ 
ЧОС,  
психолошке 
радионице, 
предавања 
 

Предметни  
наставници, 
одељењске 
старешине,  
педагог 

 2. Здрава исхрана     
Млађи  
узраст 

     Утврђивање 
сопствених потреба 
за  храном и њихов 
однос са растом и 
развојем; разноврсна 
исхрана;  упознавање 
различитих физичких  
способности и фаза у 
развоју организма; 
време за јело, оброци;  
формирање навика у 

Настава, ЧОС,  
разговори и  
предавања,  
организација  
ужине, 
едукативне 
радионице 

Учитељи,  
здравствени радници,  
чланови тима  
здравственог 
васпитања, 
стручњаци  
Саветовалишта за 
младе 
из Зрењанина 
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вези са пра- 
вилном исхраном  

Старији 
узраст 

    Испитивање 
фактора који утичу на 
навике о правилној 
исхрани; формирање  
ставова   у  погледу 
исхране; 
балансирање   
хране са енергетским 
потенцијалима 

Настава 
биологије, ОЗ 
ЧОС,  
предавања и  
разговори, 
организација 
ужине 

Наставник биологије, 
одељењске 
старешине,  
здравствени 
радници, 
стручњаци  
Саветовалишта за 
младе 
из Зрењанина 

 3. Брига о телу    
Млађи  
узраст 

    Стицање основних 
хигијенских навика: 
прање руку, купање, 
хигијена  
уста и зуба, хигијена 
одевања  
и хигијена становања 

Настава, ЧОС, 
предавања,  
практична  
примена  
стечених  
знања у 
школи 

Учитељи, 
лекар, 
чланови 
тима  
Завода за  
заштиту здравља 
из Зрењанина 

Старији  
узраст 

     Развијање личне 
одговорности за бригу 
о телу: коси, устима, 
носу; чистоћа тела, 
 брига   о  одећи; 
здраве   навике,    
непушење  

Настава 
биологије,  
физичког в., 
ЧОС,   
разговори и 
предавања у 
оквиру ОЗ 

Наставник 
биологије, физичког  
васпитања, 
одељењске 
старешине, 
чланови тима  
здравственог 
васпитања, 
здравствени радници  

 4. Физичка 
активност и здравље      

  

  Млађи 
узраст 

      Налажење 
задовољстава у 
физичким   
активностима: 
стицањем  
базичних 
способности,покретљ
ивости;  
игра; значај одмора 
 

Настава 
физичког 
васпитања, 
изабрани спорт, 
бављење  
спортом 

Учитељи,  
наставници физичког 
васпитања, тренери 
спортских клу- 
бова 

Старији 
узраст 

 Примењивање 
физичких способности 
у   дневним 
активностима: 
развијање позитивних 
ставова за физичко 
вежбање; коришћење 
времена и рекреације; 
избор  активности, 
спортова и клубова за 
вежбу  

Настава  
физичког 
васпитања, 
ЧОС, ЧОЗ,  
слободне 
активности, 
бављење 
спортом у  
клубовима 
 

Наставник физичког 
васпитања, 
одељењске 
старешине, 
тренери   
спортских 
клубова  

 5. Бити здрав   
Млађи 
узраст 

 Утврђивање здравог 
понашања;  
потреба за одмором; 
спавање и 

Настава , 
ЧОС,  
предавања, 
радионице 

Учитељи,  
здравствени радници 
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рекреација; начини за 
савладавање лаких  
здравствених 
проблема   

Старији 
узраст 

 Научити како да се 
спречи болест: 
природне одбране 
организма; 
спречавање 
инфекција; суочавање 
са  
развојним  
страховима и 
анксиозношћу  

Настава 
биологије, 
ЧОС,  
предавања и 
разговори у 
оквиру ОЗ, 
приказивање 
видео 
материјала 

Наставник биологије, 
одељењске 
старешине, 
здравствени радници  

 6. Безбедно 
понашање  

   

Млађи  
узраст 

  Научити основна 
правила о безбедно- 
 сти   у   кући,   школи  
и  заједници;  
 безбедно кретање у 
саобраћају  

Настава 
природе и  
друштва, света 
око нас, 
слободне 
активности, 
разговори, 
предавања, 
практична 
примена знања 

Учитељи,  
здравствени радници, 
наставник ТИО, 
саобраћајна полиција 

Старији 
узраст 

  Стицање 
самопоуздања у 
следећем             
опсегу активности: 
безбедност у 
саобраћају,   
безбедно понашање 

Настава ТИО,  
ЧОС,   
предавања,  
приказивање 
видео 
материјала, 
саобраћајна 
секција 

Наставник ТИО, 
одељењске 
старешине 

 7. Односи са другима         
Млађи 
узраст 

    Упознати се са 
односима у породици 
и односима 
пријатељства: 
правити пријатељства 
са  другом децом;  
сарађивати у 
породици и школи; 
савладавати 
конфликте и туђа  
нерасположења;  
савладати широк  
дијапазон интеракција 
са људима 
различитих узраста, 
културе и традиције, 
хуманитарне акције   

Настава 
(првенствено  
радом у пару и  
групним рад.),  
активности у 
одељењу и међу  
ОЗ,  
културне 
активности, 
психолошке 
радионице, 
учешће у 
хуманитарним 
акцијама у 
школи  

Учитељи,  
руководиоци  
дечјих органи- 
зација, комисија 
за културну и 
јавну делатност, 
руководиоци секција, 
педагог 

Старији 
узраст 

 
 

      Оспособити 
ученике да разумеју    
потребе и осећања 
других, водећи   

Настава, 
ЧОС, ОЗ,  
психолошке 
радионице,  

Предметни 
наставници,  
одељењске 
старешине, 
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рачуна о њима, 
прихватајући и 
поштујући   различите 
традиције; адаптирати 
се на промене у 
социјалним односима, 
хуманитарне акције    

слободне  
активности, 
активности  
ученичких 
организација, 
Ученичког 
парламента, 
иницирање и 
учешће у 
хуманитарним 
акцијама 

педагог,  
руководиоци секција и  
ученичких 
организација 

 8. Хумани односи 
међу половима 

  

Млађи 
узраст 

  Оспособити ученике 
да: перципирају 
индивидуалне 
разлике међу 
половима; 
сарађују са супротним 
полом; науче да  
помажу другима када 
је то потребно 

Настава 
природе 
и друштва,  
света око нас, 
активности у 
ОЗ,  
предавања 

Учитељи,  
лекар 

Старији  
узраст 

    Оспособити   
ученике  да:   
правилно  препознају  
своја   осећања 
спознају физичке   
разлике    међу 
половима;   
стекну позитивне 
ставове  
и позитивно вреднују 
супротан пол;  
сазнају све што их 
интересује о AIDС 
      

Настава 
матерњег језика, 
биологије,  
ликовне к., 
ЧОС, 
психолошке 
радионице, 
приказивање 
видео 
материјала 

Предметни  
наставници матерњег  
језика,  
биологије,  
здравствени радници 
саветовалишта за 
младе из Зрењанина 
 

 9. Правилно 
коришћење 
здравствених служби         

  

Млађи  
узраст 

     Упознавање и  
контакти с  лекаром,  
стоматологом,   
медицинском  
сестром и 
здравственим 
установама    

Систематски 
прегледи,  
посете  
здравствених  
радника школи, 
разговори 

Учитељи,  
здравствени радници 

Старији 
узраст 

     Откривање да 
одговарајуће службе 
пружају здравствену 
помоћ појединцу, 
организацији, 
различитим 
социјалним 
групама, заједници у 
целини 

Систематски 
прегледи, 
посете  
здравствених  
радника школи, 
разговори, 
посете здрав. 
установама 

Одељенске 
старешине, 
здравствени радници, 
директор, 
стручњаци 
Саветовалишта за 
младе из Зрењанина 

 10.  Улога за здравље   
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заједнице       
Млађи 
узраст 

    Знати како сачувати 
здраву околину 

Настава, ЧОС,  
активностима из 
Програма  
еколошке 
заштите 
животне 
средине 

Учитељи,  
комисија за еколошку  
заштиту средине  
и естетско  
уређење 
школе  

Старији  
узраст 

     Допринети 
здрављу околине: 
чувати  животну 
средину; открити 
начине социјалне 
интеракције са 
људима из  
заједнице   

Настава, 
ЧОС,  
конкретним 
акцијама  
Ученичког  
парламента и  
еколошке 
секције 
 

Наставник биологије, 
хемије,  
грађанског 
васпитања, 
одељењске 
старешине, 
еколошка 
секција, 
Ученички пар. 

 
За реализацију Програма задравственог васпитања у школи је формиран  
тим  који чине: 
 Терез Адамов – наставник биологије 
 Милана Новаков – руководилац ПЦК 
 Катарина Срданов - родитељ  
 
 

11. СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 

 Социјална заштита ученика се обавља у сарадњи са Центром за 
социјални рад Зрењанин. Она подразумева помоћ и подршку ученицима који 
жове у тешком условима, сиромаштву, ученицима којима је  из различитих 
разлога онемогућено или отежано  остваривање њихових потреба.  
Наши ученици који живе у породицама које примају социјалну помоћ, деца 
ратних војних инвалида, као и деца из хранитељских и старатељских 
породица добијају бесплатну ужину и уџбенике. Такође и ученици са 
сметњама у развоју, по мишљењу Комисије за процену потреба за 
пружањем додатне образовне, здравстевене или социјалне подршке 
детету/ученику,  имају права и на додатну социјалну подршку. 
 Акцијама Дечјег савеза и Подмлатка Црвеног крста „Деца деци“ и 
„Друг другу“ прикупиће се школски прибор за ученике из сиромашних 
породица.  
 Задатак запослених у школи, на првом месту одељењских старешина, 
педагога и предметних наставника у области социјалне заштите 
деце/ученика је: 
а) да упознају породичне услове у којима дете живи, да прате како они утичу 
на његов развој,  
б) да се обрате Центру за социјални рад у циљу пружања социјалне помоћи 
детету  и породици,  
в)  да благовремено пријаве евентуално занемаривање  или злостављање 
детета, 
г) да раде на оснаживању деце да не трпе насиље у породици, да причају о 
њему,   
д) да информишу децу/ученике коме треба да се обрате уколико су жртве 
породичног насиља и 
д) да прате ефекте предузетих мера. 
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12. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И 
ЕСТЕТСКОГ УРЕЂЕЊА ШКОЛЕ 

Циљ: Омогићавање и подстицање естетских и еколошких опажања, 
разумевања и поступања у процесу стваралачког живљења. 

Задаци: Стварање услова за реализацију естетских, еколошких као и 
културних потреба у школи и социокултурној средини;  
Развијање сензибилитета у духу етно-естетике и обичаја у сопственој 
средини; 
Развијање критеријума за вредновање естетских, еколошких вредности; 
Развијање свести код ученика о значају естетике и екологије у свакодневном 
животу; 
Развијање одговорности за очување уметничког наслеђа, културне баштине, 
екологије и хигијене у  животном амбијенту; 
Подстицање индивидуалног деловања ученика и наставника у развоју 
естетске и еколошке свести 
 
Задаци на узрасту од I до III  разреда  
Постепено навикавање ученика да слободно време проводе у природи; 
Стварање навика да отпадни материјал бацају на за то одређена места; 
Формирање првих знања о различитим врстама отпадног материјала и 
њиховом селективном одлагању; 
Развијање љубави према природи; 
Усвајање појмова “екологија, еколошки” и развијање свести о неопходности 
заштите и чувања животне средине; 
Садржај активности 
Одласци у природу, посете парку, излети; 
Учешће у акцијама сакупљања секундарних сировина; 
Учешће у радним акцијама и акцијама уређења унутрашњег и спољашњег 
школског простора; 
Заједничко планирање рада - састављање распореда рада и планирање 
животног режима; 
Свакодневна практична примена стечених знања о животу у здравој радној 
средини; 
Методе, облици, средства 
Посматрање, вежбање, демонстрирање, илустрација, разговор, саветовање, 
убеђивање и др.. 
Индивидуални рад, рад у паровима, групни и колективни облик рада. 
Задаци на узрасту од IV до VI  разреда 
Формирање трајних интересовања за одређене видове рекреације; 
Развијање интересовања за чување радне и животне средине и формирање 
еколошке секције;                                                                                                                       
Навикавање ученика да користе више различитих извора знања из области 
заштите животне средине; 
Веће ангажовање ученика на сакупљању секундарних сировина; 
Активнији однос према уређивању зелених површина око школе, куће и у 
месту; 
Развијање свести о колективној одговорности заштите природне и радне 
средине; 
Развијање креативног мишљења и изражавања кроз примену знања о 
естетским и еколошким вредностима, преобликовање употребних предмета; 
Садржај активности 
Одласци у природу, посете парку, излети; 
Учешће у радним акцијама у школи и месту; 
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Коришћење што разноврснијих извора знања из ове области ради 
припремања разговора за час одељењске заједнице; 
Израда паноа; 
Активности у оквиру еколошке недеље; 
Организовање изложби у холу школе; 
Писање литерарних радова на теме везане за заштиту човекове средине; 
Кроз наставне предмете познавање природе, биологије, ликовне културе, 
физичког васпитања,грађанског васпитања, као и часове одељењског 
старешине и одељењске заједнице, те кроз еколошку, литерарну и спортске 
секције, друштвено-користан рад, проширивати знања и навике о 
неопходности чувања и заштите природе, здравља, предупређивања 
заразних болести и штетног утицаја дувана и алкохола на организам у 
развоју; 
Методе, облици, средства 
Демонстрирање, посматрање, разговор, дискусије, анализа ситуације, 
убеђивање, самоконтрола, самостални рад..... 
Индивидуални рад, рад у паровима, групама, колективни. 
Задаци на узрасту VII  и VIII  разреда 
Продубљивање естетског доживљавања природе; 
Даље развијање свести о колективној одговорности заштите и 
унапређивања животне и радне средине; 
Уобличавање активног односа према природи ради њеног очувања; 
Усвајање сазнања да се одређени отпаци из домаћинства могу користити. 
Продубљивање и даље подстицање естетског доживљавања, старања и 
уношења у свакодневни живот. 
Садржај активности 
Учешће у радним акцијама сакупљања секундарних сировина; 
Учешће у акцијама у оквиру МЗ - Арадац, на озелењавању места; 
Излети, организована пешачења; 
Активности у оквиру еколошке недеље; 
Организовање изложби у холу школе; 
Предавања и дискусије везане за очување и унапређивање животне 
средине; 
Уређивањем и одржавањем просторија у школи као еколошкој средини; 
Учешћем у хуманитарним акцијама, 
Кроз редовну наставу, а нарочито: биологију, физику, хемију, матерњи језик, 
ТО, кроз наставу грађанског васпитања, часове одељењског старешине и 
одељењске заједнице, као и кроз рад на професионалној оријентацији кроз 
који се ученици упознају са професионалним обољењима, прљавим и 
чистим технологијама и сл. 
Методе, облици, средства 
Дискусија, анализа ситуације, убеђивање,самодисциплина,самоконтрола, 
приказивање филмова, демонстрирање, евалуација, предавања и др. 
Захтев, пример, подстицање, поука и др. 
Активности и теме за ЧОС су благовремено достављени одељењским 
старешинама и обавезују их да их уграде у своје програме рада. 

Краткорочни план естетског и еколошког уређења школе 
Опремање и уређивање унутрашњег школског простора, 
Учешће у еколошким  акцијама у месту   
Изградња сале за физико васпитање 

Дугорочни план естетског и еколошког уређења школе 
Прерада котларнице на земни гас, 
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13. САРАДЊА СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 
  

    
                Циљ сарадње са локалном самоуправом јесте допринос повећању 
ефикасности васпитно-образовног рада, развијању културе ученика, као и 
отварању школе према 
свим организацијама које могу да допринесу остваривањеу поменутог циља. 
   
    

Активности Начин реализације 
Носиоци              
активности 

Место и време 
реализације 

  
Лекарска потврда за 
полазак детета     

  
у први разред; систематски 
преглед; 

Разредне 
старешине Школа 

Сарадња 
школе 

вакцинације, издавање 
картона уче- 

Секретар 
школе 

Школски 
диспанзер 

са Школским 
ницима који иду на 
вишедневну екску- Педагог 

Месна 
амбуланта 

диспанзером и 
рзију; укључивање ученика 
са пробле-     

месном 
амбула- 

мима у саветовалишта за 
младе при   Септембар - Јун  

нтом  
Дому здравља, радионица 
''Превенција     

  болести и зависности''.     

      
Народно 
позориште 

Сарадња 
школе   

Одељењске 
стареш. 

 ''Тоша 
Јовановић'' 

са Културним Позоришне представе 
Разредне 
старешине Зрењанин, 

центром     Током године 

Народни музеј   
Одељењске 
стареш. Народни музеј 

Зрењанин Изложбе 
Разредне 
старешине Током године 

Сарадња 
школе 

Пријава и укључивање у 
рад ученика 

Стручни тим 
Центра за Школа 

са Центром за  
са проблемом Центру за 
социјални рад 

социјални 
рад 

Центар за соц. 
рад 

социјални рад   
педагог, 
директор Септембар - Јун  

  
Предавање за ученике 1. 
разреда      

Сарадња са  
 ''Безбедност у 
саобраћају'', едукација     

МУП - ом, 
деце у саобраћају, акција 
Трка за Директор Септембар - Јун  

  
срећније детињство, 
дописи по      

  
потреби - пријава прегледа 
аутобуса.     

  Акција солидарност ''Друг     
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другу'',  

  
Курс ''Прва помоћ'', ''Трка 
за срећније Руководилац 

Просторије 
Црвеног 

Сарадња са 
детињство'', Предавање 
''Болести 

Црвеног 
крста крста 

Црвеним 
крстом 

прљавих руку'', 
обележавање Светског Педагог Школа 

  
дана борбе против АИДС - 
а, такмиче- Директор   

  ње из прве помоћи.   Током године 

Сарадња са 
Индивидуализација 
ученика са      

Општинском 
сметњама у развоју и 
препознавање Педагог 

Општинска 
управа 

управом - Оде- 
категорије деце која више 
напредују. 

Инересорна 
комисија   

љење за дру- 
Пријава ученика који не 
похађају Директор Током године 

штвене 
делатн. редовно школовање     
Градска 
народн.   

Учитељи и 
наставници Библиотека 

библиотека 
''Ж. 

Песничка штафета, 
читалачка значка, 

српског 
језика и 
лико-   

Зрењанин''  
Зр, ликвни конкурси вне културе 

Од октобра до 
маја 

Савез амате-       
рских 
културно- 

Такмичење у рецитовању - 
САКУД, 

Учитељи и 
наставници Библиотека 

уметничких 
дру- 

литерарни конкурси, 
књижевне вечери. 

српског 
језика и 
лико-   

штава 
Зрењанин   вне културе 

Од октобра до 
маја 

    
Вероучитељ
и,  Школа 

Црква Обележавање Светог Саве Директор Јануар 

  
Професионална 
оријентација  

Одељењске 
стареш. Школа 

Средње школе 
(презентација  школа и 
образовних 8. разреда   

  
профила) - Отворена 
врата Педагог Април - Мај 

Сарадња са 
РТВ, Сантос, HLAS L´UDU, 
Радио   

Директор 
школе, Школа 

медијима 
Нови Сад, КТВ, Дневна 
штампа Педагог Током године 

Удружење 
жена 

Сарадња на заједничким 
пројектима, 

Предметни 
наставници Арадац 

Ружа, Арадац 
 радионицама Директор Током године 
Месна организ.     Арадац 
матице 
словачке 

Организација фестивала, 
обичаја Директор   
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у Арадцу 'Арадачко широко поље'' 
Сви 
запослени Јул 

Удружење    Директор Арадац 
грађана 
''Хармо- 

Организација ''Бербе 
грожђа''     

нија'' Арадац   
Одељењске 
стареш. Септембар  

Месна 
заједница       
Арадац Акције на нивоу места Директор по потреби 
 

14. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 
 

Процена сарадње са родитељима по одељењима и потребе 
родитеља  

 

По процени васпитачице припремне предшколске групе на словачком 
језику, родитељи садашњих ученика I1 су у току прошле школске године 
били веома заинтересовани за сарадњу. Редовно су долазили на 
родитељске састанке, самоиницијативно и по позиву на индивидуалне 
разговоре. Током године су се радо укључивали у активности у вртићу. 
Родитељи су тражили савете  у вези са развијањем самопоуздања детета, 
стварања радних навика, одржавања пажње и припреме за школу. 

Родитељи деце припремне предшколске групе на српском језику, 
садашњих ученика I2,  су редовно долазили како на родитељске састанке, 
тако и на индивидуалне разговоре.На основу сарадње са родитељима, 
васпитачица процењује да су њихове потребе везане за осамостаљивање 
деце и припрему за школу. 

Родитељи деце I1 на словачком језику, садашњих ученика II1   су 
редовно долазили како на родитељске састанке, тако и на индивидуалне 
разговоре. Сарадњом са родитељима учитељица је успешно решавала 
текуће проблеме везане за учење и владање ученика. 

Већина родитеља ученика I 2 , садашњи II 2 , je  редовно долазила на 
индивидуалне разговоре и на родитељске  састанке . Највише су се 
интересовали за то како су се деца прилагодила школским обавезама и за 
то како се изграђују радне навике.Сви родитељи су долазили 
самоиницијативно а текући проблеми су решавани на време. Са 
родитељима једног ученика није остварена никаква сарадња јер се не 
одазивају позивима. 

Родитељи деце II1 на словачком језику, садашњих ученика III1,   су 
редовно долазили како на родитељске састанке, тако и на индивидуалне 
разговоре. Сарадњом са родитељима учитељица је успешно решавала 
текуће проблеме везане за учење и владање ученика. 

Родитељи деце III2 су током прошле школске године  долазили  по 
позиву  на родитељске састанке. и  индивидуалне разговоре.Веома су се 
слабо укључивали у активностима везане за школу. 

Родитељи деце III 1 на словачком језику, садашњих ученика IV1,   су 
редовно долазили како на родитељске састанке, тако и на индивидуалне 
разговоре. Сарадњом са родитељима учитељица је успешно решавала 
текуће проблеме везане за учење и владање ученика. 

Родитељи деце IV2 су током прошле школске године  долазили  по 
позиву  на родитељске састанке. и  индивидуалне разговоре.Веома су се 
слабо укључивали у активности у школи. 

Родитељи деце IV 2 српском језику, садашњих ученика V2,   су 
редовно долазили како на родитељске састанке, тако и на индивидуалне 
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разговоре. Сарадњом са родитељима учитељица је успешно решавала 
текуће проблеме везане за учење и владање ученика. 

Родитељи ученика V 1, садашњег VI 1, су редовно долазили на 
родитељске састанке, а на индивидуалне разговоре чешће су долазили крајем 
квартала /полугодишта. За сарадњу су били више заинтересовани родитељи 
бољих ученика. Потребе су да се убудуће родитељи слабијих ученика више 
заинтересују за сарадњу. 

Родитељи ученика V2, садашњег VI2, су редовно долазили на 
родитељске састанке а већина је долазила и на индивидуалне разговоре. Са 
родитељима слабијих ученика договарне су мере за побољшање 
учења/владања ученика.У већини случајева оно што је договорено је и 
спроведено од стране родитеља. 
  Родитељи ученика  VI1, садашњег VII1, су редовно долазили на 
родитељске састанке, а већина и на индивидуалне разговоре. Заинтересовани 
су за сарадњу. Родитељи су континуирано обавештавани о учењу и владању 
ученика и о могућностима контроле извршавања обавеза у школи. Постоји 
потреба да се  убудуће родитељи слабијих ученика више заинтересују за 
сарадњу. 

Родитељи деце VI2 српском језику, садашњих ученика VII2,   су редовно 
долазили како на родитељске састанке, тако и на индивидуалне разговоре. 
Заинтересовани су за сарадњу. Потребе родитеља су  везане за помоћ деци у 
учењу и понашању.  

Родитељи ученика VII 2,садашњег VIII 2 редовно долазили на 
родитељске састанке,а  и на индивидуалне разговоре.Са родитељима је 
постигнута сарадња  о мерама за побољшање успеха и владања 
ученика.Родитељи су контуирано обавештавани о напредовању ученика и 
могућностима контроле извршавања обавеза  у школи. 

 
Облици сарадње са родитељима 

Активности за 
остваривање 
сарадње са 
родитељима 

Носиоци 
активности 

Време 
реали. 
(месец) 

Начин 
праћења 

- Правовремено 
информисање родитеља 
о активностима у школи 

Директор, 
Стр. актив за развојно 

планирање, ОС 

Током 
године 

Огласни 
панои у 
школи, 
записници, 
wеб сајт 
школе 

- Укључивање родитеља 
у годишње планирање 
рада школе 

Директор, 
чл. Савета 

родитеља школе 

VIII, IX, 
VI 

 

Записник 
Сав. 
родитеља 
школе 

-Учешће родитеља у 
израду ИОП-а 

Тим  за додатну подршку 
 

Током 
године 

ИОП, 
евиденција о 
сарадњи са 
родитељима 

- Неговање праксе 
„Отворена врата'' 

Одељењске 
старешине, 

пред. наставн 

Током 
године 

 

Дневници 
рада 
 

-Укључивање родитеља у 
планирање и реализацију 
активности и  акција 
ученичких организација  

Руководиоци ученичких 
организација, 

родитељи 

Током 
године 

 

Дневници 
рада, 
фотографије 
 

-Укључивање родитеља у 
Програм заштите 

Савет родитеља школе, 
Тим за заштиту 

IX, 
током 

Евиденција 
активности 
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деце/ученика од насиља деце ... године 
- Укључивање родитеља 
у  акције на уређењу  
школе 

Директор Током 
године 

Дневници 
рада 
 

- Укључивање родитеља 
у  планирање и 
реализацију тематских 
дана 

Стручна већа за област 
предмета 

Током 
године 

Дневници 
рада, 
фотографије 
 

- Радионица (стручно 
предавање) за родитеље 
будућих ученика првог 
разреда 

Педагог,  
васпитачи 

 Мај Материјали 
са 
радионица, 
евалуација 
радионица, 
или 
ППП 
презент. 

- Педагошка предавања 
за родитеље 

Одељењске 
старешине 

Током 
године 

Дневници 
рада 
 

- Предавање за родитеље 
ученика V р. о заштити 
деце на интернету 

Наставник 
Д. Бојанић 

Током 
године 

Дневници 
рада 

-Предавања за ученике из 
области здравственог 
васпитања 

Родитељи здравствеве 
струке 

Током 
године 

 

Дневници 
рада 

-Предавања за ученике о 
занимањима 

Родитељи, 
одељењске старешине 

Током 
године 

 

Дневници 
рада 

- Заједничко дружење 
родитеља и ученика  

Родитељи, 
од.старешине 

Током 
године 

Дневници 
рада 

- Подршка активностима 
„Игре без граница“ 

Родитељи Јун Фотографије 

 
Распоред пријема родитеља  

Име и презиме 
одељењског 
старешине 

Разред 
и 

одељење 

Дан Време пријема 
пре подне по подне 

Зуска Петраш I1 
уторак 

четвртак 
9,50-10,35 
8,50-9,35 

15,20-16,05 
14,20-15,05 

Татјана Бајат-
Марковљев 

I2 уторак 
четвртак 

8,50-9,35 
9,50-10,35 

14,20-15,05 
15,20-16,05 

 
Соња Захорец II1 понедељак, 

среда 
9,50-10,30 
8,50-9,30 

15,20-16,00 

Јадранка Виљачик II2 среда 12,30-
13,30 

18,00-19,00 

Зузана Обшуст III1 понедељак  14,20-15,05 
   17,05-
17,50 

Марија Јевтић III2 среда 10,45-
11,20 

16,15-17,00 

Маријена Крижан - 
Закић 

IV1 уторак 10,45-
11,30 

15,25-16,05 

Марка Којић IV2 уторак 
четвртак 

8,00-8,45 
11,35-

13,30-14,15 
17,05-17,50 
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12,20 
Јарослава Шћевко V1 понедељак 10,40-

11,30 
16,10-17,00 

Терез Адамов V2 петак 13,10-
14,00 

18,40-19,00 

Јелена Сирар VI1 уторак 9,50-10,30 15,20-16,05 
Оливера Молнар VI2 уторак 10,45-

11,30 
16,15-17,00 

Зуска Литавски-Бењо VII1 понедељак 10,00-
10,30 

15,20-16,00 

Пирошка 
Велисављевић 

VII2 среда 11,35-
12,20 

17,05-17,50 

Татјана Рељин VIII1 петак 10,15-
11,00 

16,15-17,00 

Радојка Ђокић VIII2 уторак 8,50-9,35 14,20-15,05 
 
 

15. ПРОГРАМ  ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ 
 
Задаци екскурзије су: 

Програмски: Тематска реализација наставног градива применљива у 
природи и свакодневном животу, развијање способности опажања, 
посматрања, развијање радних навика, развијање солидарности, другарства 
и правилно коришћење слободног времена, развијање осећања 
одговорности према личној и имовини других лица, препознавање 
наставних садржаја, корелирање наставе. 
Социјални: Заједничким радом развија се социјализација деце и јача осећај 
колективног духа и заједништва, испољавање осећања на социјално 
прихватљив начин; усвајање ненасилних облика комуникације, 
заинтересованости ученика за одређени проблем и његово конструктивно 
решавање. 

Екскурзије ученика 
Разред Релација Садржаји екскурзије Активности 

ученика 
Број 
дана 

I1, 
II1,IV1 

I2, 
II2,IV2 

Арадац –
Н.Сад-

Петроварадин
ска тврђава-

Летенка-  
-Арадац  

 

-Посета Дунавског парка, 
 -обилазак центар Новог 
Сада, 
(катедрала,гратска кућа, 
споменик чика Ј. Змаја, 
позориште)  
-долазак у Петроварадин  
-оболазак катакомби  и 
музеја) 
-Летенка 

- 
посматрање, 
- запажање, 
- стицање 
нових 
знања,  
- примена 
стечених 
знања у 
конкретној 
ситуацији, 
- 
упознавање 
нових 
културно-
историјских 
споменика, 
- шетња, 
- рекреација, 
- дружење 

 
 

1 
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III1, III2 

Арадац –
Београд 
- Арадац 

 

-Обилазак Ботаничке 
баште, 
-зоолошког  врта, 
-обилазак Калемегдана 
-посета Ваздухопловног 
музеја 

- 
посматрање, 
- запажање, 
- стицање 
нових 
знања, 
- примена 
стечених 
знања у 
конкретној 
ситуацији, 
- 
проширивањ
е знања, 
- игра, 
- шетња, 
- дружење 

1 

V - VIII 
Арадац –
Београд-
Арадац 

- Посета музеју ,,Николе 
Тесле'',   
- посета планетаријуму, 
- одлазак до Авалског 
торања 

- 
посматрање, 
- запажање, 
- стицање 
нових 
знања, 
- 
проширивањ
е знања, 
- шетња, 
- дружење 

1 

 
Циљ екскурзије за ученике I1 ,I2 , II1 , II2 ,IV1 и IV2 разреда је  

непосредно упознавање града Н.Сада проширивање знања о 
карактеристикама града, упознавање са историјским знаменитостима, 
рељефу, дружење и рекреација. коорелација са наставним предметима 
природа и друштво, физичко васпитање и матерњег језика. 
 Циљ екскурзије за ученике III1 и III2  разреда  је непосредно 
упознавање Главног града Београда, упознавање са историјским 
знаменитостима, рељефу,  дружење и рекреација, коорелација са 
наставним предметима природа и друштво, физичко васпитање и матерњег 
језика. 
  

Циљ екскурзије за ученике  V – VIII разреда  је упознавање са 
културно-историјском традицијом српског народа, географским и 
друштвеним карактеристикама   путем корелације са наставним садржајима 
из српског језика, историје, географије и физике. Развијање сарадње , 
толеранције и другарских односа међу ученицима. 
            Екскурзије за ученике  ће се реализовати 24. маја 2014. године. 
 

Настава у природи 
`Настава у природи је облик образовно-васпитног рада којим се 

остварују обавезни и изборни наставни предмети и ваннаставне активности 
из наставног плана и програма за први циклус основног образовања и 
васпитања - у климатски погодном месту из здравствено-рекреативних, 
образовно-васпитних и социјалних разлога.  
При организацији наставе у природи потребно је придржавати се стручних 
педагошко-психолошких и дидактичко-методичких упутстава како би се у 
што већој мери остварили постављени циљеви.  
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Настава у природи организује се у априлу 2014. године за ученике од 
другог до четвртог разреда основног образовања и васпитања, у трајању од 
7 дана, уз писмену сагласност родитеља, за најмање две трећине ученика 
одељења.  
За ученике који не одлазе на наставу у природи школа организује наставу.  
Настава у природи може се изводити у објектима који испуњавају услове за 
извођење предвиђенихнаставних и ваннаставних садржаја.  
Пре поласка на наставу у природи организује се лекарски преглед свих 
ученика. 
 

Циљеви наставе у природи су: очување, подстицање и 
унапређивање укупног здравственог стања ученика, њиховог правилног 
психофизичког и социјалног развоја; стварање основа за усвајање активног, 
здравог и креативног начина живота и организовања и коришћења 
слободног времена; проширивање постојећих и стицање нових знања и 
искустава о непосредном природном и друштвеном окружењу;  
развијање еколошке свести и подстицање ученика на лични и колективни 
ангажман у заштити природе;  социјализација ученика и стицање искустава 
у колективном животу, уз развијање толеранције и одговорног односа према 
себи, другима, окружењу и културном наслеђу; развијање позитивних 
односа према националним, културним и естетским вредностима.  
 

Задаци и садржаји наставе у природи остварују се на основу 
наставног плана и програма образовно-васпитног рада и школског програма 
и саставни су део годишњег програма рада школе.  Задаци који се остварују 
реализацијом програма наставе у природи су: побољшање здравља и 
развијање физичких и моторичких способности ученика; задовољавање 
основних дечијих потреба за кретањем и игром; очување природне дечије 
радозналости за појаве у природи и подстицање интересовања и 
способности за њихово упознавање кроз одговарајуће активности; 
развијање 
способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у 
окружењу и уочавање њихове повезаности у конкретним природним и 
друштвеним условима; подстицање самосталности у процесу стицања 
знања кроз непосредне истраживачке задатке; развијање свести о потреби 
заштите, неговања,  чувања и унапређивања природне и животне средине и 
изграђивање еколошких навика; упознавање 
природно-географских, културно-историјских знаменитости и лепоте места и 
околине; упознавање са начином живота и рада људи појединих крајева; 
упознавање  разноврсности биљног и животињског света појединих крајева, 
уочавање њихове повезаности и променљивости; упознавање са 
карактеристикама годишњих доба у природи и смењивање временских 
прилика; развијање способности 
сналажења тј. оријентисања у простору и времену; оспособљавање ученика 
за безбедан и правилан боравак у природи; развијање правилних 
хигијенско-здравствених навика и подстицање самосталности у обављању 
личне хигијене и бриге о себи; подстицање и стварање навике за неговање 
редовне физичке активности и за што чешћи боравак у природи; 
формирање навика редовне и правилне исхране;  
навикавање на правилно смењивање рада, одмора и сна; разумевање и 
уважавање различитости међу појединцима; подстицање групног рада, 
договарања и сарадње са вршњацима и одраслима кроз одговарајуће 
активности.  
Један од битних услова успешне реализације овог облика образовно-
васпитног рада јесте припрема ученика, родитеља и наставника.  
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Припрема родитеља подразумева организовање родитељских 
састанака и пружање информација о основним географским 
карактеристикама и климатским условима краја у коме се организује настава 
у природи, времену одласка, дужини боравка, цени, документацији коју 
треба припремити, условима смештаја, исхране, здравствене заштите, 
условима живота и рада ученика, могућностима комуникације са децом и сл. 
Истовремено се родитељима дају детаљна упутства о припреми деце, са 
списком 
неопходног прибора за личну хигијену, писање, потребном гардеробом...  
Ради прикупљања важних информација везаних за здравствени и 
психофизички статус деце, њихове особености, специфичне навике и 
интересовања, организују се са родитељима посебни разговори.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разред  Дестинација  Трајање  Садржај  Реализатор  

II-
1,

III
-1

, I
V-

1 

Рудник Април 
-7дана 

Упознавање са физичко 
географским одликама 
Рудника, боравак на 
већој надморској висини 
у циљу 
побољшањаздравља 
деце 
 

 
Директор, 
Одељенске 
старешине 
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16. ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 
 

 Програм рада школске библиотеке обухвата библиотечко-
информациону, васпитно-образовну и културну и јавну  делатности  школе. 
 

Време 
реализације 

Садржај рада 

Септембар 
 

1. Упознавање ученика и запослених са термином рада 
библиотеке 
2. Сарања са наставницима, педагогом и директором око 
набавке књижне и некњижне грађе 
3. Вођење месечне статистике 
4.Усклађивање програма библиотеке са осталим 
програмима образовно-васпитног рада  

Октобар 
1.Дечја недеља 
- организовање изложбе књига;  
- изложба награђених свезака са ,,Читалачке значке'' 
2. Посета првака библиотеци и учлањивање 
3. Каталошка обрада нових књига 
4.Упознавање ученика са врстама библиотечке грађе и 
оспособљавање за  самостално коришћење  
5. Вођење месечне статистике 

Новембар 
1.Организовање посете позоришту ,,Тоша Јовановић'' у 
Зрењанину 
- гледање позоришне представе ( V-VIII)  
2.Учешће ученика у раду библиотеке у оквиру 
обележавања Дана просветних радника 
3. Оспособљавање ученика за самостално коришћење 
библиотечке грађе 

 
4. Увођење књиге утисака о прочитаним књигама за 
ученике 
5. Вођење месечне статистике 

Јануар 1.Израда паноа поводом Савиндана у сарадњи са 
ученицима 
2. Сређивање библиотечке грађе 
3. Вођење месечне статистике 

Фебруар 1.Сарадња са рецитаторском, литерарном и драмском 
секцијом – млађи разреди 
2. Информисање наставног особља о стручној литератури 
3. Каталошка обрада нових књига 
4. Вођење месечне статистике 

Март 1.Организовање Песничке штафете 
- сарадња са градском библиотеком 
2. Уређење паноа 
- упознавање са песником гостом 
3. Учешће у изради паноа  Знамените жене 
4. Вођење месечне статистике 
5. Набавка нових књига 

Април 1.Формирање странице библиотекара на сајту школе 
2. Обележавање светског дана књиге 
3. Вођење месечне статистике 

Мај 1.Сарадња са учитељицама и градском библиотеком у 
оквиру Читалачке значке  
2. Израда годишњег извештаја за градску библиотеку 
3. Каталошка обрада нових књига 
4. Вођење месечне статистике 



689 
 

Јун 1.Контрола задужености ученика и наставника 
2. Учешће у набавци књига за ученике – награда за 
постигнуте успехе 
3. Сређивање библиотечке грађе 
4. Вођење месечне статистике 
5. Анализа рада библиотеке 

 
 

17. НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ДРУГИХ ОБЛАСТИ 
РАЗВОЈНОГ ПЛАНА КОЈИ УТИЧУ НА ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНИ РАД 
 

17.1.СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА И ПЕДАГОГА 
 

Стручно усавршавање наставника, педагога и директора  ће се 
реализовати на нивоу колективног и индивидуалног усавршавања.и то: 

- индивидуалним усавршавањем, праћењем стручне литературе, 
корисних веб сајтова и учешћем у семинарима 
 - предавањима, радионицама, дискусијама и анализама на 
Наставничком већу 

- кроз рад стручних актива, одељењских већа, стручних већа и 
стручних тимова 

-  међусобним посетама и разменом искуства  
-  евалуацијом приоритетних показатеља кључних области  
 
У овој школској години припритет стручног усавршавања наставника, 

педагога и директора је повећање компетенција наставника у настави.  
На основу Извештаја о стручном усавршавању наставника, педагога 

и директора у прошлој школској госини, сачињен је план похађања 
акредитованих семинара. Истичемо да је план сведен на минимум јер 
локална самоуправа не обезбеђује средства за стручно усавршавање 
наставника. Испитују се могућности да се организује похађање 
акредитованог семинара за све наставнике, педагога и директора у школи. 

Наставници који реализују наставу на словачком наставном језику ће 
похађати семинаре које организују Национални савет словачке националне 
мањине и Асоцијација словачких педагога у сарадњи са Министарством 
просвете РС. 

Педагошки колегијум је дао предлог директору  да се стручно 
усавршавање   запослених  ван  школе  реализује  током  викенда  и  
распуста  (зимски и пролећни). Директор је прихватио овај предлог. У 
изузетним случајевима ће се благовремно сачинити распоред замене. 

Наставници   који  похађају одређено стручно усавршавање су у 
обавези да едукују чланове свог стручног већа, односно Наставничког већа, 
у зависности од садржаја семинара. 

 
Стручно усавршавање запослених ван школе 

Назив 
семинара/ 

област 

Стандарди 
компетенције 
наставника и 
приоритет 

Време  
(месец) 

Име и презиме 
особе која похађа 
семинар 

Број  
бодова 

Како да 
проверим 
активно знање, 
вештине и 
кључне 

К3 
5,6 

Јануар Чланови НВ 16 
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компетенције 
ученика 
Словачки језик  
од традиције  
ка модерности 

К1 
4,6 

Током 
наствне 
године 

М. Закић 
С. Захорец 

24 

Курс за 
наставнике 
васпитно-
образовних 
установа са 
словачким 
наставним 
језиком 

К1 
4,6 

Током 
наствне 
године 

М. Закић 
С. Захорец 
Наставници  
предметне 

наставе који 
предају на 

словачком језику 

24 

Републички 
зимски семинар 

К1 
6 

Јануар О. Молнар 24 

Зимски сусрети 
учитеља Србије 

 Фебруар Т. Марковљев 
Бајат, 

М. Јевтић, 
М. Којић 

 

 

 
       

    Усавршавање наставника и стручних сарадника у школи  
 

Садржај усавршавања 
Реализатор/ 

носиоци  
активности 

Облик рада Врем. 
месец Начин праћења 

- Планирање индивидуалног 
стручног усавршавања 

Сви 
наставници, 

стручни 
сарадници, 
директор 

Индивид. 
планирање 

Септембар 

- Планови индив. 
стручног 
усавршавања 

- Планирање стручног 
усавршавања на нивоу 
школе 

Тим за 
стручно 

усавршав.,  
Педагошки 
колегијум 

 
 

Тимско 
планирање 

Септембар 

- Записник Тима 
за стручно 
усавршав.,  
-Записник 
Педагошког 
колегијума 
- План стручног 
усваршавања 
наставника, стр. 
сарадника и 
директора 

- Реализација и праћење 
индицидуалног стручног 
усавршавања 

Сви 
наставници, 

стручни 
сарадници, 
директор 

 
Евидентир
ање стр. 

усавршав., 
портфолио 

Током 
школске 
године 

-Евиденционе 
листе 
наставника,  
стручних 
сарадника и 
директора, 
- Портфолио  

- Планирање и одржавање 
угледних и огледних часова  

Сви 
наставници 

Индивид. 
планирање, 
реализац. 

часа 
 

Новембар 

-Записници 
струч. већа 
- Попуњене 
евалуационе 
листе 
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- Планирање и одржавање 
тематских дана 

Учитељи  
Тимски рад 

 
Мај 

-Записници 
струч. веће  
- Попуњене 
евалуационе 
листе 
-Материјали са 
тематског дана 

- Анализа и примери добре 
праксе ,, Учење ученика 
различитим техникама 
учења на часу,,  

Сви чланови 
НВ 

Дискусија, 
анализа Новембар 

- Записник НВ 

-Стручно усавршавање у 
оквиру Наставничког већа 

Педагог 
 

Приказ 
књиге, 

чланка, стр. 
предавање, 
едукативна 
радионица 

Сваке 
школске 
године, 
једном у 
полугод. 

-Записник НВ 
- Евалуационе 
листе са 
радионице 
-Материјали 

Анализа и примери добре 
праксе ,, Прилагођавање 
рада на часу образовно-
васпитним потребама 
ученика,, 

Сви чланови 
Дискусија, 
анализа, 
усвајање 

Фебруар 

- Записник НВ 

- Излагање са семинара Наставници 
који су били 

на 
семинарима 

Излагање 
Током 

наставне 
године 

-Записници 
струч. већа,  
-Записник НВ 

- Организовање одласка 
ученика у биоскоп, 
позориште, на спортске и 
културне манифестације 

Наставници 
организат. 

Организова
-ње  

одласка 

Током 
наставне 
године 

- Школска 
евиденција 

- Рад у стручним активима и 
тимовима 

Руководиоци 
стр. актива и 
координатор 

тимова 

Планирање 
и 

програмира
ње, 

анализе, 
обраде 

података, 
дискусије 

Током 
наставне 
године 

- Записници 
струч. актива и 
тимова 
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17.2. ПРАЋЕЊЕ НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА У ТОКУ ОСТВАРИВАЊА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
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српски језик x x x x x x x x x  x x x x x x x 
српски језик као 
нематерњи 

x x x x x x x  x  x x x x x x  

словачки језик x x x x x x x x x  x x x x x x x 
енглески језик                  
немачки језик x x   x x x  x  x x x x x x  
ликовна култура x         x x x x x x x x 
музичка култура x x x  x     x x x x x x x x 
историја x x  x  x  x x  x x x x x x  
географија x x x x    x x  x x x x x x x 
физика x x    x  x x x x x x x x x  
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математика  x x x x x x x x  x x x x x x  
биологија x x x     x x x x x x x x x x 
хемија x x    x  x x x x x x x x x  
техничко и 
информатичко 
образовање 

x x  x     x x x x x x x x x 

физичко васпитање x         x  x x x x x  
грађанско 
васпитање 

x           x x x x   

евангелистичка 
верска настава 

x x  x     x x x x x x x   

православна верска 
настава 

x x  x     x  x x x x x   
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18. ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
 

Остваривање Школског програма ће се пратити кроз следеће облике рада:  
√ Израду Школског програма, као и праћење реализације истог – 

Стручни актив за развој школског програма, Педагошки колегијум; 
√ Анализу реализације Наставног плана и програма редовне, додатне, 

допунске наставе и слободних активности – на седницама 
одељенских већа и Наставничког већа;  

√ Анализу успеха ученика –   на седницама  одељенских већа и 
Наставничког већа;  

√ Анализу владања ученика, похвале, награде, васпитне, васпитно-
дисциплинске мере - на седницама одељенских већа и Наставничког 
већа; 

√ Анализе реализације појединих наставних предмета и 
осавремењавања наставног рада – на седницама стручних већа, на 
састанцима Тима за самовредновање; 

√ Праћењем реализације свих облика васпитно-образовног рада - 
стручни сарадници, директор, Педагошки колегијум; 

√ Праћењем рада стручних  органа - директор, Наставничко веће; 
√ Праћењем додатне педагошке подршке ученицима: Тим за 

инклузивнообразовање; 
√ Презентацијама реализације Школског програма на са станцима 

Савета родитеља школе и Школског одбора.  
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