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УВОД 

 
Школски програм ОШ „Паја Јовановић“ припремио је Стручни актив за развој школског програма. Чланови актива су: 

 
1. Елемер Барта, директор школе и координатор актива  

2. Љиљана Поповић Радосављев, педагог 

4. Невена Поповић, професор српског језика 

5. Славица Ранковић, професор ликовне културе 

6. Оља Белоград, наставник музичке културе 

7. Часлав Васић, наставник историје 

8. Александар Божић, наставник историје 

8. Татјана Јакшић, професор географије 

9. Трифуновић Наташа, наставник хемије 

10. Олга Дега, професор математике 

11. Вера Матић, наставник биологије 

12. Олгица Стефанов, наставник Техничког образовања 

13. Људмила Рогаткин, професор физичког васпитања 

14. Кнжевић Боро, професор физичког васпитања 

15. Драгана Стојков, вероучитељ - православни  

16. Ереш Моника, вероучитељ - католички 

17. Игор Лукач, професор информатике и рачунарства 

18. Југослав Грубишић, професор физичког васпитања 

19.Отилија Исак, професор немачког и енглеског језика 

20. Дежан Рената, професор енглеског језика. 

21. Јасна Вулку, професор немачког језика 

  

 

Полазне основе за израду школског програма су: Закон о основама система образовања и васпитања („Службени 

гласник РС“ бр. 72/09, 64/03 – исправка 58/04 и 62/04 – исправка, 79/05 – др. закона, 81/05 – исправка др. Закона, 83/05 исправка др. 

Закона и 101/05 – др. закон); Правилник о наставном плану и програму за други циклус основног образовања и васпитања и 

наставном програму за пети и шести разред основног образовања и васпитања („Службени гласник – Просветни гласник РС“ бр. 

6/2007 и бр.5/2008); Материјално – просторно – технички услови рада у школи и Образовне потребе ученика, родитеља и локалне 

заједнице. 



1. СВРХА, ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

 
1. 1. Сврха програма образовања 

 
 Сврха наставног програма образовања и васпитања је квалитетно образовање и васпитање које омогућава стицање језичке, 

математичке, научне, уметничке, културне, здравствене, еколошке и информатичке писмености, неопходне за живот у савременом 

и сложеном друштву и развијање знања, вештина, ставова и вредности које оспособљавају ученика да успешно задовољава 

сопствене потребе и интересе, да развија сопствену личност и потенцијале, да поштује друге особе и њихов идентитет, потребе и 

интересе, уз активно и одговорно учешће у економском, друштвеном и културном животу и доприноси демократском, економском 

и културном развоју друштва. 

 

1. 2. Циљеви и задаци школског програма 

 
Циљеви и задаци програма образовања су: 

 развој интелектуалних капацитета и знања деце и ученика нужних за разумевање природе, друштва, себе и света у 

коме живе, у складу са њиховим развојним потребама, могућностима и интересовањима; 

 подстицање и развој физичких и здравствених способности деце и ученика; 

 оспособљавање за рад, даље образовање и самостално учење, у складу са начелима сталног усавршавања и начелима 

доживотног учења; 

 оспособљавање за самостално и одговорно доношење одлука које се односе на сопствени развој и будући живот; 

 развијање свести о државној и националној припадности, неговање српске традиције и културе, као и традиције и 

културе националних мањина; 

 омогућавање укључивања у процесе европског и међународног повезивања; 

 развијање свести о значају заштите и очувања природе и животне средине; 

 усвајање, разумевање и развој основних социјалних и моралних вредности демократски уређеног, хуманог и 

толерантног друштва; 

 уважавање плурализма вредности и омогућавање, подстицање и изградња сопственог система вредности и 

вредносних ставова који се темеље на начелима различитости и добробити за све; 

 развијање код деце и ученика радозналости и отворености за културе традиционалних цркава и верских заједница, 

као и етничке и верске толеранције, јачање поверења међу децом и ученицима и спречавање понашања која 

нарушавају остваривање права на различитост; 



 поштовање права деце, људских и грађанских права и основних слобода и развијање способности за живот у 

демократски уређеном друштву; 

 развијање и неговање другарства и пријатељства, усвајање вредности заједничког живота и подстицање 

индивидуалне одговорности. 

 

 
 

2. ЛИСТА ПРЕДМЕТА И  ФОНД ЧАСОВА 

 
Статус 

предмета 

ПРЕДМЕТ пети разред шести разред седми разред 

А 

Обавезни 

 год. 

фонд 

нед.  

фонд 

год. 

фонд 

нед.  

фонд 

год. 

фонд 

нед.  

фонд 

1 Српски језик 180 5 144 4 4 144 

2 Страни језик 72 2 72 2 72 2 

3 Ликовна култура 72 2 36 1 36 1 

4 Музичка култура 72 2 36 1 36 1 

5 Историја 36 1 72 2 72 2 

6 Географија 36 1 72 2 72 2 

7 Физика - - 72 2 72 2 

8 Математика 144 4 144 4 144 4 

9 Биологија 72 2 72 2 72 2 

10 Хемија - - - - 72 2 

11 Техничко и информ. образ. 72 2 72 2 72 2 

12 Физичко васпитање 72 2 72 2 72 2 

 УКУПНО А 828-936 23-26 864-972 24-27 936-1044 26-28 

        

Б 

Обавезни 

изборни 

наставни  

предмети 

       

1 Верска настава /  36 1 36 1 36 1 



Грађанско васпитање 

2 Страни језик 72 2 72 2 72 2 

3 Физичко - изабрани спорт 36 1 36 1 36 1 

 УКУПНО Б 144 4 144 4 144 4 

 

 ПРЕДМЕТ пети разред шести разред седми разред 

В 

Изборни 

предмети 

које нуди 

школа 

 

год. 

фонд 

нед.  

фонд 

год. 

фонд 

нед.  

фонд 

год. 

фонд 

нед.  

фонд 

1 Хор и оркестар 36 1 36 1 36 1 

2 Информатика и рачунарство 36 1 36 1 36 1 

3 Цртање, сликање и вајање 36 1 36 1 36 1 

 Чувари природе 36 1 36 1 36 1 

 УКУПНО В 36 1 36 1 36 1 

 



 

3.  НАСТАВНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ РАДА ЗА  

   ПЕТИ, ШЕСТИ, СЕДМИ И ОСМИ РАЗРЕД 

 

 
 У току школске 2011/2012. године ученици петог, шестог, седмог и осмог разреда ће радити по Наставним плановима и 

програмима прописаним Правилником о Наставном плану и програму за други циклус основног образовања и васпитања и 

наставном програму за пети, шести седми и осми разред основног образовања и васпитања.  

Oве године је почело са имплементацијом општих стандарда постигнућа који су донесени за крај првог и другог циклуса, 

што значи да њихову примену планира сваки наставник, за сваки разред.  За предмете који немају сачињене стандарде наставници 

планирају да ученици стекну одређена знања, вештине, умења и навике у складу са програмским задацима и циљевима. План 

остваривања стандарда се мора засновати на утврђеним нивоима постигнућа ученика, тако да наставници треба да планирају 

примену критеријумских тестова и утврђивање структуре одељења. 

 

Наставни план и програм за пети, шести, седми и разред, за обавезне и изборне наставне предмете дат је у прилогу.  

 

Обавезни изборни предмети ће бити : 

1.  Верска настава или Грађанско васпитање (ученик бира један од понуђених наставних предмета и изучава га до 

краја другог циклуса, до краја осмог разреда); 

2. Страни језик (Одлуком Савета родитеља и у складу са кадровским могућностима школе, то је немачки језик и 

ученик га изучава до краја другог циклуса, до краја осмог разреда) и 

3. Физичко васпитање – изабрани спорт (ученик бира, у договору са предметним наставником, спортску грану са 

листе коју нуди школа на почетку школске године). 

4. Информатика / Хор и оркестар 

Поред обавезних изборних предмета Савет родитеља и Школски одбор ученицима су понудили изборне предмете које нуди 

школа. 

Од четири понуђена изборна наставна предмета са друге листе, ученик бира један предмет, према својим склоностима, на 

почетку сваке школске године. 

Ова листа изборних предмета је понуђена родитељима на родитељским састанцима и сваки родитељ је после недељу дана 

доставио школи потписану ранг листу изборних предмета. На основу анализа ових упитника за родитеље утврдили смо да су 

изборни предмет за нашу школу: информатика и рачунарство. 

Циљ и задаци изборног предмета информатика и рачунарство јесте да се ученици оспособе за самостално коришћење 

рачунара, њиховом применом у различитим областима људске делатности, њихова примена у свакодневном животу и раду и 

подстицање креативног рада на рачунару. 



 Следи преглед глобалних планова и програма рада диференцираних према предмету, са напоменом да се глобални, уз 

оперативне планове, налазе у школи и саставни су део Школског програма за други циклус основног образовања и васпитања. 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛОБАЛНИ ПРОГРАМ РАДА 

ПЕТИ РАЗРЕД 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 
 



 
Глобални и оперативни план градива за наставу српског језика 

 у 5. разреду  
 

 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

 

Основни ниво 

 

Вештина читања и разумевање прочитаног 

1.1.2. разликује уметнички и неуметнички текст; уме да одреди сврху текста: 

експозиција (излагање), дескрипција (описивање), нарација (приповедање), 

1.1.4. разликује основне делове текста и књиге (наслов, наднаслов, поднаслов, основни 

текст, поглавље, пасус, фуснота, садржај, предговор, поговор); препознаје цитат; 

служи се садржајем да би пронашао одређени део текста 

1.1.5. проналази и издваја основне информације из текста према датим критеријумима 

1.1.6. рaзликује у тексту битно од небитног, главно од споредног 

1.1.7. повезује информације и идеје изнете у тексту, уочава јасно исказане односе 

(временски след, средство – циљ, узрок – последица и сл.) и извoди закључак 

заснован на једноставнијем тексту 

1.1.8. чита једноставне нелинеарне елементе текста: легенде, табеле, дијаграме и графиконе 

 

Писано изражавање 
1.2.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу) 

1.2.2. саставља разумљиву, граматички исправну реченицу 

1.2.5. свој језик прилагођава медијуму изражавања (говору, односно писању), теми, 

прилици и сл.; препознаје и употребљава одговарајуће језичке варијетете 

(формални или неформални) 

1.2.6. влада основним жанровима писане комуникације: саставља писмо; попуњава 

различите обрасце и формуларе с којима се сусреће у школи и свакодневном 

животу 

1.2.8. примењује правописну норму (из сваке правописне области) у једноставним 

примерима 



 

 

 

 

Граматика, лексика, народни и књижевни језик 

1.3.4. препознаје врсте речи; зна основне граматичке категорије променљивих речи; 

примењује књижевнојезичку норму у вези с облицима речи 

1.3.7. разликује основне врсте независних реченица (обавештајне, упитне, заповедне) 

1.3.8. одређује реченичне и синтагматске чланове у типичним (школским) примерима 

1.3.9. правилно употребљава падеже у реченици и синтагми 

1.3.13. препознаје различита значења вишезначних речи које се употребљавају у 

контексту свакодневне комуникације (у кући, школи и сл.) 

1.3.14. зна значења речи и фразеологизама који се употребљавају у контексту 

свакодневне комуникације (у кући, школи и сл.), као и оних који се често јављају у 

школским текстовима (у уџбеницима, текстовима из лектире и сл.) 

 

 

Књижевност 

1.4.1. повезује наслове прочитаних књижевних дела са именима аутора тих дела 

1.4.2. разликује типове књижевног стваралаштва (усмена и ауторска књижевност) 

1.4.3. разликује основне књижевне родове: лирику, епику и драму 

1.4.4. препознаје врсте стиха (римовани и неримовани; осмерац и десетерац) 

1.4.5. препознаје различите облике казивања у књижевноуметничком тексту: нарација, 

дескрипција, дијалог и монолог 

1.4.6. препознаје постојање стилских фигура у књижевноуметничком тексту (епитет, 

поређење, ономатопеја) 

1.4.7. уочава битне елементе књижевноуметничког текста: мотив, тему, фабулу, време и 

место радње, лик... 

 

 

СРЕДЊИ НИВО 

 

Вештина читања и разумевања прочитаног 

2.1.5. проналази,издваја и упоређује информацијеиз два крача текста или више њих 

 



Писано изражавање 

2.2.2. саставља вест, реферат и извештај 

2.2.4. зна основне особине говорног и писаног језика 

2.2.5. зна правописну норму и примењује је у већини случајева 

 

 

 

Граматика, лексика, народни и књижевни језик 

2.3.3. познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да одреди облик променљиве 

речи 

2.3.7. препознаје главна значења падежа у синтагми и реченици 

 

Књижевност 

2.4.2. повезује наслов дела из обавезне лектире и род, врсту и лик из дела; 

препознаје род и врсту књижевноуметничког дела на основу одломака, ликова, 

карактеристичних ситуација 

 

 

НАПРЕДНИ НИВО 

 

Вештина читања и разумевања прочитаног 

3.1.2. издваја кључне речи и резимира текст 

3.1.3. издваја из текста аргументе у прилог некој тези ,ставу,или аргументе против ње, изводи закључке засноване на сложенијем 

тексту 

 

Писано изражавање 

3.2.4. пише резиме дужег или сложенијег текста 

3.2.5. зна и доследно примењује правописну норму 

 

Граматика, лексика, народни и књижевни језик 

3.3.4. познаје подврсте речи; користи терминологију у вези са врстама и подврстама 

речи и њиховим граматичким категоријама 

3.3.6. познаје главна значења падежа и главна значења глаголских облика (уме да их 

објасни и зна терминологију у вези с њима) 

 



 

Књижевност 

3.4.1. наводи наслов дела, аутора, род и врсту на основу одломака, ликова 

карактеристичних тема и мотива 

3.4.2. издваја основне одлике књижевних родова и врста у конкретном тексту 

3.4.3. разликује аутора дела од лирског субјекта и приповедача у делу 

 

 

ДИСТРИБУЦИЈА ЧАСОВА ПО ТЕМАМА 

 

 

                               НАСТАВНА ОБЛАСТ Број часова обраде, утврђивања и обнављања 

КЊИЖЕВНОСТ  64 

ЈЕЗИК И ПРАВОПИС  69 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  47 

УКУПНО 180 

 

Ред. 

бр. 

Наставна тема Књижевност Језик Језичка 

култура 

Укупно 

1. На грани од облака 

од злата јабука 

8 5 7 20 

2. Мудрој глави једно 

око доста 

5 12 6 23 

3. По детињству се 

човек познаје као по 

јутру дан 

7 11 2 20 

4. Путовања 

радозналих путника 

5 8 8 21 

5. Нема сунца без 

светлости ни човека 

без љубави 

9 12 6 27 

6. Ствари имају онакав 

облик какав им 

дадне наша душа 

9 8 6 23 



7. Срце има своје 

разлоге које разум 

не познаје 

7 7 4 18 

8. Сунчане стране 14 6 8 28 

  64 69 47 180 

 

 

Ред. 

бр. 

Наставна тема Обрада Утврђивање Систематизација Други 

типови 

Укупно 

1. На грани од облака 

од злата јабука 

11 5 / 4 20 

2. Мудрој глави једно 

око доста 

10 9 / 4 23 

3. По детињству се 

човек познаје као по 

јутру дан 

13 5 / 2 20 

4. Путовања 

радозналих путника 

8 7 1 5 21 

5. Нема сунца без 

светлости ни човека 

без љубави 

14 8 / 5 27 

6. Ствари имају 

онакав облик какав 

им дадне наша душа 

9 10 1 3 23 

7. Срце има своје 

разлоге које разум 

не познаје 

7 4 3 4 18 

8. Сунчане стране 11 7 3 7 28 

 УКУПНО 83 55 8 34 180 

         

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ГРАДИВА 

 

 



СЕПТЕМБАР 20 

ОКТОБАР 23 

НОВЕМБАР 19 

ДЕЦЕМБАР 21 

ЈАНУАР 9 

ФЕБРУАР 20 

МАРТ 22 

АПРИЛ 16 

МАЈ 18 

ЈУН 12 

 

 

 

 
 
 



 Енглески језик,  

за V разред 
 

 

Време Назив теме Обрада Понављање 
Контролни 

задатак 

Писмени 

задатак 
Укупно 

Септембар, 

октобар 
My Life 7 6 1 - 14 

Октобар, 

новембар 
Animals 5 5 1 - 11 

Новембар, 

децембар 

Doctor, 

Doctor 
6 4 - 1 11 

Јануар, 

фебруар 
Food 6 4 1 - 11 

Март, 

април 

Do You 

Know? 
5 4 1 - 10 

Мај, јун Entertainment 6 8 - 1 15 

 Укупно: 35 31 4 2 72 

 

 

 Циљ наставе енглеског језика јесте да ученици овладају основним законитостима енглеског језика и комуникативних 

вештина. Током основног образовања ученик треба да усвоји основна знања из овог језика која ће му омогућити да се у 

једноставној усменој и писаној комуникацији споразумева са људима из других земања, те да усвоји норме вербалне и 

невербалне комуникације. 

 

 Задаци наставе енглеског језика: 

Задаци наставе енглеског језика су да оспособи ученика да овлада следећим језичким вештинама: 

 

Разумевање говора: 

- разумевање краћих дијалога, прича и песама о темама предвиђеним наставним програмом; 

- разумевање општег садржаја и извођење кључних информација из краћих и прилагођених текстова после два до три 

слушања; 



- разумевање и одговарајуће реаговање на усмене поруке у вези са личним искуством и активностима на часу (позив на 

игру, упутство, итд.). 

 

Разумевање писаног текста: 

- разумевање краћих текстова (до осамдесет речи) који садрже велики проценат језичких елемената, а чији је садржај у 

складу са сазнајним карактеристикама и интересовањима ученика. 

 

Усмено изражавање: 

- усклађивање интонације и ритма говора у односу на говорне ситуације; 

- пружање информација о себи и свом окружењу кроз кратке реченице  уз коришћење познатих језичких елемената; 

- препричавање садржаја текстова, те изражавање сопственог мишљења и ставова коришћењем познатих лексичких и 

морфосинтаксичких структура. 

 

Писмено изражавање: 

- писање реченица и краћих текстова уз коришћење познатих језичких елемената; 

- издвајање и препричавање кључних информација. 

 

Интеракција: 

- Ученик треба да у стварним и симулираним ситуацијама размењује исказе о темама предвиђеним наставним програмом. 

 

 Активности: 

- слушање и реаговање на команде наставника или са траке, 

- рад у паровима, малим и великим групама, 

- мануелне активности, 

- вежбе слушања, 

- игре примерене узрасту, 

- класирање и упоређивање, 

- договори и мини пројекти, 

- заједничко прављење и повезивање илустрованих и писаних материјала, 

- уочавање граматичких специфичности, 

- препознавање група слова и гласова, 

- одговарање на једноставна питања. 

 

 Наставна средства: 



Уџбеници, приручници, наставни листићи, слике, аудио дискови, панои 

 

 Методе наставе енглеског језика: 

- Вербално-текстуалне и илустративне методе 

 

 Праћење и вредновање ученичког рада: 

- читање и комуникативне вештине (граматичка прецизност, вербална течност, разумевање саговорника, итд.); 

- писмено изражавање (писмени задаци, домаћи задаци, тестови затвореног и отвореног типа), вежбе (лексичке, 

морфолошке, семантичке, синтаксичке), диктати. 



 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН ЗА ПРЕДМЕТ ЛИКОВНА КУЛТУРА 

5 РАЗРЕД ;   
(2 часa недељно, 72 часа годишње) 

 

СЛОБОДНО РИТМИЧКО КОМПОНОВАЊЕ (6+4) 

 

 Ритам у структурама природних и вештачких материјала: линија, 

облика и боја  

 Слободан и спонтан ритам линија, боја, облика, мрља  

 Слободно ритмичко компоновање   

 

ЛИНИЈА (10+8+2)  

 

 Непосредно извлачење линија са различитим цртачким материјалима, 

на различитим подлогама и колажирање  

 Својства и врсте линија   

 Линије у природи  

 Линија као средство за стварање различитих ликовних својстава 

површина (2)  

 Линија - вежбање  

 Линија - естетска анализа   

 

ОБЛИК (14+8 +2)  

 

 

 Природа и њени облици  

 Својства - карактеристике облика   

 Врсте облика  

 Основни површински и тродимензионални облици  

 Величина облика и међусобни однос величина  

 Груписање облика у равни или простору  

 Додиривање, мимоилажење, преклапање, прожимање, усецање  



 Облик  

 Естетска анализа  

 

ОРНАМЕНТ (2+2)  

 

 Својства орнамента: ритмичност, симетричност и прецизност  

 Орнамент   

 

 

 

 

СВЕТЛИНСКИ ОБЈЕКТИ И КОЛАЖ (2+2)  

 

 Светлински објекти и колаж   

 

ВИЗУЕЛНО СПОРАЗУМЕВАЊЕ (2+2)  

 

 Визуелно споразумевање  

 

ОБЛИКОВАЊЕ И ПРЕОБЛИКОВАЊЕ УПОТРЕБНИХ ПРЕДМЕТА (4+2)  

 

 Обликовање употребних предмета  

 Преобликовање употребних предмета 

 

 

                                                                         Наставник: Slavica Rankovic 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Образовни стандарди су дефинисани за следеће области: 

 

• МЕДИЈИ, МАТЕРИЈАЛИ И ТЕХНИКЕ ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ 

• ЕЛЕМЕНТИ, ПРИНЦИПИ И САДРЖАЈИ (ТЕМЕ, МОТИВИ, ИДЕЈЕ...) 

ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ 

• УЛОГА, РАЗВОЈ И РАЗЛИЧИТОСТ ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ 

●разликује и користи (у свом раду) основне медије, материјале  и технике (цртање, 

сликање, вајање) визуелних уметности 

● описује свој рад и радове других (нпр. исказује утисак) 

● познаје места и изворе где може да прошири своја знања везана за визуелне 

уметности (нпр. музеј, галерија, атеље, уметничка радионица...) 

 

● зна неколико примера примене визуелних уметности у свакодневном животу 

● одабира адекватан садржај да би представио неку идеју или концепт 

● користи тачне термине (нпр. текстура, ритам, облик...) из визуелних уметности 

(примерене узрасту и садржају) када образлаже свој рад и радове других 

● описује потребна знања и вештине који су неопходни у занимањима везаним за 

визуелне уметности 



 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Годишњи план рада за 5. разред 
 

ГОДИШЊИ ПЛАН ПРЕДМЕТА: МУЗИЧКА КУЛТУРА  

Предметни наставник: ОЉА БЕЛОГРАД 

Разред и одељење: V1,V2,   

 

Назив теме Циљеви и 

задаци 

Образовни стандарди по 

нивоима 

Тип часа Време 

реализације 

Провер

а 

остваре

ности 

образов

них 

стандар

да 

Обр. утврђ. свег

а 

1.Певањем 

и свирањем 

упознајмо 

музику 

 

 

 

 

 

 

-Развијање 

интересовања 

за музичку 

уметност и 

упознавање 

музичке 

традиције свога 

и других 

народа. 

Оспособљавањ

е за разумевање 

могућности 

музичког 

изражавања. 

-Развијање 

осетљивости за 

музичке 

вредности. 

-Неговање 

способности 

извођењем 

музике 

певањем и 

свирањем. 

-Упознавање 

основа музичке 

писмености и 

ЗНАЊЕ И РАЗУМЕВАЊЕ 

Основни ниво-МК.1.1.1.ученик 

познаје основне елементе 

музичке писмености и контекст 

музичког догађаја. 

МК.1.1.2.ученик познаје основне 

карактеристике музичких 

инструмената,гласова,њихову 

поделу и разликује 

вокалне,инструменталне и 

вокално-инструменталне 

саставе. 

Средњи ниво-МК.2.1.1.ученик 

препознаје везу између 

музичких елемената и музичког 

израза. 

МК.2.1.3.ученик препознаје 

облик народног музицирања са 

специфичним контекстом 

народног живота. 

Напредни ниво-МК.3.1.1. 

ученик зна и разуме сложене 

елементе музичке писмености и 

њихову изражајну и естетску 

примену.МК.3.1.4. ученик зна 

историјат,литературу,извођачке 

и специфичне карактеристике 

32 32 32   



изражајних 

средстава 

музичке 

уметности. 

 

 

музичких инструмената и 

састава што повезује са 

естетском применом.МК.3.1.4. 

ученик разликује старију и 

новију музичку 

традицију,аутентичну 

фолклорну музику од 

новокомпоноване на основу 

повезивања музичких 

,текстуалних,извођачких.социјал

них и историјских 

карактеристика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУЗИЧКА ИЗВОЂЕЊА 

Основни ниво-МК.1.3.1. 

ученици умеју да певају 

једноставне дечије,народне и 

популарне композиције. 

МК.1.3.2.ученици умеју да 

изводе једноставне 

дечије,народне или популарне 

композиције на бар једном 

инструменту. 

Напредни ниво-МК.3.2.1. 

ученик може да изведе песму 

или музички пример који 

садржи разноврсне елементе 

музичке писмености.Ученик зна 

да пева музику различитих 

типова српске фолклорне 

баштине.МК.3.3.1. ученик зна да 

свира један или више 

инструмената и може да изведе 

одређене специфичности 

свирања,да прати другог 

ученика или да свира у мањем 

саставу у оквирима наставе. 

 

     

2.Слушање 

музике 

 

 

-Српска 

народна 

традиција 

-Српска 

уметничка 

Стицање 

навике 

слушања 

музике,подстиц

ање доживљаја 

и 

оспособљавање 

за разумевање 

музичких 

МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО 

Основни ниво-МК.1.2.1. ученик 

препознаје основна 

темпа,динамику,врсту 

такта,форму и карактер 

слушаног дела.МК.1.2.2. ученик 

препознаје инструменталне 

групе,појединачне инструменте 

и групе гласова.МК1.2.3.ученик 

68 

 

 

 

 

4 

 

7 

 

68 68   



музика 

-Европска 

уметничка 

музика 

-Облици 

-Дводелни 

облик 

Троделни 

облик 

порука 

 

 

препознаје стилску припадност 

слушаног 

примера.МК.1.2.3.ученик може 

да одреди припадност слушаног 

примера одређеном жанру 

уметничке музике.МК.1.2.4. 

ученик у слушним примерима 

разликује народно од 

уметничког музичког 

стваралаштва,препознаје 

основне карактеристике српске 

народне духовне музике и 

филклорне музике других 

народа. 

Средњи ниво-МК.2.2.1. 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.МК.2.2.1. ученик 

препознаје основне 

карактеристике српске народне 

музике. 

Напредни ниво-МК.3.2.1.ученик 

повезује опажени карактер 

слушаног примера са естетском 

димензијом 

композиције.МК.3.2.2. ученик 

препознаје везу 

стилског,друштвено-историјског 

контекста у музичких 

карактеристика слушаног 

примера.МК.3.2.3.ученик 

разликује српску ритуалну и 

забавну народну муѕику као 

изворну народну музику од 

новокомпоноване.Ученик 

препознаје карактеристике 

српске народне музике у 

уметничкој музици. 

 

 

 

12 

 

 

2 

 

1 

 

 

1 

4.Музичко  Подстицање ОБЛАСТ МУЗИЧКОГ 12 12 12   



Стваралашт 

 

 

 

 

 

 

стваралачког 

аранжмана у 

свим музичким 

активностима –

извођење,слуш

ање,истражива

ње,стварање 

музике,развија

ње критичког 

мишљења. 

 

 

СТВАРАЛАШТВА 

Основни ниво-МК.1.4.2. ученик 

може да осмисли ритмичку 

пратњу за један инструмент 

песме које зна.Ученик може да 

ствара мелодију од понуђених 

мотива,комбиновањем.МК.1.4.1.

ученик може да направи 

инструмент од предмета из свог 

окружења.МК.1.4.4. ученик уме 

да импровизује одређену 

мелодију у духу популарне 

музике. 

Напредни ниво-МК.3.4.2. 

ученикможе да осмисли мању 

музичку целину,може да је 

запише и одсвира.МК.3.4.1. 

ученик може да направи,нацрта 

модел задатог 

инструмента.МК.3.4.2. ученик 

може да компонује музику у 

духу српске народне музике. 

 

 

 



 

 

Наставни предмет:    Историја   

                                                                                         Разред: V 

 
Време 

 

Наставне 

области/Теме 

Ук.Бр.час-

ова 

за теме 

Обрада Понављање Утврђивањ

е 

Веж

-ба 

Системат

и- 

зација 

Број 

наставни

х  

јединица  

за тему 

Стандардизац

ија 

 

 Увод у 

праисторију 

 

2 
 

1 
 

 1 
 

  1 
 

  

 Праисторија 

 
3 
 

1 
 

1 
 

  1 
 

1 
 

  

 Стари век 

 
31 
 

16 
 

4 
 

4 
 

4 
 

3 
 

16 
 

  

 Укупно 36 18 5 5 4 4 18   

 Годишњи 

план рада  

Наставни 

предмет-

Историја В 

разред 

Професор 

Часлав 

Васић 

        

 



Искази образовних стандарда по нивоима:Основни, 

Средњи и Напредни 

 

Основни ниво 

   На првом нивоу описани су захтеви који представљају основни или базични ниво знања И вештина.Основни ниво описује 

очекивани минимум нивоа знања И вештина.Очекује се да ће око 80%  ученика постићи тај ниво. 

У области 1.ИСТОРИЈСКО ЗНАЊЕ ученик/ученица: 

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 цивилизација 

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 

 

У области 2.ИСТРАЖИВАЊЕ И ТУМАЧЕЊЕ ИСТОРИЈЕ ученик/ученица 

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 разлике 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 

 

 



Средњи ниво 
   На срењем нивоу описани су захтеви који представљају средњи ниво знања И вештина.Средњи ниво описује оно што типичан 

ученик може да покаже поред знања И вештина којима је овладао на основном нивоу.Очекује се да ће око 50% ученика постићи 

или превазићи тај ниво. 

У обласи 1.ИСТОРИЈСКО ЗНАЊЕ ученик/ученица 

ИС.2.1.1. Уме да повеже личности 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 

 

У области 2.ИСТРАЖИВАЊЕ И ТУМАЧЕЊЕ ИСТОРИЈЕ ученик/ученица 

ИС.2.2.1. Уме да закључи о којем догађају,феномену и личности је реч на основу садржаја  

              карактеристичних писаних 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 зумачењима историјских  

              личности,догађаја,феномена 

 



 

 

Наставни предмет: Географија 

Школа: „Паја Јовновић“ Вршац                                            Разред: ПЕТИ 

Наставник: Татјана Јакшић 

 
Редни 

број 

теме 

Назив теме Број 

часова за 

обраду 

Бр. часова 

за понав, 

утврђ и 

системат. 

Укупан 

број 

часова 

Образовни  

стандарди 

 

  I 

 

 

УВОД У ГЕОГРАФИЈУ 

 

 

        1 

 

       - 

 

        1 

 

 

  II 

 

 

ВАСИОНА И ЗЕМЉА 

 

 

        3 

 

        2 

 

        5 

1.2.1.; 

1.2.2.; 

1.2.3.; 

2.2.1.; 

2.2.2.; 

3.2.1.; 

3.2.2. 

 

  III 

 

 

ГЕОГРАФСКА КАРТА 

 

 

        6 

 

        3 

 

        9 

1.1.1.; 

1.1.2.; 

1.1.3.; 

2.1.1.; 

2.1.2.; 

2.1.3.; 

2.1.4.; 

3.1.1. 

 

  IV 

 

ПЛАНЕТА ЗЕМЉА 

 

 

      13 

 

        8 

 

      21 

1.2.3; 

2.2.2.; 

3.2.2. 

  

Укупно 

 

     23 

 

     13 

 

     36 

 



 

 

 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

 

 

УВОД У ГЕОГРАФИЈУ 
 

Предмет проучавања, подела и значај географије; 

 

ВАСИОНА И ЗЕМЉА 
 

Васиона: звезде, сазвежђа, галаксије, Млечни пут; 

Сунчев систем: Сунце, планете; 

Сателити: Месец, месечеве мене, мала тела Сунчевог система; 

Облик и величина Земље: континенти, океани, глобус; 

 

ГЕОГРАФСКА КАРТА 
 

Географска мрежа: меридијани/подневци и паралеле/упоредници; 

Географска ширина и географска дужина; 

Географска карта: садржај географске карте; подела карата према садржају; 

Математичи елементи карте: картографска мрежа, размер; подела географских карата према размери; 

Географски елементи карте и њихово представљање на карти; 

Мерење на карти и оријентација карте; 

 

ЗЕМЉИНА КРЕТАЊА 

 

Ротација Земље и последице ротације: смена обданице и ноћи, привидно кретање Сунца, локално време; 

Револуција Земље и последице револуције: неједнака дужина обданице и ноћи током године, смена годишњих доба, топлотни 

појасеви, календар; 

 

 

ЛИТОСФЕРА 



 

Стене: магматске, седиментне, метаморфне; фосили; 

Постанак и унутрашња грађа Земље; 

Литосферне плоче: кретање плоча, промена положаја континената; 

Вулканизам и земљотреси; 

Рељеф: планине и равнице,настанак и подела планина; 

Обликовање рељефа дејством спољашњих сила; 

 

АТМОСФЕРА 
 

Атмосфера: састав, структура, значај; 

Време: климатски елементи и појаве; прогноза времена; 

Клима: климатски чиниоци, основни типови климе; 

Загађивање атмосфере: глобално загревање, озонске рупе, киселе кише, заштита; 

ТИП ЧАСА У НАСТАВИ ГЕОГРАФИЈЕ 
 

Обрада нове наставне јединице; 

Понављање и утврђивање градива; 

Систематизација пређеног градива; 

 

ОБЛИЦИ РАДА У НАСТАВИ ГЕОГРАФИЈЕ 
 

Фронтални (рад са целим одељењем); 

Групни облик рада; 

Рад у паровима; 

Индивидуални облик рада; 

 

МЕТОДЕ РАДА У НАСТАВИ ГЕОГРАФИЈЕ 
 

Вербално-текстуалне: усмено излагање, разговор, дијалошка метода, текст метода; 

Илистративно-демонстративне: непосредно посматрање, експеримент, рад са картом, рад са илустрацијама, Интернет; 

Лабораторијско- експерименталне: израда модела (нпр. вулкана), израда рељефа, премеравања; 

 

 

НАСТАВНА СРЕДСТВА 



 

Географска карта: физичкогеографска, тематска, нема карта, географски атласи; 

Уџбеник и остала литература; 

Глобус: физичкогеографски, тематски, индукциони; 

Телуријум; 

Зидне слике и илустрације;  

Видеобим, презентације у power point – у, Интернет; 

Табла и креда; 

Материјал за израду модела (вулкана, речне ерозије...); 

 

АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА 
 

Организује и реализује наставни процес и наставне активности у свим сегментима; 

Планира садржаје, средства, методе и облике рада; 

Усклађује циљеве са оним што жели да постигне са ученицима; 

Повезује географска знања са сродним предметима – корелација; 

Обавештава, предлаже и подстиче самостални рад ученика; 

Даје повратне информације- одговара на ученичка питања; 

Прати напредовање сваког ученика и оцењује њихово постигнуће; 

Процењује сопствени рад; 

 

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 
 

Активно слуша; 

Активно разговара, дискутује, излаже; 

Повезује претходно стечена знања са новим знањима; 

Поставља питања везана за тематику; 

Самостално се служи географском картом и оријентише у простору и на карти; 

Примењује стечена знања у решавању проблемских задатака; 

Описује и анализира појаве и процесе у природи, учионици, на карти; 

Активно учествује у раду групе, решава задатке и проблеме; 

Сецка, обликује, боји и прави слике и моделе; изводи експерименте; 

Учествује у обнављању градива, мисаоно се ангажује; 

Процењује свој рад и рад својих вршњака; 

 



 

КОРЕЛАЦИЈА НАСТАВЕ ГЕОГРАФИЈЕ                                        

 

Вертикална: Свет око нас, Природа и друштво; 

Садржаји: Васиона и Земља, Географска карта, Унутрашња грађа и рељеф Земље, Ваздушни омотач Земље (атмосфера); 

 

Хоризонтална: Српски језик, Ликовна култура, Математика, Историја, Биологија, Техничко образовање, Физичко образовање, 

Информатика и рачунарство; 

Садржаји: за српски језик – сви; за ликовну културу – сви, цртежи, скице, бојење карата; за математику – размер карте, растојања у 

васиони, облик и величина Земље; за Историју – календар, веровања о облику, величини Земље и њеним кретањима; за биологију – 

биосфера, седиментне стене, фосили, минерали; за техничко образовање – израда модела и макета, фотографије; за физичко 

образовање – излети, рад на терену; за за информатику и рачунарство – видеобим, употреба Интернета у настави; 

 

Дијагонална: Физика,  Хемија и остали предмети у старијим разредима; 

Садржаји: за физику – закони кретања тела у васиони и последица тих кретања, померање континената, унутрашња грађа планете, 

процеси стварања планина и котлина, закони деловања спољашњих сила, закони који владају у атмосфери; за хемију – хемијски 

процеси у унутрашњој структури планете и на њеној површини, настанак различитих руда метала и неметала, хемијски процеси у 

атмосфери и на копну; 

 

 

ИСХОДИ НАСТАВЕ ГЕОГРАФИЈЕ У ПЕТОМ РАЗРЕДУ 
 

Након обраде наставних тема петог разреда ученик ће: 

- знати да географија проучава и природу и људско друштво; 

- разумети зашто је географија једна од најстаријих наука; 

- разликовати појмове литосфера, атмосфера, хидросфера, биосфера; 

- моћи да уочи повезаност географије и географских дисциплина са другим наукама 

- разумети међузависност природе и људског друштва; 

- разликовати појмове везане за васиону и васионска тела; 

- умети да прати појаве које се периодично јављају на Земљи и на небу и то повезивати са Земљиним кретањима; 

- разумети и моћи да објасни значај Сунца за живот на Земљи; 

- препознати и именовати Месечеве мене; 

- моћи да опише облик Земље; 

- умети да на карти света и на глобусу покаже и именује континенте и океане; 

- разликовати паралеле и меридијане; 



- разликовати географску ширину и дужину и умети да их одреди на географској карти; 

- разликовати различите елементе карте и врсте карата; 

- препознавати географске објекте, појаве и односе на географској карти; 

- умети да чита картографске знакове и симболе; 

- умети да објасни ротацију и револуцију Земље и последице ових кретања; 

- именовати топлотне појасеве и објаснити разлике међу њима; 

- знати унутрашњу грађу Земље и стене које у њој учествују; 

- знати утицај литосферних плоча на изглед Земљине површине; 

- именовати унутрашње силе Земље и последице њиховог деловања – вулканизам и сеизмизам; 

- разликовати врсте планина по надморској висини, правцу пружања, начину настанка; 

- именовати спољашње силе Земље и њихово деловање; 

- разликовати ерозију и акумулацију и њихове облике; 

- именовати слојеве атмосфере и описати њихове основне одлике; 

- разумети значај атмосфере за опстанак живог света на Земљи; 

- именовати и разумети климатске елементе; 

- именовати основне типове климе на Земљи и описати њихове одлике; 

- разликовати позитивне и негативне утицаје, као и глобалне и локалне последице човековог деловања на атмосферу и именовате 

њене загађиваче; 

- разумети важност и могућност личног учешћа у заштити, обнови и унапређивању атмосфере и животне средине; 

- умети да изведе једноставне огледе и направи једноставне моделе; 

- примењивати стечена знања у различитим ситуацијама; 

- умети да користи различите изворе информација; 

- схватити потребу за доживотним образовањем и усавршавањем; 



 

ОБРАЗОВНИ  СТАНДАРДИ  ЗА  НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ  -  ГЕОГРАФИЈА 
 

 

Број  Област  Ниво 

постигнућа 

Број 

стандарда 

Објашњење стандарда 

  1 

 
 

 

 

 

 

 

 

Географске 

вештине 

 

 

 

 

 

 

основни 

ниво 

ГЕ         1.1.1. Разуме појам оријентације и наводи начине оријентисања; 

  2 ГЕ         1.1.2. Наводи и описује начине представљања Земљине површине (глоб и 

географска карта; 

  3 

 

ГЕ         1.1.3. Препознаје и чита географске и допунске елементе карте; 

  4 

 
средњи  

ниво 

ГЕ         2.1.1. Одређује стране света у простору и на географској карти; 

  5 

 

ГЕ         2.1.2. Одређује положај места и тачака на географској карти 

  6 ГЕ         2.1.3. Препознаје и објашњава географске чињенице – објекте, појаве, 

процесе и односе који су представљени моделом, сликом, графиком, 

табелом и схемом; 

  7 ГЕ         2.1.4. Приказује понуђене географске податке: на немој карти, 

картографским изражајним средствима (бојама, линијама, простим 

геометријским знацима, симболичким знацима...), графиком, 

табелом и схемом; 

  8 

 
напредни 

ниво 

ГЕ         3.1.1. Доноси закључке о просторним (топографским) и каузалним везама 

географских чињеница – објеката, појава, процеса и односа на 

основу анализе географске карте; 

 

 

 

          



 

 

 ОБРАЗОВНИ  СТАНДАРДИ  ЗА  НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ  -  ГЕОГРАФИЈА 
 

 

Број  Област  Ниво 

постигнућа 

Број 

стандарда 

Објашњење стандарда 

9 

 

10 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

Физичка 

географија 

основни 

ниво 

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. Именује Земљине сфере (литосферу, атмосферу, хидросферу,  

биосферу) и препознаје њихове основне одлике; 

 

12 средњи ниво ГЕ         2.2.1. Описује небеска тела и њихова кретања; 

 

13 ГЕ         2.2.2. Разликује и објашњава географске чињенице – објекте, појаве, 

процесе и односе у Земљиним сферама (литосфери, атмосфери, 

хидросфери, биосфери); 

14 напредни 

ниво 

ГЕ         3.2.1.  Препознаје димензије Земље и објашњава последице Земљиног 

облика и њених кретања; 

 

15 ГЕ         3.2.2. Објашњава физичко- географске законитости у географском 

омотачу (климатску и биогеографску зоналност) и навопди мере за 

његову заштиту, обнову и унапређивање; 

 

 

 

 

           

 

 

 



 

 

 

 

ОБРАЗОВНИ  СТАНДАРДИ  ЗА  НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ  -  ГЕОГРАФИЈА 
 

 

Број  Област  Ниво 

постигнућа 

Број 

стандарда 

Објашњење стандарда 

16  

 

 

 

Друштвена 

географија 

основни 

ниво 

ГЕ         1.3.1. Познаје основне појмове о становништву и насељима и уочава 

њихов просторни распоред; 

17 ГЕ         1.3.2. Дефинише појам привреде и препознаје привредне делатности и 

привредне гране; 

 

18 средњи  

ниво 

ГЕ         2.3.1. Разликује и објашњава кретање становништва (природно и 

механичко) и структуре становништва; 

19 ГЕ         2.3.2. Именује међународне организације у свету (ЕУ, УНИЦЕФ, УН, 

УНЕСКО, ФАО, Црвени крст, Црвени полумесец); 

20 напредни 

ниво 

ГЕ         3.3.1. Објашњава утицај природних и друштвених фактора на развој и 

размештај становништва и насеља; 

21 ГЕ         3.3.2. Објашњава утицај природних и друштвених фактора на развој и 

размештај становништва и насеља; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 



 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВНИ  СТАНДАРДИ  ЗА  НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ  -  ГЕОГРАФИЈА 
 

 

Број  Област  Ниво 

постигнућа 

Број 

стандарда 

Објашњење стандарда 

22  

 

 

 

 

 

Регионална 

географија 

основни 

ниво 

ГЕ         1.4.1. Препознаје основне природне и друштвене одлике наше државе; 

 

 

23 

 

ГЕ         1.4.2. 

 

Именује континенте и препознаје њихове основне природне и 

друштвене одлике; 

24 средњи  

ниво 

ГЕ         2.4.1. Описује природне и друштвене одлике наше државе и наводи њене 

географске регије;  

25 ГЕ         2.4.2. Описује природне и друштвене одлике континената и наводи 

њихове географске регије; 

26 напредни 

ниво 

ГЕ         3.4.1. Објашњава географске везе (просторне и каузалне, директне и 

индиректне) и законитости (опште и посебне) у нашој земљи и уме 

да издвоји географске регије; 

27 ГЕ         3.4.2. Објашњава географске везе (просторне и каузалне, директне и 

индиректне) и законитости (опште и посебне) у Европи и уме да 

издвоји географске регије; 

28 ГЕ         3.4.3. Објашњава географске везе (просторне и каузалне, директне и 

индиректне) и законитости (опште и посебне) на ваневропским 

континентима и уме да издвоји географске регије. 

 



 
Наставни предмет:  МАТЕМАТИКА                                                                                             Разред: V 

 

Наставник : Олга Дега 

 

 

Редни 

број 

наставне 

теме 

 

 

Назив наставне теме 

Број часова 

 

 

за обраду        за друге             укупно 

                         типове 

 

1. Скупови 7 7 14 

2. Геометријски објекти 5 6 11 

3. Дељивост бројева 7 7 14 

4. Угао 10 10 20 

5. Разломци        25 37 62 

6. Осна симетрија 5 10 15 

 Писмени задаци   8 

59 77 144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Примена стандарда на годишњи план 

 

 

Редни 

број 

наставне 

теме 

 

 

 

Основни ниво 

 

 

Ученик уме да: 

 

 

 

Средњи ниво 

 

 

Ученик уме да: 

 

 

Напредни ниво 

 

 

Ученик уме да: 

1. MA.1.1.4.  

изврши бар једну 

основну рачунску 

операције с 

природним 

бројевима 

 

МА.1.1.5. дели са 

остатком  

једноцифреним  

бројем и зна када  

је један број дељив  

други 

 

MA1.1.1 

 прочита и запише 

природан број 

MA.2.1.4.  

користи бројеве  

и бројевне изразе  

у једноставним  

реалним ситуацијам 

 

MA.2.1.2 

израчуна вредност 

најједноставнијег 

израза са више 

рачунских операција 

различитог приоритета 

 

MA3.1.1. 

одреди вредност 

сложеног бројевног 

израза 

 

 

2. МА.1.3.1. 

влада појмовима  

дуж, полуправа, 

права, раван, 

кружница, круг 

МА. 2.3.1. 

уме да примени 

скуповне операције на 

геометријске објекте 

 



3. МА.1.1.5. 

дели са остатком 

једноцифрени број и 

зна када је један број 

дељив другим 

МА. 2.1.3. 

примени основна 

правила дељивости са 

2, 3, 5, 9 и декадним 

јединицама 

МА. 3.1.2. 

оперише са појмом 

дељивости у 

проблемским 

ситуацијама 

4. МА. 1.3.1. 

влада појмом  угла, 

уме да га нацрта 

користећи прибор: 

разликује неке врсте 

углова и паралелне и 

нормалне праве 

МА. 2.3.1. 

одреди суплементне и 

комплементне углове, 

упоредне и унакрсне 

углове, рачуна са њима 

ако су изражени у 

целим степенима 

МА. 3.3.1. 

рачуна са угловима 

укључујући и 

претварање угаоних 

мера; закључује 

користећи особине 

паралелних и 

нормалних правих, 

укључујући углове на 

трансверзали 

5. MA1.1.1   

прочита и запише 

разломак 

 

MA1.1.2.  

преведе децимални 

запис броја у 

разломак и обратно 

 

MA1.1.3.   

упореди по величини 

бројеве истог записа 

 

MA1.1.4.  

изврши бар једну 

основну рачунску 

операције с 

разломцима и 

децималним 

MA2.1.1.   

упореди по величини 

бројеве записаме у 

различитим облицима 

 

MA2.1.2.   

израчуна вредност 

најједноставнијег 

израза са више 

рачунских операција 

различитог приоритета 

 

МА.2.2.5.  

користи једначине у 

једноставним 

текстуалним задацима 

MA.3.1.1.   

одреди вредност 

сложеног бројевног 

израза 

 

МА.3.2.5. користи 

једначине,  

неједначине и  

системе једначина  

решавајући и  

сложеније текстуалне  

задатке 



бројевима 

6. МА.1.3.6. 

интуитивно схвата 

појам подударних 

фигура 

МА.2.3.6. 

уочи осносиметричне 

фигуре и да одреди осу 

симетрије 

 

 

 

 



 

 
 

Наставни предмет БИОЛОГИЈА 
 

Пети разред 
Садржаји 

програма 

Оперативни задаци -Ученици треба да: Област и карактеристична знања и 

вештине -Ученик/ца: 

Стандарди који се 

могу применити 
1. Увод - схвате улогу појам биологије као науке 

значајне за напредак човечанства и 
одрживог развоја; 
- буду оспособљени за руковање 
једноставним лабораторијским 
прибором; лупом или микроскопом; 

- умеју да израде једноставне привремене 
препарате; 

- зна карактеристике живе и неживе 

природе; 

-БИ.1.1.1.БИ.1.1.2. 
БИ.2.1.1. 
БИ.3.1.1.БИ.3.1.2. 

2. Особине 
живих бића 
и 
разноврснос
т живог 
света 

- упознају основну јединицу грађе живих 

бића; 

- упознају разноврсност живих бића; 

- зна карактеристике живе и неживе 

природе; 

- уочава сличности и разлике у изгледу и 

понашању бињака и животиња; 

-БИ.1.1.1.БИ.1.1.2. 
БИ.2.1.1. 
БИ.3.1.1.БИ.3.1.2. -
БИ.1.1.3. БИ.2.1.2. 
БИ.3.1.3. 

3. Царство 

гљива 

4.

 Царство 

биљака-

грађа 

и животни 

процеси 

биљака 

* одређене теме (садржаји програма) - 
вируси, бактерије, једноћелијске алге, 
гљиве и праживотиње се приказују 
информативно, а излагање тема се може 
конципирати као скраћене верзија по 
узору на наредне теме или тему 
праживотиња из шестог разреда; 
- упознају царство гљива и њихове 
основне 
карактеристике; -схвате појам ботанике 
као научне области биологије; 
- упознају и знају да објасне основну 
спољашњу грађу 
вегетативних биљних органа; 
- знају да објасне грађу и улогу цвета, 

- уочава сличности и разлике у изгледу и 

понашању бињака иживотиња; 

- уочава просторну и временску 

променњивост живог света; 

- зна да организми имају карактеристичну 

грађу која омогућава одвијање различитих 

функција неопходних за одржавање 

живота; 
- познаје основне животне процесе и 
њихову улогу у остваривању одговарајућег 
понашања јединке; 
- разуме да организми функционишу као 

независна еуравнотежене целине у сталној 

-БИ.1.1.3. БИ.2.1.2. 

БИ.3.1.3. -БИ.1.1.5. 

БИ.2.1.4. БИ.3.1.5. 

-БИ.1.2.1.БИ.1.2.2. 

БИ.1.2.3. 

БИ.2.2.1.БИ.2.2.2. 
БИ.2.2.3. 
БИ.3.2.1.БИ.3.2.2. 
БИ.3.2.3. -БИ.1.2.4. 
БИ.1.2.5. БИ.1.2.6. 



плода и семена; 
- схвате процес и начине опрашивања и 
оплођења; 

интеракцији са околином; 

- разуме да се врста одржава 

репродукцијом,   а   да вишећелијски 

организми расту деобама и повећањем 

величине ћелија (разлику између митозе и 

мејозе); 

БИ.2.2.4. БИ.2.2.5. 
БИ.2.2.6. 
БИ.3.2.4. БИ.3.2.5. -
БИ.1.2.7. БИ.2.2.7. 
БИ.2.2.8. 
БИ.2.2.9. БИ.3.2.6. 
-БИ.1.3.1.БИ.1.3.2. 
БИ.2.3.1. БИ.2.3.2. 

5. 
Разноврснос
т биљака, 
значај и 
заштита 

- упознају царство биљака и најзначајније 
групе; 
- упознају основне елементе заштите и 
степенугрожености 
биљака делатностима човека у природи; 
- развијају интересовање за проширивање 

знања у одговарајућим   институцијама   
(ботаничка   башта, природњачки музеј, 
библиотеке); 

- уочава потребу за класификовањем живог 

света због његове велике разноликости; 

- зна да организми имају карактеристичну 

грађу која омогућава одвијање различитих 

функција неопходних за одржавање 

живота; 

- познаје и разуме основне законитости и 

принципе у екологији; 

- разумеутицај човека на биосферу 

(заштита животне средине); 

- познаје принципе правилне исхране 

иразуме њихов значај; 

-БИ.1.1.4. БИ.2.1.3. 

БИ.3.1.4. 
-БИ.1.2.1.БИ.1.2.2. 
БИ.1.2.3. 
БИ.2.2.1.БИ.2.2.2. 
БИ.2.2.3. 
БИ.3.2.1.БИ.3.2.2. 
БИ.3.2.3. -БИ.1.4.3. 
БИ.2.4.3. БИ.2.4.4. 
-БИ.1.4.6. БИ.1.4.7. 
БИ.1.4.8. 
БИ.2.4.8. БИ.2.4.9.- 
БИ.1.5.6. -БИ.2.5.2. 
БИ.2.5.3. 

 

Oбласти и карактеристична знања стандардизовани за Биологију 

 

1. ОБЛАСТ - ОСОБИНЕ ЖИВИХ БИЋА 

У овој области ученик/ученица: 

зна карактеристике живе и неживе природе (БИ.1.1.1. БИ.1.1.2. БИ.2.1.1. БИ.3.1.1. БИ.3.1.2.) 

уочава сличности и разлике у изгледу и понашању биљака и животиња (БИ.1.1.3. БИ.2.1.2. БИ.3.1.3.) 

уочава потребу за класификовањем живог света због његове велике разноликости (БИ.1.1.4. БИ.2.1.3. БИ.3.1.4.) 

уочава просторну и временску променљивост живог света (БИ.1.1.5. БИ.2.1.4. БИ.3.1.5.) 

2. ОБЛАСТ - ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА ЖИВОТА 

У овој области ученик/ученица: 

- зна да организми имају карактеристичну грађу која омогућава одвијање различитих функција неопходних за одржавање 

живота 

(БИ.1.2.1. БИ.1.2.2. БИ.1.2.3. БИ.2.2.1. БИ.2.2.2. БИ.2.2.3. БИ.3.2.1. БИ.3.2.2. БИ.3.2.3.) 

познаје основне животне процесе и њихову улогу у остваривању одговарајућег понашања јединке (БИ.1.2.4. БИ.1.2.5. БИ.1.2.6. 

БИ.2.2.4. БИ.2.2.5. БИ.2.2.6. БИ.3.2.4. БИ.3.2.5.) 



разуме да организми функционишу као независне уравнотежене целине у сталној интеракцији са околином (БИ.1.2.7. БИ.2.2.7. 

БИ.2.2.8. БИ.2.2.9. БИ.3.2.6. БИ.3.2.7. БИ.3.2.8.) 

3. ОБЛАСТ - НАСЛЕЂИВАЊЕ И ЕВОЛУЦИЈА 

У овој области ученик/ученица: 

- разуме да се врста одржава репродукцијом, а да вишећелијски организми расту деобама и повећањем величине ћелија 

(разлику између митозе и мејозе) 

(БИ.1.3.1. БИ.1.3.2. БИ.2.3.1. БИ.2.3.2. БИ.3.3.1. БИ.3.3.2.) 

- зна да основни ћелијски процеси зависе од гена и разуме да се особине наслеђују комбиновањем генетичког материјала 

предака и да средина утиче на њихово испољавање 

(БИ.1.3.3. БИ.1.3.4. БИ.1.3.5. БИ.1.3.6. БИ.1.3.7. БИ.2.3.3. БИ.2.3.4. БИ.3.3.3. БИ.3.3.4.) 

- разуме основе теорије еволуције и схвата њен значај у формирању савременог биолошког мишљења (БИ.1.3.8. БИ.1.3.9. 

БИ.1.3.10. БИ.2.3.5. БИ.2.3.6. БИ.3.3.5. БИ.3.3.6.) 

4. ОБЛАСТ - ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ 

У овој области ученик/ученица: 

зна и разуме опше еколошке појмове (БИ.1.4.1. БИ.1.4.2. БИ.2.4.1. БИ.2.4.2 БИ.3.4.1.) 

познаје и разуме основне законитости и принципе у екологији (БИ.1.4.3. БИ.2.4.3. БИ.2.4.4. БИ.3.4.2. БИ.3.4.3. БИ.3.4.4.) 

уочава разноликост екосистема на Земљи (БИ.1.4.4. БИ.2.4.5. БИ.2.4.6. БИ.2.4.7. БИ.3.4.5.) 

разуме утицај човека на биосферу (заштита животне средине) 

(БИ.1.4.5. БИ.1.4.6. БИ.1.4.7. БИ.1.4.8. БИ.2.4.8. БИ.2.4.9. БИ.3.4.6. БИ.3.4.7. БИ.3.4.8.) 

5. ОБЛАСТ - ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 

У овој области ученик/ученица: 

познаје основне хигијенске мере и разуме зашто су потребне (БИ.1.5.1. БИ.1.5.2. БИ.1.5.3. БИ.1.5.4. БИ.1.5.5. БИ.2.5.1. БИ.3.5.1. 

БИ.3.5.2.) 

познаје принципе правилне исхране и разуме њихов значај (БИ.1.5.6. БИ.2.5.2. БИ.2.5.3. БИ.3.5.3. БИ.3.5.4. БИ.3.5.5.) 

познаје принципе вођења здравог живота и разуме значај поштовања ових принципа (БИ.1.5.7. БИ.1.5.8. БИ.1.5.9. БИ.2.5.4. 

БИ.3.5.6.) 

препознаје карактеристична понашања људи и разуме узроке њиховог настанка (БИ.1.5.10. БИ.1.5.11. БИ.1.5.12. БИ.1.5.13. 

БИ.2.5.5. БИ.3.5.7. БИ.3.5.8.) 

6. ОБЛАСТ - ПОСМАТРАЊЕ, МЕРЕЊЕ, ЕКСПЕРИМЕНТ У БИОЛОГИЈИ* 

У овој области ученик/ученица: 

*прикупља податке (посматрањем, бројањем, мерењем) у биологији:(БИ.1.6.1. БИ.2.6.1. БИ.3.6.1.)* 

*познаје основне поступке истраживачког рада у биологији: (БИ.1.6.2. БИ.2.6.2. БИ.3.6.2.)* 

*обрађује и приказује прикупљене податке: (БИ.1.6.3. БИ.2.6.3. БИ.3.6.3.)* 

*изводи експеримент у биологији:(БИ.1.6.4. БИ.2.6.4. БИ.3.6.4. БИ.3.6.5.)* 



 

- ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 

Годишњи план рада за V разред 

 

 

 



 

Циљ наставе техничког и информатичког образовања  

 

Циљ наставе техничког и информатичког образовања у основној школи је да се ученици упознају са техничко-технолошким 

окружењем кроз стицање основне техничке и информатичке писмености. Да стичу основна техничко технолошка знања, умењу, 

вештине и да се оспособљавају за примену у учењу и раду у свакодневном животу. Исто тако, да поред сазнања концепта ИКТ 

(информацијонално, комуникационих  технологија), сазнају и улогу ИКТ у различитим струкама и сферама живота. 

 

Ученици треба да развијају стваралачко и техничко мишљење, психомотарне способности, прецизност у раду, упорност и 

истрајност приликом решавања задатака. Исто тако треба да стекну радне навике, сарадњу са околином и тимски рад. Ученици 

развијају способност практичног стварања, афирмишу оригиналност и креативност као и реализацију сопствене идеје. 

 

Ученици треба да знају да примене мере и средства за личну заштиту при раду. 

 



 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА за наставни предмет Физичко васпитање, разред V 
 

  ГОДИШЊИ ПЛАН ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2011/12 год.   

           

  О.Ш. "Паја Јовановић"   Вршац        

  
Предметни наставник:   Југослав 
Грубишић    Разред: В   

           

Назив  Циљеви и Образовни стандарди   Тип часа     Време   
Провера 
остварености  

теме задаци по нивоима обрада утврђив. свега   реализације   
образовних 
стандарда 

             I квартал       

Уводни час     1  1   Септембар       

                      

    1.1.3.;1.1.4.;1.1.5.;1.1.6;       I и IV квартал      

Атлетика подстицање развоја  1.1.7.;1.1.8.;1.1.9. 12 6 18  Септембар  и       

  
моторичких 
способности,           Април - Мај       

  
ублажавање 
негативних  1.1.1.;1.1.2.;2.1.1.;2.1.2.       II, III и IV квартал      

Рукомет 
последица раста - 
диспро-   17 5 22  

Октобар - 
Новембар и      

  порција, побољшање           Март - Април       

  координације 1.1.11.;1.1.12.;1.1.13.;       II и III квартал      

Гимнастика   1.1.17.;1.1.19. 15 5 20  
Децембар - 

Фебруар      

                      

            III квартал      

Ритм. Гим.  
Развој потребе и 
осећаја 1.1.20.;1.1.21.; 4 1 5  Фебруар       

и плес 
за естетиком  у 
покрету               

                  



              ИВ квартал       

Провера  
утврђивање напретка 
у               

способности расту и развоју у току     6 6  Мај       

  школске године               

                 

 

Циљ и задаци 

Циљ физичког васпитања јесте да разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим 

васпитним-образовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитивном, афективном, 

моторичком), развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени моторичких умења, навика и 

неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада. 

Општи оперативни задаци 

 Подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела; 

 Развој и усавршавање моторичких способности; 

 Стицање моторичких умења која су као садржаји утврђени програмом физичког васпитања и стицање теоријских 

знања непходних за њихово усвајање; 

 Усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаног циљем овог васпитно-

образовног продучја; 

 Формирање морално-вољних квалитета личности, 

 Оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима живота и рада; 

 Стицање и развијање свести о потреби здравља, чувања здравља и заштити природе и човекове средине. 

Посебни оперативни задаци 

 Усмерени развој основних моторичких способности, превентивно брзине и координације; 

 Усмерено стицање и усавршавање моторичких умења и навика предвиђених програмом физичког васпитања; 

 Примена стечених знања, умења и навика у сложенијим условима (кроз игру, такмичење и сл.); 

 Задовољавање социјалних потреба за потврђивањем, групним поистовећивањем и сл; 

 Естетско изражавање покретом и кретањима и доживљавање естетских вредности; 

 Усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика. 



 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИЦИ РАДА 

Циљ физичког васпитања остварује се путем следећих организационих облика рада: 

 Часова физичког васпитања; 

 Корективно-педагошког рада; 

 Слободних активности; 

 Кросева; 

 Логоровања; 

 Зимовања; 

 Спортских активности од значаја за друштвену средину; 

 Школских и других спортских такмичења; 

 Приредби и других друштвених активности школе на плану физичке културе. 

 

САДРЖАЈ ПРОГРАМА 

Програмски садржаји овог васпитно-образовног подручја усмерени су на: 

 Развијање физичких способности; 

 Усвајање моторичких знања, умења и навика; 

 Теоријско образовање. 

 

РАЗВИЈАЊЕ ФИЗИЧКИХ СПОСОБНОСТИ 

На свим часовима као и на другим организационим облицима рада, посвећује се пажња: 

 Развијању физичких способности брзине, снаге, издржљивости и гипкости – у припремном делу часа у оквиру 

вежби обликовања или у другим деловима часа путем оних облика и метода рада који полазе од индивидуалних 

могућности ученика и примерени су деци школског узраста и специфичним материјалним и просторним условима 

рада у којима се настава физичког васпитања изводи; 

 Усавршавању правилног држања тела. 



 

РУКОМЕТ – ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ОСНОВНИ НИВО 

1.1.1.  Ученик/ученица игра рукомет примењујући основне елементе технике, неопходна правила и сарађује са 

члановима екипе изражавајући сопствену личност уз поштовање других. 

САДРЖАЈ: 

Основни елементи технике: вођење лопте “јачом” руком у месту и праволинијском кретању умереном брзином; бацање 

(додавање) лопте тзв. “кратким ѕамахом” изнад висине рамена; хватање лопте у висини груди; бочни (“шасе”) шут. 

Неопходна правила: три корака, три секунде, три метра, грешке ( искључења), прекршаји (ношена лопта, преступ), 

иѕвођење аута. 

Тактика: игра на два гола. 

1.1.2. Зна функцију рукомета, основне појмове, неопходна правила, основне принципе тренинга и пружа прву помоћ. 

 

 

РУКОМЕТ – ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ СРЕДЊИ НИВО 

2.1.1 Ученик/ученица игра рукомет 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: вођење лопте “jaчом” и “слабијом” руком у месту, вођење лопте “јачом” руком у праволинијском 

трчању максималном брзином; бацање (додавање) лопте тзв “дугим замахом” на веће растојање; хватање непрецизно 

бачених лопти (високих, ниских); шут из трка (“чеони шут”). 

2.1.2 Зна за функцију и значај рукомета, већи број правила, принципе и утицај тренинга. 

 

РУКОМЕТ – ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ НАПРЕДНИ НИВО 

3.1.1 Ученик/ученица игра рукомет примењујући сложене елементе технике, испуњавајући тактичке задатке, учествује у 

организацији утакмице и суди на утакмицама. 

САДРЖАЈ: 

Елементи технике: вођење лопте “јачом” и “слабијом” руком у кретању максималном брзином (праволинијски и са 

променом правца); бацање (додавање) лопте иза леђа, главе, увртањем подлакта “слабијом” руком, скок-шут са позиције 

бека, крила, пивота. 

Тактика: групна и колективна тактика у нападу и одбрани, игра на два гола уз суђење од стране самих учесника. 

3.1.2. Зна тактику рукомета, систем такмичења, начин организовања утакмице и да суди. 

 



ГИМНАСТИКА – ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ОСНОВНИ НИВО 

 
ВЕЖБЕ нА ТЛУ 

ФВ.1.1.11. Ученик/ученица правилно изводи вежбе на тлу. 

САРДЖАЈ: 

Основне вежбе на тлу: колут напред и колут назад из чучња до чучња, колут напред преко препреке – одразом, без 

изразите фазе лета, став о шакама уз помоћ, премет странце упором у „бољу” страну, мост из лежања на леђима, вага 

претклоном и заножењем на левој и на десној нози. 

ФВ.1.1.19. Зна називе вежби, основе организације рада на справи и пружа прву помоћ. 

ПРЕСКОК 

ФВ.1.1.12. Ученик/ученица правилно изводи прескоке разношку или згрчку уз помоћ 

САРДЖАЈ: 

вежба: разношка преко козлића, згрчка уз помоћ. 

ФВ.1.1.19. Зна називе вежби, основе организације рада на справи и пружа прву помоћ 

ГРЕДА 

ФВ.1.1.13. Ученик/ученица изводи вежбе и комбинације вежби на греди. 

 

 

САРДЖАЈ: 

Ученици и ученице (ниска средња или висока греда): наскочити или се попети на произвољан начин; усправ – одручити; 

кораци у успону унапред до средине греде; чучањ и окрет у чучњу за 180° усправ; два корака зибом почучњем уназад; 

окрет у успону за 180°  

– узручити, кораци до краја греде; саскок пруженим телом (бочно). 

ФВ.1.1.19. Зна називе вежби, основе организације рада на справи и пружа прву помоћ. 

ДВОВИСИнСКИ РАЗБОЈ 

ФВ.1.1.14. Ученица правилно изводи основне вежбе на двовисинском разбоју.17 

САРДЖАЈ: 

Основне вежбе: узмак одразом једне ноге до упора предњег, премах одножно десном/левом до упора јашућег, потхват 

десном/левом и спојено премахом одножно левом/десном одношка са окретом за 90° (нижа притка разбоја или дочелно 

вратило); 

њихање у вису предњем, саскок у зањиху (виша притка разбоја или дохватно вратило). 

ФВ.1.1.19. Зна називе вежби, основе организације рада на справи и пружа прву помоћ. 



КОЊ СА ХВАТАЉКАМА 

ФВ.1.1.15. Ученик правилно изводи основне вежбе на коњу са хватаљкама. 

САДРЖАЈ:: 

Комбинација вежби: Наскок у упор предњи; премах одножно у упор јашући (назначити);  

њих у упору јашућем; премах заножном у упор стражњи; замахом ногама унапред саскок. 

ФВ.1.1.19. Зна називе вежби, основе организације рада на справи и пружа прву помоћ. 

КРУГОВИ 

ФВ.1.1.16. Ученик правилно изводи основне вежбе на круговима. 

СаДржаЈ: 

Комбинација вежби: дохватни кругови - суножним одривом и згибом вис узнето, издржај; кроз вис предњи саскок, уз 

помоћ. 

ФВ.1.1.19. Зна називе вежби, основе организације рада на справи и пружа прву помоћ. 

ПАРАЛЕЛнИ РАЗБОЈ 

ФВ.1.1.17. Ученик правилно изводи основне вежбе на паралелном разбоју. 

СаДржаЈ: 

Основне вежбе: на почетку разбоја њих у упору, предњихом упор до седа разножно; саседом сножити и зањихом саскок. 

ФВ.1.1.19. Зна називе вежби, основе организације рада на справи и пружа прву помоћ. 

ВРАТИЛО 

ФВ.1.1.18. Ученик правилно изводи основне вежбе на вратилу. 

СаДржаЈ: 

Основне вежбе: узмак одразом једне ноге до упора предњег, премах одножно десном/левом до упора јашућег, потхват 

десном/левом и спојено премахом одножно левом/десном одношка са окретом за 90° (дочелно вратило или нижа притка 

двовисинског разбоја); нихање у вису предњем, саскок у зањиху (дохватно вратило или виша притка двовисинског 

разбоја). 

ФВ.1.1.19. Зна називе вежби, основе организације рада на справи и пружа прву помоћ 

 

 

ГИМНАСТИКА – ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ СРЕДЊИ НИВО 
ВЕЖБЕ нА ТЛУ 

ФВ.2.1.9. Ученик/ученица на средњем нивоу правилно изводи сложеније вежбе на тлу, чува и помаже, поштује 

сигурносна правила. 

САДРЖАЈ: 



вежбе на тлу: колут напред преко препрека са фазом лета (сунђер, струњаче), из става раскорачног колут напред до става 

раскорачног, премет странце упором улево и удесно,  

мост заклоном и усклон. 

ПРЕСКОК 

ФВ.2.1.10. Ученик/ученица правилно изводи згрчку. 

САДРЖАЈ: 

вежба: згрчка преко козлића или коња. 

 

ГРЕДА 

ФВ.2.1.11. Ученица правилно изводи вежбе и комбинације вежби на греди. 

САДРЖАЈ: 

вежба на високој греди или греди висине 80цм: Наскок у упор предњи, упор одножно десном (левом), окретом 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. 

ФВ.2.1.17. Зна мере сигурности, чување и помагање, називе вежби и основе организације рада.27 

ДВОВИСИнСКИ РАЗБОЈ 

ФВ.2.1.12. Ученица правилно изводи вежбе и комбинације вежби на двовисинском  

разбоју 

САДРЖАЈ: 

вежба: лицем према н/п – залетом и суножним одскоком наскок у упор предњи; премах одножно десном; премах 

одножно левом; прехват на в/п и спојено подметно успоставити предњих и саскок у предњиху. 

ФВ.2.1.17. Зна мере сигурности, чување и помагање, називе вежби и основе организације рада. 

КОЊ СА ХВАТАЉКАМА 

ФВ.2.1.13. Ученик правилно изводи вежбе и комбинације вежби на коњу са хватаљкама. 

 

САДРЖАЈ: 

Комбинација вежби: Наскок у упор предњи; премах одножно десном напред ван, премах одножно десном назад; премах 

одножно левом напред ван, премах одножно левом назад до упора предњег; замахом ногама уназад саскок. 

ФВ.2.1.17. Зна мере сигурности, чување и помагање, називе вежби и основе организације рада. 

КРУГОВИ 



ФВ.2.1.14. Ученик правилно изводи вежбе и комбинације вежби на круговима. 

САДРЖАЈ: 

Комбинација вежби: доскочни кругови - из замаха предњихом вис узнето, вис стрмоглаво, вис узнето, вис стражњи – 

саскок (уз помоћ). 

ФВ.2.1.17. Зна мере сигурности, чување и помагање, називе вежби и основе организације рада. 

ПАРАЛЕЛнИ РАЗБОЈ 

ФВ.2.1.15. Ученик правилно изводи вежбе и комбинације вежби на паралелном разбоју. 

САДРЖАЈ: 

Комбинација вежби: из замаха (предњиха) у упору предношка са окретом за 180° према притки до става на тлу. 

ФВ.2.1.17. Зна мере сигурности, чување и помагање, називе вежби и основе организације рада.28 

Образовни стандарди 

ВРАТИЛО 

ФВ.2.1.16. Ученик правилно изводи вежбе и комбинације вежби на вратилу. 

САДРЖАЈ: 

Комбинација вежби: суножним одразом узмак до упора предњег, саскок подметно. 

ФВ.2.1.17. Зна мере сигурности, чување и помагање, називе вежби и основе организације рада. 

ГИМНАСТИКА – ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ НАПРЕДНИ НИВО 
 

ВЕЖБЕ нА ТЛУ 

ФВ.3.1.6. Ученик/ученица правилно изводи вежбе и комбинацију вежби на тлу. 

САДРЖАЈ: 

Став на шакама, издржај, колут напредчћ; прекопит (салто згрченим телом) напред. 

ПРЕСКОК 

ФВ.3.1.7. Ученик/ученица правилно изводи згрчку и разношку са изразитијим фазама  

лета. 

ГРЕДА 

ФВ.3.1.8. Ученица правилно изводи вежбе и комбинацију вежби на греди. 

САДРЖАЈ: 

Комбинација вежби: Залетом и суножним одскоком наскок премахом одножно десном у упор јашући; окрет за 90° улево; 

прехватом бочно и ослонцем стопалима иза тела упор чучећи; усправ, одручити; два корака зибом почучњем; 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. 

ДВОВИСИНСКИ РАЗБОЈ 

ФВ.3.1.9. Ученица правилно изводи вежбе и комбинацију вежби на двовисинском разбоју. 

САДРЖАЈ: 

вежба на двовисинском разбоју: ковртљај назад у упору предњем. 

КОЊ СА ХВАТАЉКАМА 

ФВ.3.1.10. Ученик правилно изводи вежбе и комбинацију вежби на коњу са хватаљкама. 

САДРЖАЈ: 

Комбинација вежби: Наскок у упор предњи; премах одножно десном напред; премах одножно левом напред, премах 

одножно десном назад до упора јашућег; њих у упору са преношењем тежине са руке на руку и сп. премахом одножно 

десне саскок са окретом за  

90° улево. 

КРУГОВИ 

ФВ.3.1.11. Ученик правилно изводи вежбе и комбинацију вежби на круговима. 

САДРЖАЈ: 

Комбинација вежби: доскочни кругови - из виса предњег вучењем вис узнето, вис стрмоглаво – издржај, вис узнето, 

отварањем вис предњи и сп саскок. 

ПАРАЛЕЛНИ РАЗБОЈ 

ФВ.3.1.12. Ученик правилно изводи вежбе и комбинацију вежби на паралелном разбоју. 

САДРЖАЈ: 

Комбинација вежби: њих у потпору; предњихом упор до седа разножног; упор за рукама и спојено колут напред до седа 

разножно. 

ВРАТИЛО 

ФВ.3.1.13. Ученик правилно изводи вежбе и комбинацију вежби на вратилу. 

САДРЖАЈ: 

Комбинације вежби: ковртљај назад у упору предњем. 

ФВ.3.1.14. Ученик учествује у гимнастичком петобоју, а ученица учествује у гимнастичком четворобоју. 

ФВ.3.1.15. Зна мере сигурности, чување и помагање, називе вежби, основе организације рада и учествује на школском 

такмичењу. 

 

 



 

 

 

 

АТЛЕТИКА – ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ОСНОВНИ НИВО 

ТЕХНИКА ТРЧАЊА 

ФВ.1.1.3. Ученик/ученица правилно трчи варијантама технике трчања на кратке, средње и дуге стазе и мери резултат. 

ФВ.1.1.4. Зна терминологију, значај трчања, основе тренинга и пружа прву помоћ. 

СКОК УДАЉ 

ФВ.1.1.5. Ученик/ученица зна правилно да скаче удаљ згрчном варијантом технике и мери дужину скока. 

ФВ.1.1.6. Зна терминологију, основе тренинга и пружа прву помоћ. 

СКОК УВИС 

ФВ.1.1.7. Ученик/ученица зна правилно да скаче увис варијантом технике маказице. 

ФВ.1.1.8. Зна терминологију, основе тренинга и пружа прву помоћ. 

БАЦАЊЕ КУГЛЕ 

ФВ.1.1.9. Ученик/ученица правилно баца куглу из места и мери дужину хица. 

ФВ.1.1.10. Зна правила за такмичење, сигурносна правила, влада терминологијом, основама тренинга и пружа прву 

помоћ. 

 

 

 

АТЛЕТИКА – ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ СРЕДЊИ НИВО 

ТРЧАЊЕ 

ФВ.2.1.3. Ученик/ученица правилно изводи варијанту технике штафетног трчања. 

ФВ.2.1.7. Ученик/ученица зна правила за такмичење. 

СКОК УДАЉ 

ФВ.2.1.4. Ученик/ученица зна правилно да скаче удаљ варијантом технике увинуће. 

Напомена: Скокови увис и удаљ - провера овладаности техником, а не вредност резултата који ученик том приликом 

постигне. 

ФВ.2.1.7. Ученик/ученица зна правила за такмичење. 

СКОК УВИС 

Фв.2.1.5. Ученик/ученица зна правилно да скаче увис леђном варијантом технике. 



Напомена: Скокови увис и удаљ - провера овладаности техником, а не вредност резултата  

који ученик том приликом постигне. 

ФВ.2.1.7. Ученик/ученица зна правила за такмичење. 

БАЦАЊЕ КУГЛЕ 

ФВ.2.1.6. Ученик/ученица правилно баца куглу леђном варијантом технике. 

ФВ.2.1.7. Ученик/ученица зна правила за такмичење. 

ФВ.2.1.8. Ученик/ученица учествује на такмичењу у једној атлетској дисциплини 

АТЛЕТИКА – ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ НАПРЕДНИ НИВО 

ФВ.3.1.3. Ученик/ученица правилно изводи варијанту технике штафетног трчања. 

ФВ.3.1.4. Ученик/ученица учествује на такмичењу у атлетском петобоју. 

ФВ.3.1.5. Зна атлетска правила неопходна за учествовање на такмичењу у атлетском  

петобоју. 

 

ЛИСТА ЗА ПРОВЕРУ ОСПОСОБЉЕНОСТИ У ВЕШТИНАМА – АТЛЕТИКА 

Презиме и име _________________ 

Елементи Основни 

ниво 

Средњи 

ниво 

Напредни 

ниво 

Правилно трчи варијантама технике трчања на кратке, средње и дуге  

стазе и мери резултат 
*   

Изводи технику штафетног трчања  *  

Правилно скаче удаљ згрчном варијантом технике и мери дужину скока *   

Правилно скаче удаљ варијантом технике увинуће  *  

Зна атлетска правила за скок удаљ *   

Правилно скаче увис варијантом технике маказице *   

Правилно скаче увис леђном варијантом технике *   

Зна атлетска правила за скок увис *   

Правилно баца куглу варијантом технике из места и мери дужину хитца *   

Правилно баца куглу леђном варијатом технике и мери дужину хитца *   

Зна атлетска правила бацања кугле *   

Такмичи се у једној од атлетских дисциплина  *  

Такмичи се у атлетском петобоју   * 



 

 

 Кључ 

Зна Заокружити звездицу (*) 

Не зна Не заокружити звездицу 

 

 

Напомена: поља без звездице (празна поља) не попуњавати - није предвиђено за тај ниво. 

а) Ученик/ученица је достигао/ла стандард за основни ниво ДА НЕ 

б) Ученик/ученица је достигао/ла стандард за средњи ниво ДА НЕ 

в) Ученик/ученица је достигао/ла стандард за напредни ниво ДА НЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 



  
ПРЕДМЕТ:   ПРАВОСЛАВНИ  КАТИХИЗИС (ВЕРОНАУКА) 

(ЗА ПЕТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ) 

 
БРОЈ  НАСТАВНИХ  ТЕМА 6 

Годишњи фонд часова 36 

За обраду новог градива 21 

За друге типове часа 15 

 

 

 

Р.бр. Наставни садржај Бр. часова За обраду 

За 

утврђивање 

и 

понављање 

1. 1 УВОД 2 / 2 

2. 

Припрема света за долазак Сина Божијег у 

свет(Бог није одустао од свог плана да  

створени свет живи вечно и поред 

одбијања првог Адама да тај план спроведе 

у дело) 

2 2 / 

3. 
Избор Аврама и његових потомака као 

почетак Цркве(Стари Завет између Бога и  

људи) 

5 3 2 

4. 
Аврам и јеврејски народ као праслика 

Христа и Цркве 
6 4 2 

5. Десет Божијих заповести(однос човека 15 10 5 



према Богу и другом човеку у 

старозаветној 

Цркви) 

6. 
Старозаветни мотиви у православној 

иконографији 
6 2 4 

7.     

8.     

 1.1.1.1 Укупно часова 36 21 15 

 

 
Циљ и задаци 

 

 Циљ наставе православног катихизиса(веронауке)у основном образовању и васпитању јесте да пружи целовит православни поглед 

на свет и живот, уважавајући две димензије:историјски хришћански живот (историјску реалност Цркве) и есхатолошки (будући ) 

живот (димензију идеалног).То значи да ученици систематски упознају православну веру у њеној доктринарној, 

литургијској,социјалној и мисионарској димензији, при чему се хришћанско виђење живота и постојања света излаже у веома 

отвореном, толерантном  дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету,којим се настоји показати да  хришћанско 

виђење(литургијско,као  подвижничко искуство Православне  

Цркве) обухвата сва позитивна искуства људи,без обзира на њихову националну припадност и верско образовање све ово спроводи 

се како на информативно-сазнајном тако и на доживљајном и делатном плану,уз настојање да се доктринарне поставке спроведу у 

свим сегментима живота(однос са Богом,са светом,с другим људима и са собом). 

 

ЗАДАЦИ наставе православног катихизиса (веронауке)су да код ученика: 

 

-развије отвореност и однос према Богу као другој и другачијој личности у односу на нас, као и отвореност и однос према другом 

човеку као икони Божијој, личности, такође, другачијој у односу на нас, те да се између ове две релације оствари узајамно зависна 

веза (свест о заједници); 

-развије способност за постављање питања о целини и најдубљем смислу постојања човека и света, људској слободи, животу у 

заједници, феномену смрти, односу с природом која нас окружује и друго, као и одговарање на ова питања у светлу православне 

хришћанске вере и искуства Цркве; 

-изгради способност дубљег разумевања и вредновања културе и цивилизације у којој живе, успона и падова у историји 

човечанства, као и достигнућа у раз- 



ним областима стваралаштва(при чему се остварује комплементарност с другим наукама); 

-помогне у одговорном обликовању заједничког живота с другима, успостављањем равнотеже између властите личности и 

заједнице, у остварењу сусрета са светом (с људима различитих култура, религија и погледа на свет, с друштвом, с природом)и с 

Богом; 

-изгради уверење да су свет и све што је у њему и створени за вечност,да су сви створени да буду причасници вечног живота,али да 

се то може остварити само ако човек своју слободу као дар Божији изражава као заједништво са Богом и  другим људима, те да из 

те перспективе код ученика развије способност разумевања,преиспитивања и вредновања сопственог односа према другом човеку 

као непоновљивом бићу и икони Божијој и према творевини Божијој и изгради спремност на покајање. 

Садржаји наставе православног катихизиса распоређени су по линеарно-концентричном (симбиотичком, спиралном) принципу. То 

значи да се у сваком  разреду одабирају одређени раније уведени садржаји, а затим се у оквиру сваке од тема, које ће се током дате 

године школовања низати у сукцесивном следу, врши активизација претходно стечених знања и формираних умења. Наравно,у 

сваком разреду уводе се и потпуно нове теме,које ће послужити као ослонац  за надограђивање знања у наредним разредима. След 

тема је у нижим разредима силазни (десцендентни), односно базира се на излагању материје према психолошкој 

приступачности,док је у вишим разредима основне школе и у средњој школи узлазни (асцендентни), дакле, темељи се на начелима 

теолошке научне систематике. 

 

 

Оперативни задаци 

 

Ученици треба да: 

-уоче да Бог није напустио свет после греха првог човека; 

-стекну свест о томе да Бог никад не напушта човека ма какав грех он учинио; 

-уоче да Бог није одустао од првобитног циља због кога је створио свет; 

-уоче сличност у структури старозаветне и новозаветне Цркве. 

 

 

ЦИЉ наставе у 5. разреду јесте да ученици на примеру старозаветне историје уоче да Бог није одустао од остварења свог 

првобитног плана о свету,који се огледа у сједињењу свих створених бића са Богом преко човека. Бог је после греха првог човека 

променио начин остварења тог циља,али је циљ због кога је свет створен остао исти. Овај програм треба реализовати читајући 

кључне одломке из Старог Завета и тумачећи их из перспективе будућег Царства Божијег, односно из перспективе новозаветних 

догађаја. На овај начин ћемо указати ученицима на спасење као историјски процес. 

 

Тему Припрема света за долазак Сина Божијег треба реализовати препричавањем библијске историје од пада Адама до позива 

Авраму да напусти  родитељски дом и пође за Богом. Овде треба указати ученицима на то да се Бог не појављује у свету као 

индивидуа, већ кроз историјске догађаје. 



 

Теме:Избор Аврама...и Аврам и јеврејски народ...,треба реализовати препричавањем библијске историје везане за Аврама, и при 

томе истаћи значај његове вере. Такође треба истаћи да је покушај Аврама да жртвује свог сина Исака израз апсолутне везаности 

Аврама за Бога и да Бог не жели жртву Исакову (из чега би требало извести закључак да се ниједно дело,уперено против човека и 

његовог живота,не може оправдати Богом). 

 

Тему Десет Божијих заповести треба реализовати на основу старозаветног описа давања заповести Мојсију на гори Синају, 

указујући да суштина овог закона није његово индивидуално упражњавање и испуњење,већ да он има смисао у односу човека 

према Богу и другом човеку,односно да прописује шта не треба урадити другом човеку, на основу чега се подвлачи значај другог, 

Бога и човека, за животнас самих. 

 

Активност на часовима православног катихизиса(веронауке)оствариваће се активним учествовањем ученика у раду на часу 

цртањем, бојењем,гледањем цртаних филмова, слушањем музике, као и прављењем предмета од разних материјала. 

Научено на часовима,практично и опитно, ученици виде и доживе учествовањем првенствено на Светој Литургији,а и осталим 

богослужењима,обиласком храмова у граду, посетом владичанском двору као и манастирима у околини. 

Излетом у природу ученици се упознају како да се односе према творевини Божијој (екојогија са православног становишта). 

Облици рада на часовима православног катихизиса спроводе се на следећи начин: индивидуални, фронтални, рад у пару, рад у 

групи. 

Методе рада на часовима православног катихизиса су следеће: разговор, дијалошки, демонстративни, посматрање, слушање, 

текстуални,рад на тексту. 

Наставна средства су: уџбеник као и остали дидактички материјали и помоћна средства, од којих су најчешће бојанке, иконе, DVD 

и CD дискови. 



 

Годишњи план рада Грађанског васпитања за 5. разред основне шк. 

 
Број 

наст. 

теме 

Назив наставне теме  Предвиђен 

број часова 

за тему 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

 

VII 

Упознавање са основним елементима програма 

 

Сагледавање услова школског живота 

 

Избор проблема на коме ће се радити 

 

Сакупљање података о изабраном проблему 

 

Активизам и партиципација – план акције 

 

Јавна презентација плана акције 

 

Осврт на научено – евалуација програма 

 

6 

 

4 

 

1 

 

8 

 

12 

 

1 

 

4 

  36 

 

Циљеви и задаци 

 

Општи циљ предмета је оспособљавање ученика за активно учешће у животу школе и локалне заједнице, проширивањем знања о 

демократији, њеним принципима и вредностима кроз практично деловање. 

 

Задаци: 

- упознавање школских правила и процедура 

- разумевање функционисања органа управљања школе и стручних тела 

- упознавање права и одговорности свих актера на нивоу школе 

- развијање комуникацијских вештина неопходних за сарадничко понашање, аргументовање ставова и изражавање мишљења 

- обучавање техникама групног рада 

- развијање способности критичког просуђивања одговорног одлучивања и делања 



 

Godišnji plan rada nastavnika  
Nastavni predmet: Nemački jezik 
Škola: „Paja Jovanović“, Vršac 
Razred i odeljenje: V-1, V-2, V-3 
Nastavnik: Jasna Vulku 
 
Redni 
broj  
nastavne  
teme 

 
    Naziv nastavne teme 

Broj časova 

Za obradu 
 

Za druge 
tipove 

Ukup. 

      II Hallo 2 3  5  

ИИ II Das ist meine Familie 3 3    6 

III Hast du Geschwister? 3 3 6 

IV       Wo wohnt ihr? 1 9 10 

V Das Haus von der Familie Weigel 2 3 5 

VI       Weihnachten  1 0 1 

      VIII       Ein Besuch 2 2  4 

VIII Mauzi, unsere Katze 3 2 5 

IX Die Nachbarn von Familie Weigel 2 6 8 

X Was isst du in der Pause? 3 2 5 

XI Ostern  1 0 1 

XII Meine Schulsachen 3 1 4 

XIII Was soll ich anziehen?  3 1 4 

XIV Um wie viel Uhr stehst du auf? 4 4 8 



 
 33 39 72 

 
 

1. CILJ 

Cilj nastave stranog jezika u osnovnom obrazovanju zasniva se na potrebama učenika da ovladaju komunikativnim veštinama, što se postiže 

razvijanjem sposobnosti i metoda učenja stranog jezika.  

Otuda je cilj nastave stranog jezika u osnovnom obrazovanju višestruk: razvijanje saznajnih i intelektualnih sposobnosti učenika, njegovih 

humanističkih, moralnih i estetskih stavova, sticanje pozitivnog stava prema drugim jezicima i kulturama, kao i prema sopstvenom jeziku i 

kulturnom nasleđu, uz uvažavanje različitosti i otvorenosti u komunikaciji, sticanje svesti i saznanja o funkcionisanju stranog i maternjeg 

jezika. Učenik treba da usvoji osnovna znanja iz stranog jezika koja će mu omogućiti da se u jednostavnoj usmenoj i pisanoj komunikaciji 

sporazume sa ljudima iz drugih zemalja, usvoji norme verbalne i neverbalne komunikacije, kao i da nastavi, na višem nivou obrazovanja ili 

samostalno, učenje istog ili drugog stranog jezika. 

Učenje drugog stranog jezika oslanja se na iskustva i znanja stečena učenjem prvog stranog jezika i pospešuje sticanje višejezičke i 

višekulturne kompetencije, kao i razvijanje svesti o jezičkom bogatstvu užeg i šireg oktuženja.  

Kroz nastavu stranih jezika učenik bogati sebe upoznajući drugog, stiče svest o značaju sopstvenog jezika i kulture u kontaktu sa drugim 

jezicima i kulturama. Učenik razvija radoznalost, istraživački duh i otvorenost u komunikaciji sa govornicima drugih jezika. Učenik uočava 

značaj ličnog zalaganja u procesu učenja stranog jezika. 

 

2. OPERATIVNI ZADACI (standardi) 

U okviru operativnih zadataka na nivou jezičkih veština učenik treba da bude osposobljen da reaguje i razume strain jezik u okviru sve četiri 

veštine: govora (razumevanje i interakcija), pisanja i čitanja (hören, lesen, schreiben, sprechen). 

U okviru pojedinačnih veština na kraju šestog razreda učenik treba da se osposobi za sledeće veštine: 

Razumevanje govora:  

Učenik treba da: 

- razume izraze koje nastavnik upotrebljava tokom časa da bi dao uputstva za rad i drugo; 

- razume kratke dijaloge i monološka izlaganja obima do osam rečenica, koje nastavnik iskazuje prirodnim tempom, ili ih čuje preko 

zvučnog materijala, a koji sadrže isključivo jezičku građu obrađenu tokom petog i šestog razreda; 

- razume jednostavne pesme u vezi sa obrađenom tematikom; 

- razume i reaguje na odgovarajući naчin na kratke usmene poruke u vezi sa ličnim iskustvom i aktivnostima na času. 

Razumevanje pisanog teksta: 

Učenik treba da: 

- upozna i, kada je u pitanju poznata jezička građa, savlada tehnike čitanja u sebi i glasnog čitanja; 

- dalje upoznaje pravila grafije i ortografije; 



- razume uputstva za izradu vežbanja u udžbeniku i radnim listovima; 

- razume smisao kraćih pisanih poruka i ilustrovanih tekstova o poznatim temama  

      ( obima oko 70 reči); 

- izdvaja informacije iz kraćeg prilagođenog teksta u vezi sa nekom osobom ili događajem (ko, šta, gde, kada...). 

Usmeno izražavanje:  

Učenik treba da:  

- razgovetno izgovara glasove, posebno one koje naš jezik ne poznaje pravilno, akcentuje reči, poštuje ritam i intonaciju pri spontanom 

govoru i čitanju; 

- stupi u dijalog i u okviru šest-sedam replika, postavljanjem i odgovaranjem na pitanja, vodi razgovor  u okvirima komunikativnih 

funkcija i leksike obrađenih tokom petog i šestog razreda; 

- monološki, bez prethodne pripreme, ali uz nastavnikov podsticaj, u desetak rečenica predstavi sebe ili drugoga, uz pomoć pitanja 

saopšti sadržaj dijaloga ili narativnog teksta, ili opiše sliku, predmet, životinju i situaciju; 

- interpretira kratke, tematski prilagođene pesme i recitacije. 

Interakcija: 

Učenik treba da: 

-reaguje verbalno ili neverbalno na uputstva i postavljena pitanja u vezi sa konkretnom situacijom; 

- postavlja jednostavna pitanja i odgovara na njih; 

- izražava dopadanje ili nedopadanje; 

- učestvuje u komunikaciji na času 

- traži razjašnjenja kad nešto ne razume. 

Pisano izražavanje:  

Učenik treba da: 

- dalje upoznaje pravila grafije, ortografije i interpukcije;  

- dopunjava i reči i kratke rečenice na osnovu datog modela, slike ili drugog vizuelnog podstricaja; 

- piše prigodne čestitke, poruke i elektronska pisma koristeći model; 

- piše svoje lične podatke i podatke drugih osoba; 

- odgovori na jednostavna pitanja koja se odnose na obrađene teme, situacije u razredu ili  njega lično; 

- pravi spiskove sa različitim namenama. 

Znanja o jeziku: 

- preopoznaje šta je novo naučio; 

- shvata značaj poznavanja jezika; 

- uviđa mogućnosti pozitivnog transfera znanja i strategija stečenih učenjem prvog stranog jezika; 

- koristi jezik u skladu sa nivoom formalnosti komunikativne situacije; 

- razume vezu između sopstvenog zalaganja i postignuća u jezičkim aktivnostima. 

-  



3. a. NASTAVNI OBLICI 

U okviru nastave nemačkog jezika kao stranog zastupljeno je više oblika rada. To su: 

-  frontalni 

- grupni 

- rad u paru 

- individualni. 

Poželjno je smenjivanje oblika rada na jednom času kako bi se zadržala pažnja učenika; jedan oblik rada ne treba da traje duže od 15 

minuta. 

Grupa sadrži maksimalno 5 učenika, i svaki učenik ima određenu ulogu. 

Rad u paru je opcija individualnom radu, a učenici biraju oblik rada primereniji njihovim afinitetima. 

Trebalo bi uvesti i rad sa projektima, gde učenici sami biraju teme i oblasti interesovanja. 

U cilju unapređivanja kvaliteta i količine jezičkog materijala nastava se zasniva na socijalnoj interakciji, pri čemu se traga za 

informacijama iz različitih izvora kao što su internet, dečiji časopisi, audio materijal.  

            b. NASTAVNE METODE 

Nastavne metode su načini rada nastavnika i učenika pri čemu učenici stiču znanja i razvijaju sposobnosti . Osnovna podela metoda je na 

verbalne i vizualne. U nastavi se primenjuju i indukcija i dedukcija, analiza i sinteza. U nastavi je važno primenjivati više metoda i 

kombinovati ih.  

Komunikativna nastava jezik smatra sredstvom komunikacije. Komunikativno-interaktivni pristup u nastavi stranih jezika uključuje sledeće: 

Jezički sadržaj usvaja se kroz ciljano i osmišljeno učestvovanje u društvenom činu, učenici se tretiraju kao kreativni i odgovorni učesnici u 

društvenom činu, a učionica postaje prostor koji se prilagođava potrebama nastave. Pomoću dijaloške metode uvežbava se komunikativna 

kompetencija, razbija se monotonija na času, a učenici slobodno izlaze ispred klupa da bi izveli dijalog. Metoda se tako približava dramskoj, 

u koju se može uključiti i više učenika. 

Na času se uvode i mini-dijalozi, igre po ulogama, simulacije, a na osnovu tekstova iz udžbenika ili drugih izvora, pa je shodno tome više 

zastupljena i tekst-metoda. 

 

4. KARAKTERISTIČNE AKTIVNOSTI  NASTAVNIKA I UČENIKA 

Uloga nastavnika sastoji se u organizovanju nastave postavljanjem ciljeva rada, planiranjem sadržaja, sredstava i opreme, nastavnih oblika i 

metoda, kao i vremena potrebnog za rad. 

Nastavnik razvija i održava komunikaciju na času tako što postavlja pitanja i zahteve i podstiče učenike na interakciju.  

Aktivnost učenika zasniva se na njihovom svesnom, aktivnom i ravnopravnom učestvovanju u svim aktivnostima. Preporučuje se dinamično 

smanjivanje tehnika-aktivnosti sa trajanjem od maksimalno 15-20 minuta.  

Karakteristične aktivnosti su: 

- slušanje i reagovanje na komande nastavnika 

- rad u parovima, manjim i većim grupama 

- manuelne aktivnosti (izrada panoa, postera) 



- vežbe slušanja i aktivnosti vezane za to 

- igre 

- pevanje 

- klasiranje i upoređivanje 

- crtanje i izrada slikovnog rečnika 

- prevođenje iskaza u gest i obrnuto 

- povezivanje naslova ili slike sa tekstom 

- razumevanje pisanog jezika 

- odgovaranje na pitanja 

- uočavanje gramatičkih specifičnosti 

- pisano izražavanje 

 

5. SREDSTVA U NASTAVI 

U nastavi se koristi više nastavnih sredstava, kako bi gradivo ostralo trajnije u sećanju. Učenici koriste knjigu, radnu svesku, sveske za 

rad u školi i kod kuiće, cd uz udžbenik, flomastere, bojice. 

Nastavnik koristi udžbenički komplet sa priručnikom. 

Zajednički koristimo tablu, kredu, postere, hamere za izradu plakata, fleš kartice, cd plejer. 

Kao stručna literatura koriste se rečnik, internet, gramatike, metodički i pedagoški priručnici. 

 

6. PRAĆENJE I VREDNOVANJE UČENIČKOG RADA 

Elementi za procenu i ocenjivanje su: 

- razumevanje govora 

- razumevanje kraćeg pisanog teksta 

- usmeno izražavanje 

- pisano izražavanje 

- usvojenost leksičkih sadržaja 

- usvojenost gramatičkih struktura 

- pravopis 

- zalaganje na času 

- izrada domaćih zadataka i projekata 

 

 

 

 

 



 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА за наставни предмет Физичко васпитање - ИЗАБРАНИ СПОРТ - ФУДБАЛ И 

ОДБОЈКА разред V 
 

I Целе године Изабрани спорт (фудбал и одбојка) 19 17 36 

 

 

Циљ часова 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, а да се при том 

задовоље индивидуалне потребе ученика и њихова радозналост и жеља за достигнућима у изабраном спорту. 

 

Општи задаци: 

 

- задовољавање примарних мотива ученика, посебно потребе за кретањем, игром и такмичењем; 

- подстицање потребе ученика за личном афирмацијом, групном идентификацијом као доприносом за бржу социјализацију 

личности; 

- стицање теоријских знања и познавање правила такмичења у изабраном спорту; 

- развијање потребе за стваралаштвом у смеру спортско-техничких достигнућа; 

- примена стеченог знања у систему школских спортских такмичења; 

- развој и усавршавање моторичких способности; 

- формирање морално-вољних квалитета личности. 

 

Посебни задаци: 

 

- развој и одржавање специфичних моторичких способности, првенствено брзине и координације и прецизности изабране спортске 

гране; 

- стицање и усавршавање моторичких умећа и навика предвиђених програмом изабране гране; 

- усвајање етичких вредности: поштовање партнера-противника, правила такмичења и фер плеја. 

 

Активности 

 

На свим часовима на којима се реализује изабрани спорт посвећује се пажња: 

- развијању физичких способности које су карактеристичне за изабрани спорт (брзина, снага, издржљивост, гипкост, координација 

и окретност); 



- учвршћивању правилног држања тела; 

- усвајању моторичких знања, умећа и навика које су карактеристичне за изабрани спорт. 

 

Организациони облици рада 

 

Циљ наставе физичког васпитања - изабрани спорт остварује се путем следећих организационих облика рада: 

- часова физичког васпитања – изабрани спорт, 

- спортског такмичења. 

 

Садржај програма 

 

Програмски садржаји усмерени су на: 

- развијање физичких способности специфичних за изабрани спорт, 

- усвајање моторичких знања, умећа и навика изабраног спорта, 

- теоријско образовање из области изабраног спорта. 

 

Начини остваривања програма 

 

Физичко васпитање – изабрани спорт остварује се са по једним часом недељно. Програм се односи на спортску грану, по избору 

ученика, а у складу са просторно-техничким условима школе. Ученицима се пружа прилика да својим избором и уз савет 

наставника задовоље своје жеље и интересовања. 

За изабрани спорт ученици се опредељују на почетку школске године. Изабрана спортска грана обрађује се током целе школске 

године. У сваком разреду ученици могу да наставе изабрани спорт од прошле године или да изаберу другу спортску грану. 

 

 

Педагошка документација и дидактички материјал: 

 

- дневник рада, 

- планови рада, 

- писане припреме, 

- радни картон, 

- очигледна средства (цртежи, видео траке и сл.). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА  

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:     Рачунарство и информатика V разред 
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1 ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМ 14 11 3 

2 РАД СА ТЕКСТОМ 14 13 1 

3 УВОД У МУЛТИМЕДИЈУ 8 7 1 

УКУПНО 36 31 5 

 

Циљ и задаци 

Циљ образовно-васпитног рада изборног предмета је да се ученици оспособе за самостално коришћење рачунара.  

Задаци образовно-васпитног рада:  

упознавање ученика са применом рачунара у различитим областима људске делатности;  

развијање интересовања за примену рачунара у свакодневном животу и раду;  

подстицање креативног рада на рачунару;  
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оспособљавање за рад на рачунару. 

Пети разред 

Оперативни задаци: 

упознавање ученика са графичким радним окружењем оперативног система;  

упознавање ученика са организацијом дискова, датотека и директоријума;  

упознавање ученика са подешавањем околине за рад на српском језику;  

упознавање ученика са инсталацијом додатних уређаја и програма;  

упознавање ученика са радом у програму за обраду текста;  

упознавање ученика са основним програмима за рад у мултимедији;  

оспособљавање ученика за самостално коришћење рачунарских програма. 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМ (14) 

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.  

РАД СА ТЕКСТОМ (14) 

Изглед основног прозора. Унос и кориговање текста. Рад са документима. Формат странице, подешавање маргина. Форматирање 

знакова. Форматирање пасуса. Штампање. Рад са сликама. Цртање у програму за обраду текста. 

УВОД У МУЛТИМЕДИЈУ (8) 

Увод у мултимедију. Програми за рад са мултимедијом. Примена мултимедије у настави. Коришћење ЦД-а и ДВД-а са аудио и 

видео садржајима (књиге, енциклопедије, атласи). 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

При реализацији тематске целине "Оперативни систем" треба упознати ученике са оперативним системом Wиндоwс или Линуx. 

Потребно је на самом почетку упознати ученике са графичким радним окружењем, са посебним нагласком на радну површину - 

Десктоп и његове делове (Таскбар, иконице, позадинска слика). Објаснити ученицима шта је Схортцут и употребу десног и левог 

клика мишем. Објаснити ученицима рад са објектима у Мy Цомпутер-у. У оквиру ове наставне јединице упознати их са 

организацијом дискова, датотека и директоријума. Објаснити преносне и фиксне меморијске медијуме: дискете, ЦД и ДВД, Фласх 
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меморије као и хард дискове. Пошто су ученици савладали овај део програма треба их упознати са програмом за управљање 

датотекама и директоријумима, Wиндоwс Еxплорер. Ученицима указати на сличности са иконом Мy Цомпутер, објаснити им рад са 

објектима и функцију десног тастера миша у овом програму, а посебан акценат ставити на Цлипбоард (на копирање и премештање 

објеката). Сваки ученик треба да научи да копира односно премести објекат са диска на преносни меморијски медијум (дискету, 

фласх меморију, ЦД и друго) и обрнуто. Након што су ученици савладали основе, објаснити им и остале појмове у Еxплорер-у, 

манипулацију групама објеката (помоћу тастера Схифт или Цтрл) и акценат ставити на проналажење фајлова односно на наредбу 

Финд. Након што су савладали Еxплорер, ученицима омогућити да вежбају један час те да самостално праве директоријуме и да 

проналазе одређене врсте датотека коришћењем џокер знакова * и ? (на пример слике, *.јпг), као и на основу датума измене или 

величине фајла.  

Објашњавање Цонтрол Панел-а почети са подешавањем изгледа радне површине и тастатуре. Сваки ученик треба да научи да 

промени позадинску слику и да подеси српску ћириличну и латиничну тастатуру. Остала подешавања, као што су датум и време, 

подешавање миша, мултимедијалних уређаја, звука и постављање пассwорд-а показати ученицима без детаљније обраде ових 

опција. Објаснити им шта су то фонтови. Ученицима омогућити један час да понове стечена знања кроз вежбу. Ученицима треба 

показати како се инсталира програм, а такође и како се уклања непотребан програм опцијом Адд/Ремове програмс. Један час 

допустити ученицима да вежбају инсталирање програма, а уклањање програма им допустити само уз надзор наставника. Објаснити 

групе програма (Аццессориес, Цоммуницатион, Фаx, Мултимедиа) и како се њима манипулише.  

Инсталацију нових додатних уређаја ученицима објаснити на практичном примеру. Објаснити им појам плуг&плаy (прикључи и 

почни да користиш) као и ток инсталације. На посебном часу за вежбање сваки ученик треба да инсталира програм са ЦД-а, да га 

покрене и на крају да га под надзором наставника уклони са рачунара.  

Објаснити појам рачунарског вируса и злонамерног програма. Објаснити опасности од рачунарских вируса и злонамерних 

програма и како се од њих треба штитити. Објаснити појам легалног и пиратског софтвера.  

При реализацији тематске целине "Рад са текстом" показати ученицима на које се начине може покренути програм за обраду текста 

(иконица, Старт/Програмс, Старт/Рун). Посебну пажњу обратити на радни простор као и на главни мени и траку са алатима. 

Сваки ученик треба да научи како се постављају и уклањају тоолбар-ови. Показати ученицима како се креира нови документ, 

односно како се отвара већ постојећи. Објаснити како се снима документ и нарочито нагласити разлику између команди Саве и 

Саве Ас. Пошто су обрађене основне команде Филе менија објаснити ученицима како се одређује изглед и величина стране, као и 

маргине (дијалог Паге Сетуп).  

Пошто су се упознали са основним операцијама у програму за обраду текста, ученицима детаљно објаснити функције тастера са 

тастатуре, нарочито оних који су неопходни за рад у програму за обраду текста (Дел, Бацкспаце, Инсерт…), као и појам курзора. 

Показати како се селектује текст а након тога ученици сами треба да примене опције Цлипбоард-а које су научили у претходној 

теми (Цут, Цопy, Пасте).  
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Појам форматирања објаснити на примеру знака, објашњавајући ученицима дијалог Фонт. Кроз практичан рад ученици треба да 

савладају технику промене изгледа карактера (промена величине, боје, врсте фонта).  

Код форматирања пасуса објаснити функцију тастера Ентер и дијалог Параграпх, односно како се врши поравнавање текста, 

увлачење редова и дефинисање прореда. У оквиру ове јединице показати ученицима и дијалог Буллетс анд Нумберинг. Ученицима 

обезбедити довољно времена да утврде стечено знање кроз практичну израду задатака.  

У наставној јединици штампање објаснити укратко ученицима како се инсталира штампач и посебно се осврнути на дијалоге 

Принт и Принт Превиеw са својим командама.  

Ученицима треба објаснити на који начин се ради са сликама у текстпроцесору коришћењем менија Инсерт. Такође 

демонстрирати употребу Wорд Арт-а. Након тога наставити са графиком у програму за обраду текста и то са тоолбар-ом Драwинг. 

У овој наставној јединици показати ученицима како се цртају објекти, готове објекте (Аутосхапес) као и текст боксове и објаснити 

им како се врши промена боје фонта, линија и површине.  

При реализацији тематске целине "Увод у мултимедију" ученике упознати са појмом мултимедија. Оспособити ученике да 

користе неке најчешће употребљаване апликације за рад са мултимедијом (нпр. Медиа Плаyер, Реал Плаyер, Мицро ДВД ...). Дати 

им основне информације о преносу, обради и репродукцији слике и звука на рачунару. Демонстрирати и практично реализовати 

употребу едукативних ЦД-а и ДВД-а (електронске књиге, енциклопедије, атласи...). 
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ГЛОБАЛНИ ПРОГРАМ РАДА 

ШЕСТИ РАЗРЕД 
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СРПСКИ ЈЕЗИК 

у шестом разреду основне школе 

(4 часа недељно, 144 часа годишње) 

 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

 

Основни ниво 

 

Вештина читања и разумевање прочитаног 

1.1.2. разликује уметнички и неуметнички текст; уме да одреди сврху текста: 

експозиција (излагање), дескрипција (описивање), нарација (приповедање), 

1.1.4. разликује основне делове текста и књиге (наслов, наднаслов, поднаслов, основни 

текст, поглавље, пасус, фуснота, садржај, предговор, поговор); препознаје цитат; 

служи се садржајем да би пронашао одређени део текста 

1.1.5. проналази и издваја основне информације из текста према датим критеријумима 

1.1.6. рaзликује у тексту битно од небитног, главно од споредног 

1.1.7. повезује информације и идеје изнете у тексту, уочава јасно исказане односе 

(временски след, средство – циљ, узрок – последица и сл.) и извoди закључак 

заснован на једноставнијем тексту 

1.1.8. чита једноставне нелинеарне елементе текста: легенде, табеле, дијаграме и графиконе 

 

Писано изражавање 
1.2.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу) 

1.2.2. саставља разумљиву, граматички исправну реченицу 

1.2.5. свој језик прилагођава медијуму изражавања (говору, односно писању), теми, 

прилици и сл.; препознаје и употребљава одговарајуће језичке варијетете 

(формални или неформални) 

1.2.6. влада основним жанровима писане комуникације: саставља писмо; попуњава 

различите обрасце и формуларе с којима се сусреће у школи и свакодневном 

животу 

1.2.8. примењује правописну норму (из сваке правописне области) у једноставним 

примерима 

 

Граматика, лексика, народни и књижевни језик 
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1.3.1. зна особине и врсте гласова; дели реч на слогове у једноставнијим примерима; 

примењује књижевнојезичку норму у вези са гласовним променама 

1.3.5. разликује просте речи од твореница; препознаје корен речи; гради реч према 

задатом значењу на основу постојећих творбених модела 

1.3.8. одређује реченичне и синтагматске чланове у типичним (школским) примерима 

1.3.10. правилно употребљава глаголске облике (осим имперфекта) 

1.3.12. познаје основне лексичке појаве: једнозначност и вишезначност речи; основне 

лексичке односе: синонимију, антонимију, хомонимију; метафору као лексички 

механизам 

1.3.13. препознаје различита значења вишезначних речи које се употребљавају у 

контексту свакодневне комуникације (у кући, школи и сл.) 

1.3.14. зна значења речи и фразеологизама који се употребљавају у контексту 

свакодневне комуникације (у кући, школи и сл.), као и оних који се често јављају у 

школским текстовима (у уџбеницима, текстовима из лектире и сл.) 

.1.3.15. одређује значења непознатих речи и израза на основу њиховог састава и/или 

контекста у коме су употребљени (једноставни случајеви) 

1.3.16. служи се речницима, приручницима и енциклопедијама 

 

 

Књижевност 

 

1.4.1. повезује наслове прочитаних књижевних дела са именима аутора тих дела 

1.4.2. разликује типове књижевног стваралаштва (усмена и ауторска књижевност) 

1.4.3. разликује основне књижевне родове: лирику, епику и драму 

1.4.4. препознаје врсте стиха (римовани и неримовани; осмерац и десетерац) 

1.4.5. препознаје различите облике казивања у књижевноуметничком тексту: нарација, 

дескрипција, дијалог и монолог 

1.4.6. препознаје постојање стилских фигура у књижевноуметничком тексту (епитет, 

поређење, ономатопеја) 

1.4.7. уочава битне елементе књижевноуметничког текста: мотив, тему, фабулу, време и 

место радње, лик... 

 

СРЕДЊИ НИВО 

 

Вештина читања и разумевање прочитаног 
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2.1.4. разликује све делове текста и књиге, укључујући индекс, појмовник и 

библиографију и уме њима да се користи 

2.1.5. проналази, издваја и упоређује информације из два краћа текста или више њих 

(према датим критеријумима) 

 

Писано изражавање 

 

2.2.2. саставља вест, реферат и извештај 

2.2.4. зна основне особине говорног и писаног језика 

2.2.5. зна правописну норму и примењује је у већини случајева 

 

Граматика, лексика, народни и књижевни језик 

 

2.3.2. препознаје гласовне промене 

2.3.4. познаје основне начине грађења речи (извођење, слагање, комбинована творба, 

претварање) 

2.3.5. препознаје подврсте синтаксичких јединица (врсте синтагми, независних и 

зависних предикатских реченица) 

2.3.6. одређује реченичне и синтагматске чланове у сложенијим примерима 

2.3.8. препознаје главна значења и функције глаголских облик 

2.3.11. одређује значења непознатих речи и израза на основу њиховог састава и/или 

контекста у коме су употребљени (сложенији примери) 

 

Књижевност 

 

2.4.1. повезује дело из обавезне лектире са временом у којем је настало и са временом 

које се узима за оквир приповедања 

2.4.2. повезује наслов дела из обавезне лектире и род, врсту и лик из дела; 

препознаје род и врсту књижевноуметничког дела на основу одломака, ликова, 

карактеристичних ситуација 

2.4.5. препознаје и разликује одређене (тражене) стилске фигуре у 

књижевноуметничком тексту (персонификација, хипербола, градација, метафора, 

контраст) 

2.4.6. одређује мотиве, идеје, композицију, форму, карактеристике лика (психолошке, 

социолошке, етичке) и њихову међусобну повезаност 

2.4.7. разликује облике казивања у књижевноуметничком тексту: приповедање, 
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описивање, монолог/унутрашњи монолог, дијалог 

2.4.8. уочава разлику између препричавања и анализе дела 

 

 

НАПРЕДНИ НИВО 

 

Писано изражавање 

 

3.1.2. издваја кључне речи и резимира текст 

3.1.3. издваја из текста аргументе у прилог некој тези (ставу) или аргументе против ње; 

изводи закључке засноване на сложенијем тексту 

 

 

Писано изражавање 

 

3.2.5. зна и доследно примењује правописну норму 

 

Граматика, лексика, народни и књижевни језик 

 

3.3.1. дели реч на слогове у сложенијим случајевима 

3.3.2. познаје гласовне промене (уме да их препозна, објасни и именује) 

3.3.4. познаје подврсте речи; користи терминологију у вези са врстама и подврстама 

речи и њиховим граматичким категоријама 

.3.3.7. уме да одреди значења непознатих речи и израза на основу њиховог састава, 

контекста у коме су употребљени, или на основу њиховог порекла 

 

Књижевност 

 

3.4.1. наводи наслов дела, аутора, род и врсту на основу одломака, ликова 

карактеристичних тема и мотива 

3.4.2. издваја основне одлике књижевних родова и врста у конкретном тексту 

3.4.3. разликује аутора дела од лирског субјекта и приповедача у делу 

3.4.4. проналази и именује стилске фигуре; одређује функцију стилских фигура у тексту 

3.4.5. одређује и именује врсту стиха и строфе 

3.4.7. изражава свој став о конкретном делу и аргументовано га образлаже 
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ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА 

 

Редни 
број 
наставне 
теме 

 
    Назив наставне теме 

                Број  часова 

за обраду за друге 
типове 

укупно 

 
1. 
 

 
Хвала сунцу, земљи, трави 

 
 

8 

 
 

9 

 
 

17 

 
2. 

 
И ствари имају душу 
 

 
 

11 

 
 

7 

 
 

18 

 
3. 

 
У завичају – међу својима 
 

 
 

8 

 
 

6 

 
 

14 

 
4. 

 
Који оно добар јунак бјеше? 
 

 
8 

 
9 

 
17 

 
5. 

 
Зимска разгледница 

 
4 

 
2 

 
6 

 
6.  

 
Породично благо 

 
8 

 
8 

 
16 

 
7.  

 
Љубав је сусрет најлепши на 
свету 

 
8 

 
10 

 
18 

 
8. 

 
Била једном једна бајка 

 
9 

 
5 

 
14 

 
9. 

 
Живот је леп 

 
6 

 
10 

 
16 

 
10. 

 
Сунце и Месец, два верна 
друга 

 
4 

 
4 

 
8 

  
    74 
 

 
   70 

 
144 
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 ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА  

за наставни предмет Енглески језик, разред VI 

 

Време Назив теме Обрада Понављање 
Контролни 

задатак 

Писмени 

задатак 
Укупно 

Септембар, 

октобар 
Home and Away 4 5 1 - 10 

Октобар, 

новембар 
Having Fun! 6 4 1 - 11 

Новембар, 

децембар 

Tomorrow’s 

World 
4 2 - - 6 

Децембар, 

јануар 

What Was 

Happening? 
6 5 - 1 12 

Фебруар London 4 2 1 - 7 

Март The Big Screen 5 4 1 - 10 

Април Problems 3 1 - - 4 

Мај, јун 
I Don’t Believe 

It! 
5 6 - 1 12 

 Укупно: 37 29 4 2 72 

 
 

 Циљ наставе енглеског језика јесте да ученици овладају основним законитостима енглеског језика и комуникативних 

вештина. Током основног образовања ученик треба да усвоји основна знања из овог језика која ће му омогућити да се у 

једноставној усменој и писаној комуникацији споразумева са људима из других земања, те да усвоји норме вербалне и 

невербалне комуникације. 

 

 Задаци наставе енглеског језика: 

Задаци наставе енглеског језика су да оспособи ученика да овлада следећим језичким вештинама: 

 

Разумевање говора: 
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- разумевање краћих дијалога, прича и песама о темама предвиђеним наставним програмом; 

- разумевање општег садржаја и извођење кључних информација из краћих и прилагођених текстова после два до три 

слушања; 

- разумевање и одговарајуће реаговање на усмене поруке у вези са личним искуством и активностима на часу (позив на 

игру, упутство, итд.). 

 

 

 

 

Разумевање писаног текста: 

- разумевање краћих текстова (до осамдесет речи) који садрже велики проценат језичких елемената, а чији је садржај у 

складу са сазнајним карактеристикама и интересовањима ученика. 

 

Усмено изражавање: 

- усклађивање интонације и ритма говора у односу на говорне ситуације; 

- пружање информација о себи и свом окружењу кроз кратке реченице  уз коришћење познатих језичких елемената; 

- препричавање садржаја текстова, те изражавање сопственог мишљења и ставова коришћењем познатих лексичких и 

морфосинтаксичких структура. 

 

Писмено изражавање: 

- писање реченица и краћих текстова уз коришћење познатих језичких елемената; 

- издвајање и препричавање кључних информација. 

 

Интеракција: 

- Ученик треба да у стварним и симулираним ситуацијама размењује исказе о темама предвиђеним наставним програмом. 

 

 Активности: 

- слушање и реаговање на команде наставника или са траке, 

- рад у паровима, малим и великим групама, 

- мануелне активности, 

- вежбе слушања, 

- игре примерене узрасту, 

- класирање и упоређивање, 

- договори и мини пројекти, 

- заједничко прављење и повезивање илустрованих и писаних материјала, 

- уочавање граматичких специфичности, 
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- препознавање група слова и гласова, 

- одговарање на једноставна питања. 

 

 Наставна средства: 

Уџбеници, приручници, наставни листићи, слике, аудио дискови, панои 

 

 Методе наставе енглеског језика: 

- Вербално-текстуалне и илустративне методе 

 

 Праћење и вредновање ученичког рада: 

- читање и комуникативне вештине (граматичка прецизност, вербална течност, разумевање саговорника, итд.); 

- писмено изражавање (писмени задаци, домаћи задаци, тестови затвореног и отвореног типа), вежбе (лексичке, 

морфолошке, семантичке, синтаксичке), диктати. 
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ГЛОБАЛНИ ПЛАН ЗА ПРЕДМЕТ ЛИКОВНА КУЛТУРА 

6 РАЗРЕД ;  (1 час недељно, 36 часова годишње) 

 

 

СЛОБОДНО РИТМИЧКО ИЗРАЖАВАЊЕ БОЈЕНИМ МРЉАМА, ЛИНИЈАМА 

СВЕТЛИНАМА, ОБЛИЦИМА И ВОЛУМЕНИМА (2+1+1) 

 

 Слободно ритмичко изражавање бојеним мрљама, линијама, светлинама,    

облицима и волуменима  

 Вежбање  

 Естетска анализа  

 

ВИЗУЕЛНО СПОРАЗУМЕВАЊЕ (2+1) 

 
 Визуелно споразумевање  

 Визуелно споразумевање вежбање  

 

ТЕКСТУРА (4+1+1) 

 

 Текстуралне и тактилне вредности површине и облика  

 Материјали (традиционални и савремени) и врсте материјала  
 Својства и врсте текстуре  

 Текстура - вежбање  

 

СВЕТЛИНА (5+2+1) 

 

 Тонске разлике  

 Светло-тамно  

 Степен светлине и затамњеност  

 Градација светлости у односу на одређеност извора  

 Илузија заобљености и пластичности волумена  

 Светлина (вежбање) у разним техникама и материјалима  
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 Естетска анализа  

 

БОЈА (8+3+1) 

 

 Хроматски (основне и изведене) и ахроматски скуп  

 Топле и хладне боје  

 Комплементарне боје  

 Контраст тоналитета  
 Слојевито сликање  

 Боја - вежбање  

 

СВЕТ УОБРАЗИЉЕ У ДЕЛИМА ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ (2+1) 

 

 Свет уобразиље у делима ликовне уметности (снови, бајке, митови)  

 Свет уобразиље у делима ликовне уметности -вежбање  

 

 

 

 

                                                                         Наставник: Slavica Rankovic 

 

 

 

Образовни стандарди су дефинисани за следеће области: 

• МЕДИЈИ, МАТЕРИЈАЛИ И ТЕХНИКЕ ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ 

• ЕЛЕМЕНТИ, ПРИНЦИПИ И САДРЖАЈИ (ТЕМЕ, МОТИВИ, ИДЕЈЕ...) 

ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ 

• УЛОГА, РАЗВОЈ И РАЗЛИЧИТОСТ ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ 

● изводи дводимензионалне и тродимензионалне радове 

 

● описује свој рад и радове других (нпр. исказује утисак) 

● зна неколико примера примене визуелних уметности у свакодневном животу 
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●познаје и користи (у свом раду) основне изражајне могућности  класичних и 

савремених медија, техника и материјала визуелних уметности 

● образлаже свој рад и радове других (нпр. наводи садржај, тему, карактеристике 

технике...) 

● одабира адекватна средства (медиј, материјал, технику, поступак) помоћу којих 

ће на најбољи начин реализовати своју (одабрану) идеју 

● описује потребна знања и вештине који су неопходни у занимањима везаним за 

визуелне уметности 
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ГОДИШЊИ ПЛАН ПРЕДМЕТА: МУЗИЧКА КУЛТУРА  

Предметни наставник: ОЉА БЕЛОГРАД 

Разред и одељење: VI1,VI2   

 

Назив теме Циљеви и 

задаци 

Образовни стандарди по 

нивоима 

Тип часа Време 

реализације 

Провера 

остварености 

образовних 

стандарда 

обрада утврђ. свега 

1.Певањем и 

свирањем 

упознајемо 

музику 

 

 

 

 

 

 

-Развијање интересовања за 

музичку уметност као и 

упознавање музичке традиције и 

културе свог и других народа. 

-Неговање и развијање 

музикалности и креативности 

код ученика. 

-Неговање и развијање 

способности и извођења музике 

певањем и свирањем- 

-Упознавање основне музичке 

писмености и изражајних 

средстава музичке уметности. 

 

 

ЗНАЊЕ И РАЗУМЕВАЊЕ 

-ЕЛЕМЕНТИ МУЗИЧКЕ 

ПИСМЕНОСТИ 

Основни ниво-

МК.1.1.1.ученик познаје 

основне елементе музичке 

писмености и контекст 

музичких догађаја. 

Средњи ниво-

МК.2.1.1.ученик препознаје 

везу између музичких 

елемената и музичких 

израза. 

Напредни ниво-

МК.3.1.1.ученик зна и 

разуме сложеније елементе 

музичке писмености и 

њихову изражајну и естетску 

примену. 

-МУЗИЧКО ИЗВОЂЕЊЕ 

Основни ниво- 

МК.1.3.1.ученик пева 

једноставне дечије,народне 

или популарне композиције. 

МК.1.3.2.ученик изводи 

једноставне дечије,народне 

или популарне композиције 

на бар једном инструменту. 

29 29 29   
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Напредни ниво-

МК.3.3.1.ученик изводи 

разноврсни музички 

репертоар певањем и 

свирањем као солиста и у 

школским ансамблима. 

2.Слушање 

музике 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Музички 

сценски 

жанрови 

 

Српска 

народна 

традиција 

 

Српска 

уметничка 

музика 

 

Европска 

уметничка 

музика 

 

-Музичка 

стилска 

раздобља 

 

-Ученици треба да упознају 

музичку традицију и културу 

свог и других народа. 

-Развијање навике слушања 

музике,подстицање доживљаја и 

оспособљавање за разумевање 

музике. 

 

 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

МУЗИЧКА ПИСМЕНОСТ 

Основни ниво-

МК.1.2.1.ученик препознаје 

основна 

темпа,динамику,врсту 

такта,форму и карактер 

слушаног дела. 

Средњи ниво-

МК.2.2.1.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. 

Напредни ниво-

МК.3.2.1.ученик повезује 

опажени пример слушаног 

примера са естетском 

димензијом композиције. 

ИНСТРУМЕНТИ,ГЛАСОВИ 

И САСТАВИ 

Основни ниво-

МК.1.2.2.ученик препознаје 

инструменталне 

групе,појединачне 

инструменте и врсте 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

4 
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Сложена 

троделна 

песма 

 

Соло песма 

 

Хорско 

певање 

 

Певачки 

гласови 

 

Јачина гласа 

 

Врсте 

певачких 

гласова 

 

Дует 

 

 

 

гласова.Ученик препознаје 

инструменталне и вокалне 

саставе. 

Средњи ниво-

МК.2.2.1.ученик препознаје 

карактеристичне технике 

свирања и певања. 

Напредни ниво-

МК.3.2.1.ученик повезује 

опажене карактеристике 

инструмената -извођачког 

састава са њиховом 

естетском применом. 

НАРОДНА МУЗИКА 

Основни ниво-

МК.1.2.4.ученик у слушним 

примерима разликује 

народно од уметничког 

музичког 

стваралаштва.Препознаје 

основне карактеристике 

српске народне духовне 

музике и фолклорне музике 

других народа. 

Средњи ниво-

МК.2.2.1.ученик препознаје 

основне карактеристике 

српске народне музике 

(обичаје у оквиру којих се 

музика изводи,извођачке 

саставе,народне 

инструменте,народне игре). 

Напредни ниво-

МК.3.2.3.ученик разликује 

српску ритуалну и забавну 

народну музику као изворну 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

2 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

2 
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народну музику од 

“новокомпоноване”.Ученик 

препознаје карактеристике 

српке народне музике у 

уметничкој музици. 

3.Музичко 

стваралаштво 

 

 

 

 

 

 

Подстицање креативности у 

свим музичким активностима 

(извођење,слушање,истраживање 

и стварање музике). 

 

 

ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ 

ПИСМЕНОСТИ 

Основни ниво-

МК.1.4.2.ученик може да 

осмисли ритмичку пратњу за 

један инструмент песме коју 

зна.Ученик може да ствара 

мелодију од понуђених 

мотива. 

Напредни ниво-МК.3.4.2. 

ученик може да осмисли 

мању музичку целину,може 

да запише и одсвира. 

МУЗИЧКИ 

ИНСТРУМЕНТИ 

Основни ниво-

МК.1.4.1.ученик може да 

направу музичке 

инструменте користећи 

предмете из окружења. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 



 95 

ГОДИШЊИ (ГЛОБАЛНИ) ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА 

 
Наставни предмет: ИСТОРИЈА                                                                                                                                        

                                                                                                                Разред: VI 

 
Вре
-ме 
 

НАСТАВНЕ 
ОБЛАСТИ -
ТЕМЕ 
 

Ук.Бр.Часо
ва за Тему 
 

ОБРАД
A 
 

ПОНАВЉА
ЊЕ 
 

УТВРЂИВА
ЊЕ 
 

ВЕЖБА
ЊЕ 
 

СИСТЕМАТИЗ
АЦИЈА 
 

Бр.наст.јед
.за тему 
 

 

 Рани 
средњи 
век-
Византија и 
Сеоба 
Ј.Словена 
 

8 
 

4 
 

2 
 

1 
 

1 
 

 3 
 

 

 Балкански 
свет у 
средњем 
веку 
 

9 
 

5 
 

2 
 

1 
 

1 
 

 
 

3 
 

 

 Хришћанск
е и 
исламске 
земље у 
средњем 
веку 
 

8 
 

4 
 

1 
 

1 
 

2 
 

 3 
 

 

 Позни 
средњи 
век-Европа 
у позном 
средњем 
веку 

9 
 

5 
 

1 
 

1 
 

2 
 

 
 

4 
 

 



 96 

 

 Српски 
народ и 
његови 
суседи у 
позном 
средњем 
веку 
 

20 
 

11 
 

4 
 

3 
 

2 
 

 10 
 

 

 Османлијск
а освајања 
Балканског 
полуострва 
 

15 
 

8 
 

3 
 

2 
 

2 
 

 6 
 

 

 Годишња 
систематиз
ација 
градива 
 

3 
 

    3 
 

  

 Укупно 72 37 13 9 10 3   
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Искази образовних стандарда по нивоима:Основни, 

Средњи и Напредни 

 

Основни ниво 

   На првом нивоу описани су захтеви који представљају основни или базични ниво знања И вештина.Основни ниво описује 

очекивани минимум нивоа знања И вештина.Очекује се да ће око 80%  ученика постићи тај ниво. 

У области 1.ИСТОРИЈСКО ЗНАЊЕ ученик/ученица: 

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 цивилизација 

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 

 

У области 2.ИСТРАЖИВАЊЕ И ТУМАЧЕЊЕ ИСТОРИЈЕ ученик/ученица 

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 разлике 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 
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Средњи ниво 
   На срењем нивоу описани су захтеви који представљају средњи ниво знања И вештина.Средњи ниво описује оно што типичан 

ученик може да покаже поред знања И вештина којима је овладао на основном нивоу.Очекује се да ће око 50% ученика постићи 

или превазићи тај ниво. 

У обласи 1.ИСТОРИЈСКО ЗНАЊЕ ученик/ученица 

ИС.2.1.1. Уме да повеже личности 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 

 

У области 2.ИСТРАЖИВАЊЕ И ТУМАЧЕЊЕ ИСТОРИЈЕ ученик/ученица 

ИС.2.2.1. Уме да закључи о којем догађају,феномену и личности је реч на основу садржаја  

              карактеристичних писаних 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 зумачењима историјских  

              личности,догађаја,феномена 

 

Напредни ниво 

   На напредном нивоу описани су захтеви за ученике који представљају напредни ниво знања и вештина.Напредни ниво описује 

знања и вештине које могу да покажу ученици који ће вероватно бити успешни у средњем образовању.Очекује се да ће око 25% 

ученика 

постићи тај ниво. 

У области 1.ИСТОРИЈСКО ЗНАЊЕ ученик/ученица: 

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  
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              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 догађаја 

 

У области 2.ИСТРАЖИВАЊЕ И ТУМАЧЕЊЕ ИСТОРИЈЕ ученик/ученица: 

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 предходним историјским знањем(закључује на основу историјске  

              карте без понуђене легенде,упоређује два графикона и закључује о појави) 

ИС.3.2.6. Уме да изводи 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  

              и да одреди врсту пристрасности(манипулација,пропаганда,стереотип…) 
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  ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИК 

 

Наставни предмет: Географија 

Школа: „Паја Јовновић“ Вршац                                       Разред: ШЕСТИ 

Наставник: Татјана Јакшић 

 

 

Редни 

број 

теме 

Назив теме Број 

часова за 

обраду 

Бр. часова 

за понав, 

утврђ и 

системат. 

Укупан 

број 

часова 

Образовни  

стандарди 

 

  I 

 

 

УВОД У ПРОГРАМ 

 

        - 

 

        1 

 

       1 

 

 

  II 

 

 

ПЛАНЕТА ЗЕМЉА 

    

        5 

 

        3 

 

       8 

1.2.3; 2.2.2.; 

3.2.2. 

 

  III 

 

 

СТАНОВНИШТВО И 

НАСЕЉА НА ЗЕМЉИ 

 

 

        3 

 

        2 

 

       5 

1.3.1.; 

1.3.2.; 2.3.1; 

2.3.2; 3.3.1.; 

3.3.2. 

 

  IV 

 

 

ГЕОГРАФСКА СРЕДИНА И 

ЉУДСКЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

 

        2 

 

        1 

 

       3 

1.3.1.; 

1.3.2.; 

2.3.1.; 

2.3.2.; 

3.3.1.; 3.3.2. 

 

  V 

 

 

РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА 

ЕВРОПЕ 

 

 

      30 

 

      22 

 

      52 

1.4.1; 1.4.2.; 

2.4.1.; 

2.4.2.; 

3.4.1.;3.4.2.; 

3.4.3.; 

1.1.1.; 

1.1.2.; 

1.1.3,; 
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2.1.1.; 2.1.2; 

2.1.3; 2.1.4. 

  

ГОДИШЊА 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА 

 

 

      - 

 

 

        3 

 

        3 

 

  

Укупно 

 

 

      40 

 

      32 

 

     72 

 

 

              

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

 

 

УВОД 
 

Увод у програмске садржаје; 

 

ПЛАНЕТА ЗЕМЉА 
 

Светско море и његова хоризонтална подела: својства морске воде, кретање морске воде; разуђеност обала; 

Воде на копну: издан и извори, реке, речна мрежа, речни сливови, језера; 

Загађивење мора и копнених вода и значај њихове заштите.Проблем несташице воде на Земљи; 

Биљне заједнице на Земљи: утицај рељефа, климе, земљишта и човека на распрострањеност биљног света; 

Животињски свет на Земљи: утицај климе, биљног света и човека на распрострањеност животињског света; 

Значај, заштита и унапређивање биљног и животињског света; 

 

СТАНОВНИШТВО И НАСЕЉА НА ЗЕМЉИ 

 

Екумена: број становника на Земљи, густина насељености, природни прираштај светског становништва; 

Структура светског становништва – расна, национална, старосна, полна, верска, професионална; 

Миграције светског становништва: узроци, врсте и последице миграција; 

Насеља: врсте и типови; повезаност насеља у конурбације и мегалополисе; 
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ГЕОГРАФСКА СРЕДИНА И ЉУДСКЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

Природна и географска средина; појам географске регије; 

Привреда: подела на привредне делатности и гране; утицај природних и друштвених фактора на развој привреде; 

 

РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА ЕВРОПЕ 
 

Основни географски подаци о континенту: име, географски положај, границе и величина; 

Природногеографске одлике: хоризонтална и вертикална разуђеност и расчлањеност Европе; клима, воде и вегетациона обележја; 

Друштвеноекономске одлике: становништво, насеља; 

Природна богатства и привреда; 

Регионална и политичка подела, интеграцијски процеси у Европи и свету; 

Јужна Европа: географски положај, границе и величина; 

Природногеографске одлике: разуђеност обала, рељеф, клима и биљни свет, воде на копну; 

Друштвеноекономске одлике: становништво, насеља, политичка подела, природна богатства и привреда; 

Државе на Балканском полуострву: Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, хрватска, Словенија, Македонија, Албанија, Бугарска 

и Грчка; 

Државе на Апенинском полуострву: Италија; 

Државе на Пиринејском полуоству: Шпанија и Португалија; 

Географски преглед осталих држава Јужне Европе: Андора, Монако, Ватикан, Сан Марино, Малта; географски положај и значај; 

Средња Европа: географски положај, границе и величина; 

Природногеографске одлике: рељеф, клима, биљни свет, воде на копну; 

Друштвеноекономске одлике: становништво, насеља, политичка подела, природна богатства и привреда; 

Државе Средње Европе: Немачка, Пољска, Чешка, Словачка, Швајцарска, Аустрија, Мађарска, Румунија и Лехтенштајн; 

Западна Европа: географски положај, границе и величина; 

Природногеографске одлике: разуђеност обала, рељеф, клима, биљни свет, воде на копну; 

Друштвеноекономске одлике: становништво, насеља, клима, биљни свет, воде на копну; 

Државе Западне Европе: Уједињено Краљевство велике Британије и Северне Ирске, Француска; 

Северна Европа: географски положај, границе и величина; 

Природногеографске одлике: разуђеност обала, рељеф, клима, биљни свет, воде на копну; 

Друштвеноекономске одлике: становништво, насеља, политичка подела, природна богатства, привреда; 

Државе Северне Европе: Шведска, Норвешка; 

Источна Европа: географски положај, границе и величина; 

Природногеографске одлике: разуђеност обала, рељеф, клима, биљни свет, воде на копну; 

Друштвеноекономске одлике: становништво, насеља, политичка подела, природно богатство, привреда; 

Државе Источне Европе: Руска Федерација, Украјина; 
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ГОДИШЊА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ГРАДИВА 

 

 

ТИП ЧАСА У НАСТАВИ ГЕОГРАФИЈЕ 
 

Обрада нове наставне јединице; 

Понављање и утврђивање градива; 

Систематизација пређеног градива; 

 

ОБЛИЦИ РАДА У НАСТАВИ ГЕОГРАФИЈЕ 
 

Фронтални (рад са целим одељењем); 

Групни облик рада; 

Рад у паровима; 

Индивидуални облик рада; 

 

МЕТОДЕ РАДА У НАСТАВИ ГЕОГРАФИЈЕ 
 

Вербално-текстуалне: усмено излагање, разговор, дијалошка метода, текст метода; 

Илистративно-демонстративне: непосредно посматрање, експеримент, рад са картом, рад са илустрацијама, Интернет; 

Лабораторијско- експерименталне: израда модела (нпр. вулкана), израда рељефа, премеравања; 

 

НАСТАВНА СРЕДСТВА 
 

Географска карта: физичкогеографска, тематска, нема карта, географски атласи; 

Уџбеник и остала литература; 

Глобус: физичкогеографски, тематски, индукциони; 

Зидне слике и илустрације;  

Видеобим, презентације у power point – у, интернет; 

Табла и креда; 

Радна свеска из географије за шести разред основне школе; 

 

АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА 
 

Организује и реализује наставни процес и наставне активности у свим сегментима; 
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Планира садржаје, средства, методе и облике рада; 

Усклађује циљеве са оним што жели да постигне са ученицима; 

Повезује географска знања са сродним предметима – корелација; 

Обавештава, предлаже и подстиче самостални рад ученика; 

Даје повратне информације- одговара на ученичка питања; 

Прати напредовање сваког ученика и оцењује њихово постигнуће; 

Процењује сопствени рад; 

 

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 
 

Активно слуша; 

Активно разговара, дискутује, излаже; 

Повезује претходно стечена знања са новим знањима; 

Поставља питања везана за тематику; 

Самостално се служи географском картом и оријентише у простору и на карти; 

Примењује стечена знања у решавању проблемских задатака; 

Описује и анализира појаве и процесе у природи, учионици, на карти; 

Активно учествује у раду групе, решава задатке и проблеме; 

Сецка, обликује, боји и прави слике и моделе; изводи експерименте; 

Учествује у обнављању градива, мисаоно се ангажује; 

Процењује свој рад и рад својих вршњака; 

 

 

КОРЕЛАЦИЈА НАСТАВЕ ГЕОГРАФИЈЕ                                        

 

Вертикална: Свет око нас, Природа и друштво; 

Садржај: воде на земљи, распоред копна и океана, извори, реке, језера, биљне заједнице на копну и у води; 

 

Хоризонтална: Српски језик, Ликовна култура, Математика, Историја, Биологија, Техничко образовање, Физичко образовање, 

Информатика и рачунарство; 

Садржаји: за српски језик – сви; за ликовну културу – сви, цртежи, скице, бојење карата; за математику – структуре и размештај 

становништва, природно кретање становништва; за историју – првобитне цивилизације на тлу Европе, феудализам, Балканско 

полуострво и његово насељавање, интеграцијски процеси; за биологију – биљне и животињске заједнице на тлу Европе и света; за 

техничко образовање – израда различитих модела, за физичко васпитање – излети, рад на терену; за информатику и рачунарство - 

видеобим, употреба Интернета у настави; 
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Дијагонална: Физика,  Хемија и остали предмети у старијим разредима; 

Садржаји: за физику – физичка својства воде и закони обликовања рељефа, процеси стварања планина и котлина, закони деловања 

спољашњих сила, закони који владају у биосфери; за хемију – хемијско деловање воде, хемијски процеси у тлу и формирање 

земљишта, настанак различитих руда метала и неметала као основа за развој привреде; 

 

ИСХОДИ НАСТАВЕ ГЕОГРАФИЈЕ У ШЕСТОМ РАЗРЕДУ 
 

Након обраде наставних тема шестог разреда ученик ће бити оспособљен за:  

- знаће предмет проучавања, циљ и задатке географије као науке и наставног предмета; 

- знаће однос копнених и водених површина на Земљи; 

- моћи ће да опише облике разуђености обала и да препозна на географској карти најразуђеније обале континената и регија; 

- моћи ће да наведе и опише својства морске воде и њена кретања; 

- знаће облике појављивања копнених вода, њихова својства, распрострањеност и значај за живот људи и њихове делатности; 

- разликоваће речну мрежу, речни систем, речни слив; 

- умеће на географској карти да препозна и именује највеће реке и језера на свету; 

- моћи ће да објасни појам биосфере; 

- знаће који фактори условљавају распрострањеност биљног и животињског света на Земљи; 

- моћи ће да опише међусобну повезаност и зависност биљног и животињског света, рељефа, климе, вода и човека; 

- моћи ће да схвати узроке и последице негативног деловања људи на биљни и животињски свет на земљи; 

- знаће појам екумене и њене границе; 

- разумеће да је распоред становништва условљен природним и друштвеним факторима; 

- знаће да објасни појмове везане за природно и механичко кретање становништва; 

- моћи ће да наведе разлоге великих миграција становништва кроз историју и најчешће миграционе правце; 

- знаће да наведе основне структуре становништва и да објасни неке од њих; 

- разумеће узроке и последице урбанизације и повезивање насеља у урбане системе (конурбације и мегалополисе); 

- разликоваће природну и географску средину и моћи ће да их опише; 

- знаће појам регије и моћи ће да их уочи и именује на карти света, Европе и Србије; 

- разликоваће привредне делатности и привредне гране; 

- знаће врсте енергетских извора и њихову распрострањеност; 

- разликоваће обновљиве и необновљиве природне ресурсе и њихов значај за развој привреде одређених делова света; 

- моћи ће на конкретним примерима из свог непосредног окружења да објасни утицај природних и друштвених фактора на развој 

привреде; 

- разумеће важност природних ресурса као узрока и последица промена у друштву у одређеном временском периоду; 

- знаће позитивне и негативне последице човековог деловања на животну средину; 

- знаће порекло назива Европе, величину Европе и њено распростирање; 

- умеће на географској карти света да одреди положај овог континента; 
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- моћи ће на географској карти Европе да уочи облике разуђености њених обала и именује их; 

- уочаваће на географској карти Европе најкрупније облике рељефа и именоваће их; 

- разликоваће климатске типове и наводити примере утицаја појединих типова климе на живот и рад људи; 

- знаће географски распоред биљних и животињских врста европског континента, њихову хоризонталну и вертикалну 

распрострањеност и значај; 

- препознаће на карти велике европске реке, пловне системе и језера и моћи ће да објасни њихов значај; 

- умеће на географској карти да покаже просторни распоред становништва Европе; 

- моћи ће да објасни природно и механичко кретање становништва Европе; 

- знаће велике групе народа у Европи и моћи ће да разврста народе Европе по тим групама; 

- моћи ће да опише међусобну повезаност и односе држава и регија Европе; 

- разумеће значај политичког и економског повезивања у Европску Унију; 

- умеће на географској карти Европе да одреди и објасни географски положај Јужне Европе; 

- препознаваће основне облике рељефа, именовати хидрографске објекте, навести климатске типове и знати биљни и животињски 

свет Јужне Европе; 

- моћи ће да наведе најважнија природна богатства Јужне Европе; 

- знаће основне одлике становништва и типове насеља Јужне Европе; 

- разумеће значај Средоземног мора за живот људи и њихове делатности; 

- умеће на географској карти Европе да одреди и објасни транзитни положај Средње Европе; 

- препознаваће основне облике рељефа, именовати хидрографске објекте, навести климатске типове и знати биљни и животињски 

свет Средње Европе; 

- моћи ће да наведе најважнија природна богатства Средње Европе; 

- знаће основне одлике становништва и типове насеља Средње Европе; 

- разумеће саобраћајни значај Дунава за живот људи и њихове делатности; 

- умеће на географској карти Европе да одреди и објасни географски положај Западне Европе; 

- препознаваће основне облике рељефа, именовати хидрографске објекте, навести климатске типове и знати биљни и животињски 

свет Западне Европе; 

- моћи ће да наведе најважнија природна богатства Западне Европе; 

- знаће основне одлике становништва и типове насеља Западне Европе; 

- разумеће значај  Атланског океана и Северног мора за природу и привреду држава Западне Европе; 

-  умеће на географској карти Европе да одреди и објасни географски положај Северне Европе; 

- препознаваће основне облике рељефа, именовати хидрографске објекте, навести климатске типове и знати биљни и животињски 

свет Северне Европе; 

- моћи ће да наведе најважнија природна богатства Северне Европе; 

- знаће основне одлике становништва и типове насеља Северне Европе; 

- разумеће значај мора за живот људи и њихове делатности; 

- умеће на географској карти Европе да одреди и објасни географски положај Источне Европе; 
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- препознаваће основне облике рељефа, именовати хидрографске објекте, навести климатске типове и знати биљни и животињски 

свет Источне Европе; 

- моћи ће да наведе најважнија природна богатства Источне Европе; 

- знаће основне одлике становништва и типове насеља ИсточнеЕвропе; 

- разумеће значај историјских чинилаца за живот људи и њихове делатности; 

- умеће да користи различите изворе информација и да одреди њихов значај у географским сазнањима; 

- умеће самостално, у пару или у групи да прикупља, обрађује, анализира и презентује географске информације; 

- познаваће и уважаваће различитости народа и култура Европе и значај очувања културне баштине; 

- умеће да повезује географска знања са знањима из других наставних предмета; 

- биће у стању да организовано и систематски посматра географске објекте, појаве и процесе на географској карти и у непосредном 

окружењу; 

ОБРАЗОВНИ  СТАНДАРДИ  ЗА  НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ  -  ГЕОГРАФИЈА 

 

Број  Област  Ниво 

постигнућа 

Број 

стандарда 

Објашњење стандарда 

  1 

 
 

 

 

 

 

 

 

Географске 

вештине 

 

 

 

 

 

 

основни 

ниво 

ГЕ         1.1.1. Разуме појам оријентације и наводи начине оријентисања; 

  2 ГЕ         1.1.2. Наводи и описује начине представљања Земљине површине (глоб и 

географска карта; 

  3 

 

ГЕ         1.1.3. Препознаје и чита географске и допунске елементе карте; 

  4 

 
средњи  

ниво 

ГЕ         2.1.1. Одређује стране света у простору и на географској карти; 

  5 

 

ГЕ         2.1.2. Одређује положај места и тачака на географској карти 

  6 ГЕ         2.1.3. Препознаје и објашњава географске чињенице – објекте, појаве, 

процесе и односе који су представљени моделом, сликом, графиком, 

табелом и схемом; 

  7 ГЕ         2.1.4. Приказује понуђене географске податке: на немој карти, 

картографским изражајним средствима (бојама, линијама, простим 

геометријским знацима, симболичким знацима...), графиком, 

табелом и схемом; 

  8 

 
напредни 

ниво 

ГЕ         3.1.1. Доноси закључке о просторним (топографским) и каузалним везама 

географских чињеница – објеката, појава, процеса и односа на 

основу анализе географске карте; 
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 ОБРАЗОВНИ  СТАНДАРДИ  ЗА  НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ  -  ГЕОГРАФИЈА 
 

 

Број  Област  Ниво 

постигнућа 

Број 

стандарда 

Објашњење стандарда 

9 

 

10 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

Физичка 

географија 

основни 

ниво 

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. Именује Земљине сфере (литосферу, атмосферу, хидросферу,  

биосферу) и препознаје њихове основне одлике; 

 

12 средњи ниво ГЕ         2.2.1. Описује небеска тела и њихова кретања; 

 

13 ГЕ         2.2.2. Разликује и објашњава географске чињенице – објекте, појаве, 

процесе и односе у Земљиним сферама (литосфери, атмосфери, 

хидросфери, биосфери); 

14 напредни 

ниво 

ГЕ         3.2.1.  Препознаје димензије Земље и објашњава последице Земљиног 

облика и њених кретања; 

 

15 ГЕ         3.2.2. Објашњава физичко- географске законитости у географском 

омотачу (климатску и биогеографску зоналност) и навопди мере за 

његову заштиту, обнову и унапређивање; 
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ОБРАЗОВНИ  СТАНДАРДИ  ЗА  НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ  -  ГЕОГРАФИЈА 
 

 

Број  Област  Ниво 

постигнућа 

Број 

стандарда 

Објашњење стандарда 

16  

 

 

 

Друштвена 

географија 

основни 

ниво 

ГЕ         1.3.1. Познаје основне појмове о становништву и насељима и уочава 

њихов просторни распоред; 

17 ГЕ         1.3.2. Дефинише појам привреде и препознаје привредне делатности и 

привредне гране; 

 

18 средњи  

ниво 

ГЕ         2.3.1. Разликује и објашњава кретање становништва (природно и 

механичко) и структуре становништва; 

19 ГЕ         2.3.2. Именује међународне организације у свету (ЕУ, УНИЦЕФ, УН, 

УНЕСКО, ФАО, Црвени крст, Црвени полумесец); 

20 напредни 

ниво 

ГЕ         3.3.1. Објашњава утицај природних и друштвених фактора на развој и 

размештај становништва и насеља; 

21 ГЕ         3.3.2. Објашњава утицај природних и друштвених фактора на развој и 

размештај становништва и насеља; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 



 110 

 

ОБРАЗОВНИ  СТАНДАРДИ  ЗА  НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ  -  ГЕОГРАФИЈА 
 

 

Број  Област  Ниво 

постигнућа 

Број 

стандарда 

Објашњење стандарда 

22  

 

 

 

 

 

Регионална 

географија 

основни 

ниво 

ГЕ         1.4.1. Препознаје основне природне и друштвене одлике наше државе; 

 

 

23 

 

ГЕ         1.4.2. 

 

Именује континенте и препознаје њихове основне природне и 

друштвене одлике; 

24 средњи  

ниво 

ГЕ         2.4.1. Описује природне и друштвене одлике наше државе и наводи њене 

географске регије;  

25 ГЕ         2.4.2. Описује природне и друштвене одлике континената и наводи 

њихове географске регије; 

26 напредни 

ниво 

ГЕ         3.4.1. Објашњава географске везе (просторне и каузалне, директне и 

индиректне) и законитости (опште и посебне) у нашој земљи и уме 

да издвоји географске регије; 

27 ГЕ         3.4.2. Објашњава географске везе (просторне и каузалне, директне и 

индиректне) и законитости (опште и посебне) у Европи и уме да 

издвоји географске регије; 

28 ГЕ         3.4.3. Објашњава географске везе (просторне и каузалне, директне и 

индиректне) и законитости (опште и посебне) на ваневропским 

континентима и уме да издвоји географске регије. 
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ОШ ''Паја Јовановић''  Вршац                                     наставник Наташа Трифуновић 

 

Г О Д И Ш Њ И   П Л А Н  

Наставни предмет:  Физика  Разред:  VI        
 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПРЕДМЕТА 

Општи циљ наставе физике јесте да ученици упознају природне појаве и основне природне законе, 
да стекну основну научну писменост, да се оспособе за уочавање и распознавање физичких појава у 
свакодневном животу и за активно стицање знања о физичким појавама кроз истраживање, оформе основу 
научног метода и да се усмере према примени физичких закона у свакодневном животу и раду. 

Остали циљеви и задаци наставе физике су: 

 развијање функционалне писмености; 

 упознавање основних начина мишљења и расуђивања у физици; 

 разумевање појава, процеса и односа у природи на основу физичких закона; 

 развијање способности за активно стицање знања о физичким појавама кроз истраживање; 

 развијање радозналости, способности рационалног расуђивања, самосталности у мишљењу и 
вештине јасног и прецизног изражавања; 

 развијање логичког и апстрактног мишљења; 

 схватање смисла и метода остваривања експеримента и значаја мерења; 

 решавање једноставних проблема и задатака у оквиру наставних садржаја; 

 развијање способности за примену знања из физике; 

 схватање повезаности физичких појава и екологије и развијање свести о потреби заштите, 
обнове и унапређивања животне средине; 

 развијање радних навика и склоности ка изучавању наука о природи; 

 развијање свести о сопственим знањима, способностима и даљој професионалној оријентацији.  
 
Оперативни задаци 
Ученик треба да: 

 кроз већи број занимљивих и атрактивних демонстрационих огледа, који манифестују појаве из 
различитих области физике, схвати како физика истражује природу и да је материјални свет 
погодан за истраживање и постављање бројних питања; 

 уме да рукује мерилима и инструментима за мерење одговарајућих физичких величина: 
метарска трака, лењир са милиметарском поделом, хронометар, мензура, вага, динамометар; 

 само упозна појам грешке и значај релативне грешке, а да зна шта је апсолутна грешка и како 
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настаје грешка при очитавању скала мерних инструмената; 

 користи јединице SI система за одговарајуће физичке величине: m, s, kg, N, m/s, Pa...; 

 усвоји основне представе о механичком кретању и зна величине које карактеришу равномерно 
праволинијско кретање и средњу брзину као карактеристику променњивог праволинијског 
кретања; 

 на основу појава узајамног деловања тела схвати силу као меру узајамног деловања тела која 
се одређује интензитетом, правцем и смером; 

 усвоји појам масе и тежине и прави разлику између њих; 

 уме да одреди густину чврстих тела и густину течности мерењем њене масе и запремине; 

 усвоји појам притиска, схвати преношење спољњег притиска кроз течности и гасове и разуме Паскалов 

закон. 

ПЛАН ОЦЕЊИВАЊА 

1. БРОЈ ОЦЕНА ПО КЛАСИФИКАЦИОНОМ ПЕРИОДУ 

2. БРОЈ  ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 

3. БРОЈ  ОЦЕНА СА УСМЕНИХ ПРОВЕРА  

4. ОЦЕНА СА РЕФЕРАТА, ЕСЕЈА, ПРОЈЕКТА 

5. ОЦЕНА ЛАБОРАТОРИСКИХ ВЕЖБИ, ИЗВОЂЕЊА ДЕМОНСТРАЦИОНИХ ОГЛЕДА 

6. АКТИВНОСТ НА ЧАСУ, ОДНОС ПРЕМА ПРЕДМЕТУ И НАСТАВНОМ ПРОЦЕСУ 

7. ДОМАЋИ ЗАДАЦИ     

ЛИТЕРАТУРА ЗА УЧЕНИКЕ 

Уџбеник са збирком задатака и лабораторијским бежбама за 6.разред основне школе, Логос 

(Александар Кандић, Горан Попарић) 

 

ЛИТЕРАТУРА ЗА НАСТАВНИКЕ 

Елементарна физика кроз теорију, примере задатке и решења, Мирослав Кука 

Збирка задатака за 6.разред основне школе, припреме за такмичења, В.Јанковић, Д. Томић 

Приручник за наставнике за 6.разред основне школе, Ј. Филиповић, Логос 

Збирка задатака за 6.разред основне школе, Н. Чалуковић, Круг 

Између игре и физике, Живко Костић 

Летећи циркус физике, Џирл Вокер 
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Р.бр 
нас. 
теме 

Наставне теме 

Број часова 

Укупно 

часова 

Стандарди 

који се 

односе на 

дату тему 

Начини провере 

остварености стандарда 
Обрада 

Утврђивање, 

обнављање, 

систематизација, 

рачунске вежбе 

Лабораторијске 

вежбе 

1. 

УВОД 

Наставне јединице 

1. Физика као природна наука и методе којима се она 

служи (посматрање, мерење, оглед) 

2. Огледи који илуструју различите физичке појаве 

2 0 0 2   

2. 

КРЕТАЊЕ 

Наставне јединице 

1. Кретање у свакодневном животу. Релативност 

кретања 

2. Појмови и величине којима се описује кретање 

(путања, пут, време, брзина, правац и смер 

кретања). 

3. Подела кретања према облику путање и брзини 

тела. Равномерно праволинијско кретање 

4. Зависност пређеног пута од времена, код 

равномерног праволинијског кретања. 

5. Променљиво праволинијско кретање. Средња 

брзина.  

7 7 0 14 

ФИ.1.2.1. 

ФИ.1.2.2. 

ФИ.1.2.3. 

ФИ.1.4.1. 

ФИ.1.4.3. 

ФИ.1.4.4. 

 

ФИ.2.2.2. 

ФИ.2.4.3. 

ФИ.2.6.1. 

ФИ.2.6.2. 

ФИ.2.6.3. 

 

ФИ.3.4.1. 

 

3. 

СИЛА 

Наставне јединице 

1. Узајамно деловање два тела у непосредном додиру 

и последице таквог деловања: покретање, 

заустављање и промена брзине тела, деформација 

тела (истезање, сабијање, савијање), трење при 

кретању тела по хоризонталној подлози и отпор при 

кретању тела кроз воду и ваздух  

2. Узајамно деловање два тела која нису у 

непосредном додиру (гравитационо, електрично, 

магнетно). 

3. Сила као мера узајамног деловања два тела 

4. Правац и смер деловања силе 

5.  Процена интензитета силе демонстрационим 

динамометром  

6. Сила Земљине тежа (тежина тела). 

6 8 0 14 

ФИ.1.1.1 

ФИ.1.1.2 

ФИ.1.4.1 

ФИ.1.4.5 

ФИ.1.4.6. 

 

ФИ.2.1.1. 

ФИ.2.1.2 

ФИ.2.4.1 

ФИ.2.4.3 

ФИ.2.6.1. 

ФИ.2.6.2. 

ФИ.2.6.3. 
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Р.бр 
нас. 
теме 

Наставне теме 

Број часова 

Укупно 

часова 

Стандарди 

који се 

односе на 

дату тему 

Начини провере 

остварености стандарда 
Обрада 

Утврђивање, 

обнављање, 

систематизација, 

рачунске вежбе 

Лабораторијске 

вежбе 

 

 

4. 

МЕРЕЊЕ  

Наставне јединице 

1. Основне и изведене физичке величине и њихове 

јединице. Међународни систем мера 

2. Мерење дужине, запремине и времена 

3. Појам средње вредности мерене величине и грешке 

при мерењу  

4. Мерни инструменти 

Лабораторијске вежбе 

1. Мерење димензије малих тела лењиром са 

милиметарском поделом  

2. Мерење запремине чврстих тела неправилног 

облика мензуром  

3. Одређивање сталне брзине равномерног кретања 

помоћу стаклене цеви са мехуром. 

4. Одређивање средње брзине променљивог кретања  

5. Мерење еластичне силе при истезању и сабијању 

опруге 

6. Калибрисање еластичне опруге и мерење тежине 

тела динамометром 

7. Мерење силе трења при клизању или котрљању 

тела по равној подлози  

4 4 7 15 

ФИ.1.2.2. 

ФИ.1.2.3. 

ФИ.1.4.1. 

ФИ.1.4.2. 

ФИ.1.4.3. 

ФИ.1.4.4. 

ФИ.1.4.5. 

ФИ.1.4.6. 

ФИ.1.7.1. 

ФИ.1.7.2. 

 

ФИ.2.1.1. 

ФИ.2.2.2. 

ФИ.2.4.1. 

ФИ.2.4.2. 

ФИ.2.4.3. 

ФИ.2.4.4. 

ФИ.2.6.1. 

ФИ.2.6.3. 

ФИ.2.7.1. 

ФИ.2.7.2. 

ФИ.2.7.3. 

 

ФИ.3.4.1. 

ФИ.3.4.3. 

ФИ.3.7.1. 

ФИ.3.7.2 

 

5. 

МАСА И ГУСТИНА 

Наставне јединице 

1. Инертност тела. Закон инерције (Први Њутнов 

закон механике).  

2. Маса тела на основу појма о инертности и 

узајамном деловању тела. 

5 7 3 15 

ФИ.1.4.1. 

ФИ.1.4.2. 

ФИ.1.4.3. 

ФИ.1.4.5. 

ФИ.1.4.6. 

ФИ.1.7.1.  
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Р.бр 
нас. 
теме 

Наставне теме 

Број часова 

Укупно 

часова 

Стандарди 

који се 

односе на 

дату тему 

Начини провере 

остварености стандарда 
Обрада 

Утврђивање, 

обнављање, 

систематизација, 

рачунске вежбе 

Лабораторијске 

вежбе 

3. Маса и тежина као различити појмови  

4. Мерење масе тела вагом.  

5. Густина тела. Одређивање густине чврстих тела 

6. Одређивање густине течности мерењем њене масе и 

запремине. 

Лабораторијске вежбе 

1. Одређивање густине чврстих тела правилног и 

неправилног облика 

2. Одређивање густине течности мерењем њене масе и 

запремине 

ФИ.1.7.2. 

 

ФИ.2.1.1. 

ФИ.2.1.2. 

ФИ.2.1.5. 

ФИ.2.4.1. 

ФИ.2.4.2.  

ФИ.2.4.3. 

ФИ.2.4.4. 

ФИ.2.6.1. 

ФИ.2.6.2. 

ФИ.2.6.3.  

ФИ.2.7.1.  

ФИ.2.7.2. 

ФИ.2.7.3.  

 

ФИ.3.4.1. 

ФИ.3.4.3. 

ФИ.3.7.1. 

ФИ.3.7.2. 

6. 

ПРИТИСАК 

Наставне јединице 

1. Притисак чврстих тела  

2. Притисак у мирној течности. Хидростатички 

притисак. 

3. Спојени судови  

4. Атмосферски притисак. Торичелијев оглед. 

Зависност атмосферског притиска од надморске 

висине. Барометри. 

5. Преношење спољашњег притиска кроз течности и 

гасове у затвореним судовима. Паскалов закон и 

његова примена  

Лабораторијска вежба 

1. Одређивање зависности хидростатичког притиска 

од дубине воде  

5 6 1 12 

ФИ.1.1.1. 

ФИ.1.1.3. 

ФИ.1.4.1. 

ФИ.1.4.2. 

ФИ.1.4.3. 

(ФИ.1.4.5.) 

(ФИ.1.4.6.) 

ФИ.1.7.1. 

ФИ.1.7.2. 

 

ФИ.2.1.5. 

ФИ.2.1.6. 

ФИ.2.4.1. 

ФИ.2.4.2. 

ФИ.2.4.3. 

ФИ.2.4.4. 
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Р.бр 
нас. 
теме 

Наставне теме 

Број часова 

Укупно 

часова 

Стандарди 

који се 

односе на 

дату тему 

Начини провере 

остварености стандарда 
Обрада 

Утврђивање, 

обнављање, 

систематизација, 

рачунске вежбе 

Лабораторијске 

вежбе 

ФИ.2.6.1. 

ФИ.2.6.1. 

ФИ.2.6.2. 

ФИ.2.6.3. 

ФИ.2.7.1. 

ФИ.2.7.2. 

ФИ.2.7.3. 

 

ФИ.3.1.3. 

ФИ.3.1.4. 

ФИ.3.4.1. 

ФИ.3.4.3. 

ФИ.3.7.1 

ФИ.3.7.2. 

  УКУПНО 29 32 11 72 
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Годишњи план рада наставника  
 

Наставни предмет : МАТЕМАТИКА 

Школа : ОШ „Паја Јовановић“ 

Разред : VI 

Наставник : Олга Дега 
 

Редни 

број 

наставне 

теме 

 

 

Назив наставне теме 

 

Број часова 

 

 

за обраду        за друге             укупно 

                         типове 

 

1. Цели бројеви 9 15 24 

2. Троугао 13 17 30 

3. Рационални бројеви 17 28 45 

4. Четвороугао 8 12 20 

5. Површина троугла и 

четвороугла 

7 9 16 

 Писмени задатак са 

исправкама 

4 4 8 

 Завршни час  1 1 

58 86 144 
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 Примена стандарда на годишњи план 

 

 

Редни 

број 

наставне 

теме 

 

 

 

Основни ниво 

 

 

Ученик уме да: 

 

 

 

Средњи ниво 

 

 

Ученик уме да: 

 

 

 

Напредни ниво 

 

 

Ученик уме да: 

 

1. МА.1.1.6. 

користи целе бројеве 

и једноставне изразе  

са њима помажући се 

визуелним 

представама 

МА.2.1.2. 

одреди супротан број, 

реципрочну вредност и 

апсолутну вредност 

броја; израчуна 

вредност једноставног 

израза са више 

рачунских операција 

различитог 

приоритета, 

укључујући 

ослобађање од заграда, 

са бројевима истог 

записа 

МА.3.1.1. 

одреди вредност 

сложеног бројевног 

израза 

 

МА.3.1.3. 

користи бројеве и 

бројевне изразе у 

реалним ситуацијама 

2. МА.1.3.2. 

влада појмом  

троугла и уме да га 

нацрта користећи 

прибор, разликује 

основне  

врсте троугла 

 

 

МА.2.3.2. 

одреди однос углова и 

странице у троуглу, 

збир углова у троуглу 

и да решава задатке 

МА.3.3.2. 

користи основна 

својства троугла, уме 

да га конструише 

 

МА.3.3.6. 

примени подударност 

троугла повезујући 

тако разна својства 

геометријских 

објеката 
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3. МА.1.1.1. 

прочита рационалне 

бројеве 

 

МА.1.1.2. 

преведе децимални 

запис у разломак и 

обратно 

 

МА.1.1.4. 

изврши једну 

основну рачунску 

операцију у скупу Q 

 

МА.1.5.4. одреди 

задати  

проценат неке  

величин 

МА.2.1.1. 

упореди по величини 

бројеве записане у 

различитим облицима 

 

МА.2.1.4. 

користи рационалне 

бројеве и бројевне 

изразе у једноставним 

реалним ситуацијама 

 

МА.2.2.5.  

користи једначи- 

не у једностав- 

ним текстуалним  

задацим 

 

МА.2.5.4. 

 примени процентни  

рачун у једноставним  

реалним ситуацијама  

(на пример, промена  

цене неког производа  

за дати проценат) 

МА.3.1.1. 

одреди вредност 

сложеног бројевног 

израза 

 

МА.3.1.3. 

користи рационалне 

бројеве и бројевне 

изразе у реалним 

ситуацијама 

 

МА.3.2.5. 

 користи једначине,  

неједначине и  

системе једначина  

решавајући и  

сложеније текстуалне  

задатке 

 

МА.3.5.4.  

примени процентни  

рачун у сложенијим  

ситуацијама 

4. МА.1.3.2. 

влада појмом  

четвороугла и уме да 

га нацрта користећи 

прибор, разликује 

основне врсте 

четвороугла 

МА.2.3.2. 

одреди збир углова у 

четвороуглу и да 

решава задатке 

МА.3.3.2. 

користи основна  

својства троугла,  

четвороугла,  

паралелограма и  

трапеза, уме да их  

конструише 

5. МА.1.3.2. 

израчуна обим и 

површину троугла, 

квадрата и 

 МА.3.3.2. 

користи основна 

својства троугла, 

четвороугла, 
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правоугаоника на 

основу елемената 

који непосредно 

фигуришу у датом 

задатку 

паралелограма и 

трапеза, рачуна 

њихове обиме и 

површине на основу 

елемената који нису 

обавезно непосредно 

дати у формулацији 

задатка 
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ГОДИШЊИ (ГЛОБАЛНИ) ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА - БИОЛОГИЈА 
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1. ОБЛАСТ - ОСОБИНЕ ЖИВИХ БИЋА 

У овој области ученик/ученица: 

зна карактеристике живе и неживе природе (БИ.1.1.1. БИ.1.1.2. БИ.2.1.1. БИ.3.1.1. БИ.3.1.2.) 

уочава сличности и разлике у изгледу и понашању биљака и животиња (БИ.1.1.3. БИ.2.1.2. БИ.3.1.3.) 

уочава потребу за класификовањем живог света због његове велике разноликости (БИ.1.1.4. БИ.2.1.3. БИ.3.1.4.) 

уочава просторну и временску променљивост живог света (БИ.1.1.5. БИ.2.1.4. БИ.3.1.5.) 

2. ОБЛАСТ - ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА ЖИВОТА 

У овој области ученик/ученица: 

- зна да организми имају карактеристичну грађу која омогућава одвијање различитих функција неопходних за одржавање 

живота 

(БИ.1.2.1. БИ.1.2.2. БИ.1.2.3. БИ.2.2.1. БИ.2.2.2. БИ.2.2.3. БИ.3.2.1. БИ.3.2.2. БИ.3.2.3.) 

познаје основне животне процесе и њихову улогу у остваривању одговарајућег понашања јединке (БИ.1.2.4. БИ.1.2.5. БИ.1.2.6. 

БИ.2.2.4. БИ.2.2.5. БИ.2.2.6. БИ.3.2.4. БИ.3.2.5.) 

разуме да организми функционишу као независне уравнотежене целине у сталној интеракцији са околином (БИ.1.2.7. БИ.2.2.7. 

БИ.2.2.8. БИ.2.2.9. БИ.3.2.6. БИ.3.2.7. БИ.3.2.8.) 

3. ОБЛАСТ - НАСЛЕЂИВАЊЕ И ЕВОЛУЦИЈА 

У овој области ученик/ученица: 

- разуме да се врста одржава репродукцијом, а да вишећелијски организми расту деобама и повећањем величине ћелија 

(разлику између митозе и мејозе) 

(БИ.1.3.1. БИ.1.3.2. БИ.2.3.1. БИ.2.3.2. БИ.3.3.1. БИ.3.3.2.) 

- зна да основни ћелијски процеси зависе од гена и разуме да се особине наслеђују комбиновањем генетичког материјала 

предака и да средина утиче на њихово испољавање 

(БИ.1.3.3. БИ.1.3.4. БИ.1.3.5. БИ.1.3.6. БИ.1.3.7. БИ.2.3.3. БИ.2.3.4. БИ.3.3.3. БИ.3.3.4.) 

- разуме основе теорије еволуције и схвата њен значај у формирању савременог биолошког мишљења (БИ.1.3.8. БИ.1.3.9. 

БИ.1.3.10. БИ.2.3.5. БИ.2.3.6. БИ.3.3.5. БИ.3.3.6.) 

4. ОБЛАСТ - ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ 

У овој области ученик/ученица: 

зна и разуме опше еколошке појмове (БИ.1.4.1. БИ.1.4.2. БИ.2.4.1. БИ.2.4.2 БИ.3.4.1.) 

познаје и разуме основне законитости и принципе у екологији (БИ.1.4.3. БИ.2.4.3. БИ.2.4.4. БИ.3.4.2. БИ.3.4.3. БИ.3.4.4.) 

уочава разноликост екосистема на Земљи (БИ.1.4.4. БИ.2.4.5. БИ.2.4.6. БИ.2.4.7. БИ.3.4.5.) 

разуме утицај човека на биосферу (заштита животне средине) 

(БИ.1.4.5. БИ.1.4.6. БИ.1.4.7. БИ.1.4.8. БИ.2.4.8. БИ.2.4.9. БИ.3.4.6. БИ.3.4.7. БИ.3.4.8.) 

5. ОБЛАСТ - ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 

У овој области ученик/ученица: 
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познаје основне хигијенске мере и разуме зашто су потребне (БИ.1.5.1. БИ.1.5.2. БИ.1.5.3. БИ.1.5.4. БИ.1.5.5. БИ.2.5.1. БИ.3.5.1. 

БИ.3.5.2.) 

познаје принципе правилне исхране и разуме њихов значај (БИ.1.5.6. БИ.2.5.2. БИ.2.5.3. БИ.3.5.3. БИ.3.5.4. БИ.3.5.5.) 

познаје принципе вођења здравог живота и разуме значај поштовања ових принципа (БИ.1.5.7. БИ.1.5.8. БИ.1.5.9. БИ.2.5.4. 

БИ.3.5.6.) 

препознаје карактеристична понашања људи и разуме узроке њиховог настанка (БИ.1.5.10. БИ.1.5.11. БИ.1.5.12. БИ.1.5.13. 

БИ.2.5.5. БИ.3.5.7. БИ.3.5.8.) 

6. ОБЛАСТ - ПОСМАТРАЊЕ, МЕРЕЊЕ, ЕКСПЕРИМЕНТ У БИОЛОГИЈИ* 

У овој области ученик/ученица: 

*прикупља податке (посматрањем, бројањем, мерењем) у биологији:(БИ.1.6.1. БИ.2.6.1. БИ.3.6.1.)* 

*познаје основне поступке истраживачког рада у биологији: (БИ.1.6.2. БИ.2.6.2. БИ.3.6.2.)* 

*обрађује и приказује прикупљене податке: (БИ.1.6.3. БИ.2.6.3. БИ.3.6.3.)* 

*изводи експеримент у биологији:(БИ.1.6.4. БИ.2.6.4. БИ.3.6.4. БИ.3.6.5.)* 
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Циљ наставе техничког и информатичког образовања за 6. разред 

 

 

Циљ наставе техничког и информатичког образовања у основној школи је да се ученици упознају са техничко-технолошким 

развијеним окружењем. 

Ученици треба да стекну основно информатичко васпитање и образовање и поред основног концепта треба да сазнају улогу ИКТ 

(информационо-комуникационих технологија) у различитим сферама живота. Такође треба да стекну техничко-технолошка 

сазнања, умења вештине у оспособљавању за примену у учењу и раду и у свакодневном животу. 

Ученици треба да знају развију психомоторне способности и стваралачко, техничко мишљење, да стичу радне навике и да сарађују 

са околином и оспособљавају се за тимски рад. Такође ученици треба да науче да примењују мере заштите при раду. 
 

 

 



 126 

  

 

 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН ПРЕДМЕТА:      ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ  
Предметни наставник:                                             Разред и одељење: VI разред 

     

     

               

               

Назив теме Циљеви и задаци 
Образовни стандарди 

по нивоима 

Тип часа 
Време 

реализације 
Провера остварености 
образовних стандарда обрада утврђ. свега 

Мерење и 
праћење 
телесног 
расвоја 

У прилогу 

  

4  4   

Кошарка У прилогу 

  

10 26 36 
Јесењи 
период 

 

Гимнастика У прилогу 

  

6 10 16 
Зимски 
период 

 

Атлетика У прилогу 

  

6 10 16 
Пролећни 

период 
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Циљ и задаци 

Циљ физичког васпитања јесте да разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим 

васпитним-образовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитивном, афективном, 

моторичком), развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени моторичких умења, навика и 

неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада. 

Општи оперативни задаци 

 Подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела; 

 Развој и усавршавање моторичких способности; 

 Стицање моторичких умења која су као садржаји утврђени програмом физичког васпитања и стицање теоријских 

знања непходних за њихово усвајање; 

 Усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаног циљем овог васпитно-

образовног продучја; 

 Формирање морално-вољних квалитета личности, 

 Оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима живота и рада; 

 Стицање и развијање свести о потреби здравља, чувања здравља и заштити природе и човекове средине. 

Посебни оперативни задаци 

 Усмерени развој основних моторичких способности, превентивно брзине и координације; 

 Усмерено стицање и усавршавање моторичких умења и навика предвиђених програмом физичког васпитања; 

 Примена стечених знања, умења и навика у сложенијим условима (кроз игру, такмичење и сл.); 

 Задовољавање социјалних потреба за потврђивањем, групним поистовећивањем и сл; 

 Естетско изражавање покретом и кретањима и доживљавање естетских вредности; 

 Усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика. 

 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИЦИ РАДА 

Циљ физичког васпитања остварује се путем следећих организационих облика рада: 

 Часова физичког васпитања; 

 Корективно-педагошког рада; 
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 Слободних активности; 

 Кросева; 

 Логоровања; 

 Зимовања; 

 Спортских активности од значаја за друштвену средину; 

 Школских и других спортских такмичења; 

 Приредби и других друштвених активности школе на плану физичке културе. 

 

САДРЖАЈ ПРОГРАМА 

Програмски садржаји овог васпитно-образовног подручја усмерени су на: 

 Развијање физичких способности; 

 Усвајање моторичких знања, умења и навика; 

 Теоријско образовање. 

 

РАЗВИЈАЊЕ ФИЗИЧКИХ СПОСОБНОСТИ 

На свим часовима као и на другим организационим облицима рада, посвећује се пажња: 

 Развијању физичких способности брзине, снаге, издржљивости и гипкости – у припремном делу часа у оквиру 

вежби обликовања или у другим деловима часа путем оних облика и метода рада који полазе од индивидуалних 

могућности ученика и примерени су деци школског узраста и специфичним материјалним и просторним условима 

рада у којима се настава физичког васпитања изводи; 

 Усавршавању правилног држања тела. 

 

КОШАРКА – ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ОСНОВНИ НИВО 

 

1.1.1. Ученик/ученица игра кошарку примењујући основне елементе технике, неопходна правила и сарађује са 

члановима екипе изражавајући сопствену личност уз поштовање других. 

 

САДРЖАЈ: 
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Основни елементи технике: основни став у нападу и одбрани, кретање у одбрани, скок у одбрани и нападу, хватање и 

додавање лопте обема рукама, полазак и вођење лопте праволинијски и са предњом променом правца, пивотирање, шут 

на кош из продора дриблингом, шут са дистанце. 

Тактика: игра 1 на 1 са и без лопте, сарадња два играча у нападу. 

Неопходна правила: грешке (лична, техничка) прекршаји (неправилно вођење, кораци, 3”, 5”, преступ, враћање лопте у 

“задње” поље, убацивање лопте у игру и извођење из аута). 

 

1.1.2. Зна функцију кошарке, основне појмове, неопходна правила, основне принципе тренинга и пружа прву помоћ. 

 

КОШАРКА – ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ СРЕДЊИ НИВО 

 

2.1.1 Ученик/ученица игра кошарку 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: додавање лопте једном руком, вођење лопте са променом кроз ноге, шут из продора двокораком 

након пријема лопте, шутирање полагањем одоздо, одозго 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. 

 

2.1.2. Зна за функцију и значај кошарке, већи број правила, принципе и утицај тренинга. 

 

 

 

 

КОШАРКА – ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ НАПРЕДНИ НИВО 

3.1.1 Ученик/ученица игра кошарку примењујући већи број одговарајућих елемената технике, испуњавајући тактичке 

задатке, такмичи се, учествује у организацији утакмице и суди на утакмицама. 

 

САДРЖАЈ: 

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. 
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3.1.2. Зна тактику кошарке, систем такмичења, начин организовања утакмице и да суди. 

 

ГИМНАСТИКА – ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ОСНОВНИ НИВО 

 
ВЕЖБЕ нА ТЛУ 

ФВ.1.1.11. Ученик/ученица правилно изводи вежбе на тлу. 

САРДЖАЈ: 

Основне вежбе на тлу: колут напред и колут назад из чучња до чучња, колут напред преко препреке – одразом, без 

изразите фазе лета, став о шакама уз помоћ, премет странце упором у „бољу” страну, мост из лежања на леђима, вага 

претклоном и заножењем на левој и на десној нози. 

ФВ.1.1.19. Зна називе вежби, основе организације рада на справи и пружа прву помоћ. 

ПРЕСКОК 

ФВ.1.1.12. Ученик/ученица правилно изводи прескоке разношку или згрчку уз помоћ 

САРДЖАЈ: 

вежба: разношка преко козлића, згрчка уз помоћ. 

ФВ.1.1.19. Зна називе вежби, основе организације рада на справи и пружа прву помоћ 

ГРЕДА 

ФВ.1.1.13. Ученик/ученица изводи вежбе и комбинације вежби на греди. 

 

 

САРДЖАЈ: 

Ученици и ученице (ниска средња или висока греда): наскочити или се попети на произвољан начин; усправ – одручити; 

кораци у успону унапред до средине греде; чучањ и окрет у чучњу за 180° усправ; два корака зибом почучњем уназад; 

окрет у успону за 180°  

– узручити, кораци до краја греде; саскок пруженим телом (бочно). 

ФВ.1.1.19. Зна називе вежби, основе организације рада на справи и пружа прву помоћ. 

ДВОВИСИнСКИ РАЗБОЈ 

ФВ.1.1.14. Ученица правилно изводи основне вежбе на двовисинском разбоју.17 

САРДЖАЈ: 

Основне вежбе: узмак одразом једне ноге до упора предњег, премах одножно десном/левом до упора јашућег, потхват 

десном/левом и спојено премахом одножно левом/десном одношка са окретом за 90° (нижа притка разбоја или дочелно 

вратило); 
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њихање у вису предњем, саскок у зањиху (виша притка разбоја или дохватно вратило). 

ФВ.1.1.19. Зна називе вежби, основе организације рада на справи и пружа прву помоћ. 

КОЊ СА ХВАТАЉКАМА 

ФВ.1.1.15. Ученик правилно изводи основне вежбе на коњу са хватаљкама. 

САДРЖАЈ:: 

Комбинација вежби: Наскок у упор предњи; премах одножно у упор јашући (назначити);  

њих у упору јашућем; премах заножном у упор стражњи; замахом ногама унапред саскок. 

ФВ.1.1.19. Зна називе вежби, основе организације рада на справи и пружа прву помоћ. 

КРУГОВИ 

ФВ.1.1.16. Ученик правилно изводи основне вежбе на круговима. 

СаДржаЈ: 

Комбинација вежби: дохватни кругови - суножним одривом и згибом вис узнето, издржај; кроз вис предњи саскок, уз 

помоћ. 

ФВ.1.1.19. Зна називе вежби, основе организације рада на справи и пружа прву помоћ. 

ПАРАЛЕЛнИ РАЗБОЈ 

ФВ.1.1.17. Ученик правилно изводи основне вежбе на паралелном разбоју. 

СаДржаЈ: 

Основне вежбе: на почетку разбоја њих у упору, предњихом упор до седа разножно; саседом сножити и зањихом саскок. 

ФВ.1.1.19. Зна називе вежби, основе организације рада на справи и пружа прву помоћ. 

ВРАТИЛО 

ФВ.1.1.18. Ученик правилно изводи основне вежбе на вратилу. 

СаДржаЈ: 

Основне вежбе: узмак одразом једне ноге до упора предњег, премах одножно десном/левом до упора јашућег, потхват 

десном/левом и спојено премахом одножно левом/десном одношка са окретом за 90° (дочелно вратило или нижа притка 

двовисинског разбоја); нихање у вису предњем, саскок у зањиху (дохватно вратило или виша притка двовисинског 

разбоја). 

ФВ.1.1.19. Зна називе вежби, основе организације рада на справи и пружа прву помоћ 

 

 

ГИМНАСТИКА – ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ СРЕДЊИ НИВО 
ВЕЖБЕ НА ТЛУ 

ФВ.2.1.9. Ученик/ученица на средњем нивоу правилно изводи сложеније вежбе на тлу, чува и помаже, поштује 

сигурносна правила. 
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САДРЖАЈ: 

вежбе на тлу: колут напред преко препрека са фазом лета (сунђер, струњаче), из става раскорачног колут напред до става 

раскорачног, премет странце упором улево и удесно,  

мост заклоном и усклон. 

ПРЕСКОК 

ФВ.2.1.10. Ученик/ученица правилно изводи згрчку. 

САДРЖАЈ: 

вежба: згрчка преко козлића или коња. 

 

ГРЕДА 

ФВ.2.1.11. Ученица правилно изводи вежбе и комбинације вежби на греди. 

САДРЖАЈ: 

вежба на високој греди или греди висине 80цм: Наскок у упор предњи, упор одножно десном (левом), окретом 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. 

ФВ.2.1.17. Зна мере сигурности, чување и помагање, називе вежби и основе организације рада.27 

ДВОВИСИнСКИ РАЗБОЈ 

ФВ.2.1.12. Ученица правилно изводи вежбе и комбинације вежби на двовисинском  

разбоју 

САДРЖАЈ: 

вежба: лицем према н/п – залетом и суножним одскоком наскок у упор предњи; премах одножно десном; премах 

одножно левом; прехват на в/п и спојено подметно успоставити предњих и саскок у предњиху. 

ФВ.2.1.17. Зна мере сигурности, чување и помагање, називе вежби и основе организације рада. 

КОЊ СА ХВАТАЉКАМА 

ФВ.2.1.13. Ученик правилно изводи вежбе и комбинације вежби на коњу са хватаљкама. 

 

САДРЖАЈ: 

Комбинација вежби: Наскок у упор предњи; премах одножно десном напред ван, премах одножно десном назад; премах 

одножно левом напред ван, премах одножно левом назад до упора предњег; замахом ногама уназад саскок. 

ФВ.2.1.17. Зна мере сигурности, чување и помагање, називе вежби и основе организације рада. 

КРУГОВИ 
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ФВ.2.1.14. Ученик правилно изводи вежбе и комбинације вежби на круговима. 

САДРЖАЈ: 

Комбинација вежби: доскочни кругови - из замаха предњихом вис узнето, вис стрмоглаво, вис узнето, вис стражњи – 

саскок (уз помоћ). 

ФВ.2.1.17. Зна мере сигурности, чување и помагање, називе вежби и основе организације рада. 

ПАРАЛЕЛнИ РАЗБОЈ 

ФВ.2.1.15. Ученик правилно изводи вежбе и комбинације вежби на паралелном разбоју. 

САДРЖАЈ: 

Комбинација вежби: из замаха (предњиха) у упору предношка са окретом за 180° према притки до става на тлу. 

ФВ.2.1.17. Зна мере сигурности, чување и помагање, називе вежби и основе организације рада.28 

Образовни стандарди 

ВРАТИЛО 

ФВ.2.1.16. Ученик правилно изводи вежбе и комбинације вежби на вратилу. 

САДРЖАЈ: 

Комбинација вежби: суножним одразом узмак до упора предњег, саскок подметно. 

ФВ.2.1.17. Зна мере сигурности, чување и помагање, називе вежби и основе организације рада. 

ГИМНАСТИКА – ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ НАПРЕДНИ НИВО 
 

ВЕЖБЕ нА ТЛУ 

ФВ.3.1.6. Ученик/ученица правилно изводи вежбе и комбинацију вежби на тлу. 

САДРЖАЈ: 

Став на шакама, издржај, колут напредчћ; прекопит (салто згрченим телом) напред. 

ПРЕСКОК 

ФВ.3.1.7. Ученик/ученица правилно изводи згрчку и разношку са изразитијим фазама  

лета. 

ГРЕДА 

ФВ.3.1.8. Ученица правилно изводи вежбе и комбинацију вежби на греди. 

САДРЖАЈ: 

Комбинација вежби: Залетом и суножним одскоком наскок премахом одножно десном у упор јашући; окрет за 90° улево; 

прехватом бочно и ослонцем стопалима иза тела упор чучећи; усправ, одручити; два корака зибом почучњем; 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 
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кретања (кораци, поскоци окрети...), на крају греде саскок згрчено - бочно у односу на греду, завршити леђима према 

крају греде. 

ДВОВИСИНСКИ РАЗБОЈ 

ФВ.3.1.9. Ученица правилно изводи вежбе и комбинацију вежби на двовисинском разбоју. 

САДРЖАЈ: 

вежба на двовисинском разбоју: ковртљај назад у упору предњем. 

КОЊ СА ХВАТАЉКАМА 

ФВ.3.1.10. Ученик правилно изводи вежбе и комбинацију вежби на коњу са хватаљкама. 

САДРЖАЈ: 

Комбинација вежби: Наскок у упор предњи; премах одножно десном напред; премах одножно левом напред, премах 

одножно десном назад до упора јашућег; њих у упору са преношењем тежине са руке на руку и сп. премахом одножно 

десне саскок са окретом за  

90° улево. 

КРУГОВИ 

ФВ.3.1.11. Ученик правилно изводи вежбе и комбинацију вежби на круговима. 

САДРЖАЈ: 

Комбинација вежби: доскочни кругови - из виса предњег вучењем вис узнето, вис стрмоглаво – издржај, вис узнето, 

отварањем вис предњи и сп саскок. 

ПАРАЛЕЛНИ РАЗБОЈ 

ФВ.3.1.12. Ученик правилно изводи вежбе и комбинацију вежби на паралелном разбоју. 

САДРЖАЈ: 

Комбинација вежби: њих у потпору; предњихом упор до седа разножног; упор за рукама и спојено колут напред до седа 

разножно. 

ВРАТИЛО 

ФВ.3.1.13. Ученик правилно изводи вежбе и комбинацију вежби на вратилу. 

 

САДРЖАЈ: 

Комбинације вежби: ковртљај назад у упору предњем. 

ФВ.3.1.14. Ученик учествује у гимнастичком петобоју, а ученица учествује у гимнастичком четворобоју. 

ФВ.3.1.15. Зна мере сигурности, чување и помагање, називе вежби, основе организације рада и учествује на школском 

такмичењу. 
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АТЛЕТИКА – ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ОСНОВНИ НИВО 

ТЕХНИКА ТРЧАЊА 

ФВ.1.1.3. Ученик/ученица правилно трчи варијантама технике трчања на кратке, средње и дуге стазе и мери резултат. 

ФВ.1.1.4. Зна терминологију, значај трчања, основе тренинга и пружа прву помоћ. 

СКОК УДАЉ 

ФВ.1.1.5. Ученик/ученица зна правилно да скаче удаљ згрчном варијантом технике и мери дужину скока. 

ФВ.1.1.6. Зна терминологију, основе тренинга и пружа прву помоћ. 

СКОК УВИС 

ФВ.1.1.7. Ученик/ученица зна правилно да скаче увис варијантом технике маказице. 

ФВ.1.1.8. Зна терминологију, основе тренинга и пружа прву помоћ. 

БАЦАЊЕ КУГЛЕ 

ФВ.1.1.9. Ученик/ученица правилно баца куглу из места и мери дужину хица. 

ФВ.1.1.10. Зна правила за такмичење, сигурносна правила, влада терминологијом, основама тренинга и пружа прву 

помоћ. 

 

АТЛЕТИКА – ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ СРЕДЊИ НИВО 

ТРЧАЊЕ 

ФВ.2.1.3. Ученик/ученица правилно изводи варијанту технике штафетног трчања. 

ФВ.2.1.7. Ученик/ученица зна правила за такмичење. 

СКОК УДАЉ 

ФВ.2.1.4. Ученик/ученица зна правилно да скаче удаљ варијантом технике увинуће. 

Напомена: Скокови увис и удаљ - провера овладаности техником, а не вредност резултата који ученик том приликом 

постигне. 

ФВ.2.1.7. Ученик/ученица зна правила за такмичење. 

СКОК УВИС 

Фв.2.1.5. Ученик/ученица зна правилно да скаче увис леђном варијантом технике. 

Напомена: Скокови увис и удаљ - провера овладаности техником, а не вредност резултата  

који ученик том приликом постигне. 

ФВ.2.1.7. Ученик/ученица зна правила за такмичење. 

БАЦАЊЕ КУГЛЕ 

ФВ.2.1.6. Ученик/ученица правилно баца куглу леђном варијантом технике. 

ФВ.2.1.7. Ученик/ученица зна правила за такмичење. 

ФВ.2.1.8. Ученик/ученица учествује на такмичењу у једној атлетској дисциплини 
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АТЛЕТИКА – ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ НАПРЕДНИ НИВО 

ФВ.3.1.3. Ученик/ученица правилно изводи варијанту технике штафетног трчања. 

ФВ.3.1.4. Ученик/ученица учествује на такмичењу у атлетском петобоју. 

ФВ.3.1.5. Зна атлетска правила неопходна за учествовање на такмичењу у атлетском  

петобоју. 

 

ЛИСТА ЗА ПРОВЕРУ ОСПОСОБЉЕНОСТИ У ВЕШТИНАМА – АТЛЕТИКА 

Презиме и име _________________ 

Елементи Основни 

ниво 

Средњи 

ниво 

Напредни 

ниво 

Правилно трчи варијантама технике трчања на кратке, средње и дуге  

стазе и мери резултат 
*   

Изводи технику штафетног трчања  *  

Правилно скаче удаљ згрчном варијантом технике и мери дужину скока *   

Правилно скаче удаљ варијантом технике увинуће  *  

Зна атлетска правила за скок удаљ *   

Правилно скаче увис варијантом технике маказице *   

Правилно скаче увис леђном варијантом технике *   

Зна атлетска правила за скок увис *   

Правилно баца куглу варијантом технике из места и мери дужину хитца *   

Правилно баца куглу леђном варијатом технике и мери дужину хитца *   

Зна атлетска правила бацања кугле *   

Такмичи се у једној од атлетских дисциплина  *  

Такмичи се у атлетском петобоју   * 

 

 

 Кључ 

Зна Заокружити звездицу (*) 

Не зна Не заокружити звездицу 
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Напомена: поља без звездице (празна поља) не попуњавати - није предвиђено за тај ниво. 

а) Ученик/ученица је достигао/ла стандард за основни ниво ДА НЕ 

б) Ученик/ученица је достигао/ла стандард за средњи ниво ДА НЕ 

в) Ученик/ученица је достигао/ла стандард за напредни ниво ДА НЕ 
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ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 
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ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА 

 

ПРЕДМЕТ:   ПРАВОСЛАВНИ  КАТИХИЗИС (ВЕРОНАУКА) 

(ЗА ШЕСТИ  РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ) 
 

 

БРОЈ  НАСТАВНИХ  ТЕМА 6 

Годишњи фонд часова 36 

За обраду новог градива 20 

За друге типове часа 16 

 

Р.бр. Наставни садржај 
Бр. 

часова 

За 

обраду 

За утврђивање 

и понављање 

1. Увод 2 / 2 

2. 
Тајна Христова - јединство Бога и човека 

(Литургија као Тајна Христова). 
2 2 / 

3. 

Рођење Христово “од Духа Светог и Марије 

Дјеве” (улога слободе Марије Дјеве 

у рођењу Спаситеља: девичанство Богородице). 

5 3 2 

4. 

Христос је Син Божији који је постао човек, нови 

Адам, да би сјединио 

створену природу с Богом (одлуке 1. и 4. Вас. 

сабора; Символ вере). 

6 4 2 

5. 

Улога Бога у спасењу света (свет не може да 

постоји без заједнице с Богом, али 

Бог не врши насиље над човеком). 

15 10 5 

6. 

Улога човека у спасењу света (слобода човека је 

пресудна за спасење света; 

осврт на првог Адама и његову улогу у спасењу 

света; однос човека према природи). 

   

7. Христово страдање и васкрсење.    

8. Христов живот у православној иконографији.    

 Укупно часова 36 21 15 
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Циљ и задаци 

 

 Циљ наставе православног катихизиса(веронауке)у основном образовању и васпитању јесте да пружи целовит православни поглед 

на свет и живот, уважавајући две димензије:историјски хришћански живот(историјску реалност Цркве)и 

есхатолошки(будући)живот(димензију идеалног).То значи да ученици систематски упознају православну веру у њеној 

доктринарној, литургијској,социјалној и мисионарској димензији,при чему се хришћанско виђење живота и постојања света излаже 

у веома отвореном,толерантном  дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету,којим се настоји показати да хришћанско 

виђење(литургијско,као  подвижничко искуство Православне  

Цркве)обухвата сва позитивна искуства људи,без обзира на њихову националну припадност и верско образовање све ово спроводи 

се како на информативно-сазнајном тако и на доживљајном и делатном плану,уз настојање да се доктринарне поставке спроведу у 

свим сегментима живота(однос са Богом,са светом,с другим људима и са собом). 

 

ЗАДАЦИ наставе православног катихизиса(веронауке)су да код ученика: 

 

-развије отвореност и однос према Богу као другој и другачијој личности у односу на нас, као и отвореност и однос према другом 

човеку као икони Божијој, личности, такође, другачијој у односу на нас, те да се између ове две Релације оствари узајамно зависна 

веза (свест о заједници); 

-развије способност за постављање питања о целини и најдубљем смислу постојања човека и света, људској слободи, животу у 

заједници, феномену 

смрти, односу с природом која нас окружује и друго,као и одговарање на ова питања у светлу православне хришћанске вере и 

искуства Цркве; 

-изгради способност дубљег разумевања и вредновања културе и цивилизације у којој живе, успона и падова у историји 

човечанства, као и достигнућа у разним областима стваралаштва (при чему се остварује комплементарност с другим наукама); 

-помогне у одговорном обликовању заједничког живота с другима,успостављањем равнотеже између властите личности и 

заједнице,у остварењу сусрета са светом (с људима различитих култура,религија и погледа на свет,с друштвом,с природом)и с 

Богом; 

-изгради уверење да су свет и све што је у њему и створени за вечност,да су сви створени да буду причасници вечног живота,али да 

се то може остварити само ако човек своју слободу као дар Божији изражава као заједништво са Богом и другим људима,те да из те 

перспективе код ученика развије способност разумевања, преиспитивања и вредновања сопственог односа према другом човеку 

као непоновљивом бићу и икони Божијој и према творевини Божијој и изгради спремност на покајање. 

Садржаји наставе православног катихизиса распоређени су по линеарно-кон-центричном (симбиотичком, спиралном) принципу.То 

значи да се у сваком разреду одабирају одређени раније уведени садржаји, а затим се у оквиру сваке од тема,које ће се током дате 

године школовања низати у сукцесивном следу, врши активизација претходно стечених знања и формираних умења.Наравно,у 

сваком разреду уводе се и потпуно нове теме, које ће послужити као ослонац за надограђивање знања у наредним разредима.След 

тема је у нижим разредима силазни(десцендентни),односно базира се на излагању материје према психолошкој 
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приступачности,док је у вишим разредима основне школе и у средњој школи узлазни (асцендентни), дакле, темељи се на начелима 

теолошке научне систематике. 

 

Оперативни задаци 

 

Ученици треба да: 

 

-уоче да је слобода кључни елеменат у разумевњу Тајне Христове; 

-науче да се слобода поистовећује с личношћу,односно да се личност поистовећује с љубављу према другој личности; 

-запазе разлику између приказивања живота Христовог у православној иконографији и западној ренесансној уметности. 

 

ЦИЉ наставе у 6.разреду јесте да се покаже да је Син Божији постао нови Адам, 

преко кога се остварује јединство створене природе и Бога.У контексту догађаја 

везаних за Христа треба ученицима скренути пажњу на слободу,како Бога,тако и човека. 

 

Теме:Тајна Христова...,Христос је Син Божији који је постао човек...,треба реализовати кроз опис Христовог живота забележеног у 

Јеванђељима и одлукама 1. и 4.Васељенског сабора, али виђеног, протумаченог из литургијске перспективе. На овај начин Христос 

престаје да буде индивидуа,и постаје оно што јесте-личност која да би постојала претпоставља заједнцу с Богом,с другим људима и 

с природом,на шта указује литургијски догађај. 

 

Теме:Рођење Христово..., Улога Бога у спасењу,Улога човека у спасењу...и  

Христово страдање и васкрсење, треба такође реализовати на основу сведочанстава забелезених у Св.Писму Новог Завета, а затим 

и на основу светооточких тумачења, уз наглашавање да је кључни елеменат у Тајни Христовој слобода, како Бога, 

тако и човека, и то слобода која се изражава као љубав према другом. 

 

У контексту васкрсења Христовог треба посебно скренути пажњу ученицима на  

то да Христос не васкрсава сам,већ да њега васкрсава Бог Отац.Из овога треба извести закључак да васкрсење,односно вечни 

живот створене природе није ствар природе, него личности Христове. 

 

На примерима православне иконографије који показују Христов живот треба указати на наведене чињенице да је Христос и Бог и 

човек и да је Христос као личност везан за Бога Оца. 

 

Активност на часовима православног катихизиса(веронауке)оствариваће се активним учествовањем ученика у раду на часу 

цртањем,бојењем,гледањем цртаних филмова,слушањем музике,као и прављењем предмета од разних маеријала. 

Научено на часовима,практично и опитно,ученици виде и доживе учествовањем првенствено на Светој Литургији,а и осталим 

богослужењима,обиласком храмова у граду, посетом владичанском двору као и манастирима у околини. 
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Излетом у природу ученици се упознају како да се односе према творевини Божијој (екојогија са православног становишта). 

Облици рада на часовима православног катихизиса спроводе се на следећи начин:индивидуални,фронтални,рад у пару,рад у групи. 

Методе рада на часовима православног катихизиса су следеће:разговор,дијалошки, демонстративни, 

посматрање,слушање,текстуални,рад на тексту. 

Наставна средства су:уџбеник као и остали дидактички материјали и помоћна средства,од којих су најчешће бојанке, иконе,DVD и 

CDдискови. 



 143 

Годишњи план рада Грађанског васпитања за 6. разред основне шк. 

 
Број 

наст. 

теме 

Назив наставне теме Предвиђен број 

часова за тему 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

Упознавање основних елемената програма 

Уочавање проблема у заједници 

Избор проблема 

Сакупљање података о изабраном проблему 

Израда студије 

Јавна презентација студије 

Осврт на научено 

6 

4 

1 

8 

12 

1 

4 

  36 

 
Циљеви и задаци 

 

Општи циљ предмета је оспособљавање ученика за активно учешће у животу школе и локалне заједнице, проширивањем знања о 

демократији, њеним принципима и вредностима кроз практично деловање. 

 

Задаци: 

- подстицање и оспособљавање за активно учешће у животу локалне заједнице 

- разумевање функционисања нивоа и органа власти 

- упознавање мера власти 

- упознавање права и одговорности грађана на нивоу заједнице 

- развијање комуникацијских вештина неопходних за сарадничко понашање, аргументовање ставова и изражавање мишљења 

- обучавање за тимски начин рада 

- развијање способности критичког расуђивања и одговорног одличивања и деловања 
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Годишњи план рада наставника  
Наставни предмет: Немачки језик 
Школа: „Паја Јовановић“, Вршац 
Разред и одељење: ВИ-1 
Наставник: Јасна Вулку 
 

Редни 
број 
наставне 
теме  

 
    Назив наставне теме 

                Број часова 

За обраду 
 

За друге 
типове 

Укуп. 

      II Kannst du inlineskaten? 4 4 8  

ИИ II Wohin fährst du in Urlaub? 4 2 6 

III  Alles Gute zum Geburtstag! 4 8 12 

IV  Mir tut der Kopf weh 3 5 8 

V  Gesund leben 5 3 8 

VI  Wie war es in der Schule?     4 4 8 

VII  Wo ist denn hier...?     2 3 5 

VIII 
 Hast du Lust, ins Kino zu 
gehen? 

1 7 8 

IX  Ordung muss sein! 3 6 9 

 
 30 42 72 
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7. ЦИЉ 

Циљ наставе страног језика у основном образовању заснива се на потребама ученика да овладају комуникативним вештинама, што 

се постиже развијањем способности и метода учења страног језика.  

Отуда је циљ наставе страног језика у основном образовању вишеструк: развијање сазнајних и интелектуалних способности 

ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова, стицање позитивног става према другим језицима и културама, 

као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и отворености у комуникацији, стицање свести и 

сазнања о функционисању страног и матерњег језика. Ученик треба да усвоји основна знања из страног језика која ће му 

омогућити да се у једноставној усменој и писаној комуникацији споразуме са људима из других земаља, усвоји норме вербалне и 

невербалне комуникације, као и да настави, на вишем нивоу образовања или самостално, учење истог или другог страног језика. 

Учење другог страног језика ослања се на искуства и знања стечена учењем првог страног језика и поспешује стицање вишејезичке 

и вишекултурне компетенције, као и развијање свести о језичком богатству ужег и ширег октужења.  

Кроз наставу страних језика ученик богати себе упознајући другог, стиче свест о значају сопственог језика и културе у контакту са 

другим језицима и културама. Ученик развија радозналост, истраживачки дух и отвореност у комуникацији са говорницима других 

језика. Ученик уочава значај личног залагања у процесу учења страног језика. 

 

8. ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ (стандарди) 

У оквиру оперативних задатака на нивоу језичких вештина ученик треба да буде оспособљен да реагује и разуме страин језик у 

оквиру све четири вештине: говора (разумевање и интеракција), писања и читања (хöрен, лесен, сцхреибен, спрецхен). 

У оквиру појединачних вештина на крају шестог разреда ученик треба да се оспособи за следеће вештине: 

Разумевање говора:  

Ученик треба да: 

- разуме изразе које наставник употребљава током часа да би дао упутства за рад и друго; 

- разуме кратке дијалоге и монолошка излагања обима до осам реченица, које наставник исказује природним темпом, или их 

чује преко звучног материјала, а који садрже искључиво језичку грађу обрађену током петог и шестог разреда; 

- разуме једноставне песме у вези са обрађеном тематиком; 

- разуме и реагује на одговарајући начин на кратке усмене поруке у вези са личним искуством и активностима на часу. 

Разумевање писаног текста: 

Ученик треба да: 

- упозна и, када је у питању позната језичка грађа, савлада технике читања у себи и гласног читања; 

- даље упознаје правила графије и ортографије; 

- разуме упутства за израду вежбања у уџбенику и радним листовима; 

- разуме смисао краћих писаних порука и илустрованих текстова о познатим темама  

      ( обима око 70 речи); 

- издваја информације из краћег прилагођеног текста у вези са неком особом или догађајем (ко, шта, где, када...). 

Усмено изражавање:  
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Ученик треба да:  

- разговетно изговара гласове, посебно оне које наш језик не познаје правилно, акцентује речи, поштује ритам и интонацију 

при спонтаном говору и читању; 

- ступи у дијалог и у оквиру шест-седам реплика, постављањем и одговарањем на питања, води разговор  у оквирима 

комуникативних функција и лексике обрађених током петог и шестог разреда; 

- монолошки, без претходне припреме, али уз наставников подстицај, у десетак реченица представи себе или другога, уз 

помоћ питања саопшти садржај дијалога или наративног текста, или опише слику, предмет, животињу и ситуацију; 

- интерпретира кратке, тематски прилагођене песме и рецитације. 

Интеракција: 

Ученик треба да: 

-реагује вербално или невербално на упутства и постављена питања у вези са конкретном ситуацијом; 

- поставља једноставна питања и одговара на њих; 

- изражава допадање или недопадање; 

- учествује у комуникацији на часу 

- тражи разјашњења кад нешто не разуме. 

Писано изражавање:  

Ученик треба да: 

- даље упознаје правила графије, ортографије и интерпукције;  

- допуњава и речи и кратке реченице на основу датог модела, слике или другог визуелног подстрицаја; 

- пише пригодне честитке, поруке и електронска писма користећи модел; 

- пише своје личне податке и податке других особа; 

- одговори на једноставна питања која се односе на обрађене теме, ситуације у разреду или  њега лично; 

- прави спискове са различитим наменама. 

Знања о језику: 

- преопознаје шта је ново научио; 

- схвата значај познавања језика; 

- увиђа могућности позитивног трансфера знања и стратегија стечених учењем првог страног језика; 

- користи језик у складу са нивоом формалности комуникативне ситуације; 

- разуме везу између сопственог залагања и постигнућа у језичким активностима. 

9. а. НАСТАВНИ ОБЛИЦИ 

У оквиру наставе немачког језика као страног заступљено је више облика рада. То су: 

-  фронтални 

- групни 

- рад у пару 

- индивидуални. 
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Пожељно је смењивање облика рада на једном часу како би се задржала пажња ученика; један облик рада не треба да траје 

дуже од 15 минута. 

Група садржи максимално 5 ученика, и сваки ученик има одређену улогу. 

Рад у пару је опција индивидуалном раду, а ученици бирају облик рада примеренији њиховим афинитетима. 

Требало би увести и рад са пројектима, где ученици сами бирају теме и области интересовања. 

У циљу унапређивања квалитета и количине језичког материјала настава се заснива на социјалној интеракцији, при чему се 

трага за информацијама из различитих извора као што су интернет, дечији часописи, аудио материјал.  

            б. НАСТАВНЕ МЕТОДЕ 

Наставне методе су начини рада наставника и ученика при чему ученици стичу знања и развијају способности . Основна подела 

метода је на вербалне и визуалне. У настави се примењују и индукција и дедукција, анализа и синтеза. У настави је важно 

примењивати више метода и комбиновати их.  

Комуникативна настава језик сматра средством комуникације. Комуникативно-интерактивни приступ у настави страних језика 

укључује следеће: Језички садржај усваја се кроз циљано и осмишљено учествовање у друштвеном чину, ученици се третирају као 

креативни и одговорни учесници у друштвеном чину, а учионица постаје простор који се прилагођава потребама наставе. Помоћу 

дијалошке методе увежбава се комуникативна компетенција, разбија се монотонија на часу, а ученици слободно излазе испред 

клупа да би извели дијалог. Метода се тако приближава драмској, у коју се може укључити и више ученика. 

На часу се уводе и мини-дијалози, игре по улогама, симулације, а на основу текстова из уџбеника или других извора, па је сходно 

томе више заступљена и текст-метода. 

 

10. КАРАКТЕРИСТИЧНЕ АКТИВНОСТИ  НАСТАВНИКА И УЧЕНИКА 

Улога наставника састоји се у организовању наставе постављањем циљева рада, планирањем садржаја, средстава и опреме, 

наставних облика и метода, као и времена потребног за рад. 

Наставник развија и одржава комуникацију на часу тако што поставља питања и захтеве и подстиче ученике на интеракцију.  

Активност ученика заснива се на њиховом свесном, активном и равноправном учествовању у свим активностима. Препоручује се 

динамично смањивање техника-активности са трајањем од максимално 15-20 минута.  

Карактеристичне активности су: 

- слушање и реаговање на команде наставника 

- рад у паровима, мањим и већим групама 

- мануелне активности (израда паноа, постера) 

- вежбе слушања и активности везане за то 

- игре 

- певање 

- класирање и упоређивање 

- цртање и израда сликовног речника 

- превођење исказа у гест и обрнуто 

- повезивање наслова или слике са текстом 
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- разумевање писаног језика 

- одговарање на питања 

- уочавање граматичких специфичности 

- писано изражавање 

 

11. СРЕДСТВА У НАСТАВИ 

У настави се користи више наставних средстава, како би градиво острало трајније у сећању. Ученици користе књигу, радну 

свеску, свеске за рад у школи и код куиће, цд уз уџбеник, фломастере, бојице. 

Наставник користи уџбенички комплет са приручником. 

Заједнички користимо таблу, креду, постере, хамере за израду плаката, флеш картице, цд плејер. 

Као стручна литература користе се речник, интернет, граматике, методички и педагошки приручници. 

 

12. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ УЧЕНИЧКОГ РАДА 

Елементи за процену и оцењивање су: 

- разумевање говора 

- разумевање краћег писаног текста 

- усмено изражавање 

- писано изражавање 

- усвојеност лексичких садржаја 

- усвојеност граматичких структура 

- правопис 

- залагање на часу 

- израда домаћих задатака и пројеката 
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ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ - ИЗАБРАНИ СПОРТ 

VI РАЗРЕД 
 

 

VI 
Целе 

године 
Изабрани спорт  19 17 36 

 

Циљ часова 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, а да се при том 

задовоље индивидуалне потребе ученика и њихова радозналост и жеља за достигнућима у изабраном спорту. 

 

Општи задаци: 

 

- развој и одржавање моторичких способности ученика; 

- учење и усавршавање моторичких форми изабраног спорта; 

- стицање теоријских знања у изабраном спорту; 

- познавање правила такмичења у изабраном спорту; 

- формирање навика за бављење изабраним спортом; 

- социјализација ученика кроз изабран спорт и неговање етичких вредности према учесницима у такмичењу; 

- откривање даровитих и талентованих ученика за одређени спорт и подстицање да се баве тим спортом. 

 

Посебни задаци: 

 

- развој и одржавање специфичних моторичких способности (које су нарочито значајне за успешно бављење изабраним спортом); 

- учење и усавршавање основних и сложених елемената технике изабраног спорта; 

- пружање неопходних знања из изабраног спорта (принципи технике, начини вежбања-тренирања, стицање тактичких знања, 

правила такмичења и њихова примена у пракси); 

- обавезна реализација такмичења на разредном и одељенском нивоу; 

- задовољавање социјалних потреба за потврђивањем и групним поистовећивањем; 

- стварање објективних представа ученика о сопственим могућностима за учешће у изабраном спoрту; 

- подстицање стваралаштва (у домену технике, тактике и такмичења). 
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Активности 

 

На свим часовима на којима се реализује изабрани спорт посвећује се пажња: 

- развијању физичких способности које су карактеристичне за изабрани спорт, 

- брзине, снаге, издржљивости, гипкости, координације и окретности, 

- учвршћивању правилног држања тела, 

- усвајању моторичких знања и умећа и навика које су карактеристичне за изабрани спорт. 

 

 

Организациони облици рада 

 

Циљ наставе физичког васпитања - изабрани спорт остварује се путем следећих организационих облика рада: 

- часова физичког васпитања – изабрани спорт, 

- спортског такмичења. 

 

Садржај програма 

 

Програмски садржаје чини следећа структура: 

- развијање моторичких способности ученика, 

- спортско-техничко образовање ученика (обука и усавршавање технике), 

- индивидуална и колективна тактика изабраног спорта, 

- теоријско образовање из области изабраног спорта, 

- правила изабраног спорта, 

- организовање унутар одељенских и међу одељенских такмичења. 

 

Начини остваривања програма 

 

Предмет физичко васпитање – изабрани спорт је обавезан изборни предмет и реализује се у оквиру редовне наставе са једним 

часом недељно. Програм се односи на спортску грану, по избору ученика, а у складу са просторно-техничким условима школе. 

Ученицима се пружа прилика да својим избором и уз савет наставника задовоље своје жеље и интересовања. 

 

Праћење и вредновање рада ученика 

 

Оцењивање се врши бројчано на основу остваривања оперативних задатака и минималних образовних захтева. 

Праћење напретка ученика обавља се сукцесивно у току целе школске године на основу јединствене методологије која предвиђа 

следеће тематске целине: 
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- стање специфичних моторичких способности (у складу са захтевима изабраног спорта), 

- здравствено-хигијенске навике карактеристичне за изабрану спортску грану, 

- достигнут ниво савладаности моторних знања, умећа и навика у складу са индивидуалним могућностима у изабраној спортској 

грани и минималним образовним захтевима за изабрану спортску грану, 

- однос према раду и вредновању учешћа на школским спортским такмичењима. 

 

1. Праћење и вредновање специфичних моторичких способности врши се на основу савладаности програмског садржаја којим се 

подстиче развој оних физичких способности за које је овај узраст критичан период због њихове трансформације под утицајем рада 

у изабраној спортској грани. 

2. Усвојеност здравствено-хигијенских навика прати се на основу утврђивања нивоа правилног држања тела и одржавања личне и 

колективне хигијене, а такође и на основу усвојености и примене знања из области здравља у изабраној спортској грани. 

3. Степен савладаности моторних знања и умећа спроводи се на основу минималних програмских захтева, који је утврђен на крају 

навођења програмских садржаја. 

4. Однос према раду вреднује се на основу редовног и активног учествовања у наставном процесу, такмичењима и ван школским 

активностима. 

 

Оцењивање ученика у оквиру праћења и вредновања наставног процеса врши се на основу правилника о оцењивању ученика 

основне школе и на основу савремених дидактичко-методичких знања. 

 

Педагошка документација и дидактички материјал: 

 

- дневник рада, 

- планови рада, 

- писане припреме, 

- радни картон, очигледна средства (цртежи, видео траке и сл.).



 152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА  

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:     Рачунарство и информатика 

 

РАЗРЕД /ОДЕЉЕЊЕ: 6  

 

Р
ед

н
и

 б
р

. 

н
а
ст

а
в

н
е 

т
ем

е 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Број 

часова 

по теми 

Број часова за 

о
б
р

а
д

у
 

o
ст

а
л

е 

т
и

п
о
в

е 

ч
а
са

 

1 РАД СА ТЕКСТОМ 10 8 2 

2 ИНТЕРНЕТ 4 3 1 

3 ГРАФИКА  10 10 0 

4 АНИМАЦИЈА 3 1 2 

5 ПРОГРАМИРАЊЕ У VISUAL BASIC-U 9 8 1 

УКУПНО 36 30 6 
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Циљ и задаци 

Циљ образовно-васпитног рада изборног програма је да се ученици оспособе за коришћење рачунара.  

Задаци образовно-васпитног рада:  

- упознавање основних појмова из информатике и рачунарства;  

- развијање интересовања за примену рачунара у свакодневном животу и раду;  

- подстицање креативног рада са рачунаром;  

- оспособљавање за рад на рачунару.  

Оперативни задаци: 

- упознавање ученика са радом са табелама у програму за обраду текста; 

- упознавање ученика са применом рачунара у области информација и комуникација;  

- упознавање ученика са основним елементима програма за графику и анимацију;  

- упознавање ученика са основним елементима програмирања;  

- упознавање ученика са различитим образовним софтверима.  

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

РАД СА ТЕКСТОМ (10) 

Рад са табелама (креирање табела, унос текста, форматирање, рад са текстом у табели, кретање по табели, уметање редова и 

колона, брисање редова и колона, спајање и дељење ћелија, ширина и висина редова и колона). Оквири и сенчење табеле. 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.  

ИНТЕРНЕТ (4) 

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 личних података. Сигурност на Интернету.  

ГРАФИКА (10) 
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Извори дигиталних слика (цртање, сликање екрана, скенирање, фотографисање, преузимање са Интернета). Обрада слика. Типови 

записа дигиталних слика. Конверзија између формата. Припрема слика за штампу, екрански приказ и објављивање на Интернет 

странама.  

АНИМАЦИЈА (3) 

Основе анимације. Израда једноставне анимације.  

ИЗБОРНИ МОДУЛИ (9) 

Одабрана поглавља из програмирања или интерактивне графике.  

 

Програмирање  

Увод у програмирање. Типови података и декларисање променљивих. Основне команде програмског језика. Демонстрација 

могућности програмског језика.  

 

Интерактивна графика  

Упознавање ученика са програмима за рад са графиком и њихова употреба у реализацији и савладавању градива других предмета 

(математика, физика, техничко и информатичко образовање).  

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  

Предмет има статус изборног. Анкетирање ученика врши се на почетку сваке школске године. Ако се ученици определе за овај 

предмет, похађају га до краја текуће школске године.  

Од пријављених ученика на нивоу школе, потребно је формирати групе од 15 до 20 ученика.  

Препоручује се да највећи број ученика по једном рачунару буде два.  
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Ученички рачунари треба да имају основну конфигурацију, са паром слушалица и микрофоном због обраде мултимедијалних 

садржаја.  

У учионици од техничке опреме треба да се налази и један рачунар за наставника, успостављена веза са Интернетом, скенер, 

штампач и звучници.  

У складу са могућностима школе, препоручује се да сви рачунари у учионици буду умрежени и да учионица има један видео 

пројектор.  

Програмске садржаје треба остваривати првенствено кроз вежбе и практичан рад на рачунару. У циљу што оптималнијег усвајања 

знања препорука је да ученици имају по један час вежби сваке недеље или да се реализује двочас сваке друге недеље.  

С обзиром да ученици не морају похађати предмет у сва четири разреда, неки садржаји се морају тематски понављати и 

провлачити кроз више разреда да би се предвиђене теме што боље савладале. Ту се пре свега мисли на обраду текста која иде од 

почетног ка напредном нивоу, а затим на креирање и обраду мултимедијалних садржаја, као и на њихово уклапање у 

функционалну целину кроз пројектне задатке.  

Код тематске целине Рад са текстом главни акценат треба ставити на рад са табелама које нису обрађиване у петом разреду. Кроз 

примере и једноставне вежбе обрадити појмове редова и колона табеле, креирање табеле, појам ћелије, уметање редова и колона, 

брисање редова и колона, спајање и дељење ћелија, промену ширине и висине редова и колона. Обрадити, такође, кретање по 

табели, унос текста у табелу, форматирање текста унутар ћелије, копирање и премештање текста. Објаснити постављање разних 

врста оквира и сенчења ћелија табеле, као и аутоматско форматирање табела. Затим треба прећи на комплексније вежбе са 

табелама и објаснити уметање табела у стране са текстом и сликама. У оквиру исте теме ученици треба да овладају напреднијим 

техникама за обликовање страница као што су: уметање заглавља и подножја на страну, уметање броја стране, датума и времена, 

прелом стране, промена позадина стране. Наставну јединицу подешавања формата папира и маргина као и преглед папира пре 

штампања и технику самог штампања треба кратко поновити, у односу на пети разред и кроз задату вежбу проверити колико су 

ученици усвојили од презентованог садржаја.  

Препоручује се да се ова тематска целина обради у програмима Microsoft Office Word или OpenOffice Writer.  

Тематску целину Интернет демонстрирати на примерима. Уколико школа нема техничке могућности за Интернет конекцију, рад 

са Интернетом показати на неколико страница смештених на хард диску, у оффлине режиму. Појам глобалне и локалне рачунарске 

мреже објаснити што је могуће једноставније. Повезивање на Интернет објаснити више теоријски, а уколико постоји могућност 

показати и практично. Не задржавати се на техничким детаљима. Циљ ове теме је да створи слику код ученика о Интернету и 

правилним начинима коришћења. Кроз практичан рад по задатку објаснити рад са сервисима Интернета (Wеб и електронска 

пошта), начине ефикасног коришћења сајтова за циљано претраживање Интернета, као и начине преузимања текста и слика са 
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Интернета и њихово складиштење на меморијске јединице. Посебну пажњу посветити објашњавању структуре Wеб и електронске 

адресе. Детаљно образложити структуру електронске поруке, начинима креирања, чувања, брисања, читања и одговарања на 

примљену електронску пошту. Посебну пажњу посветити сигурном и безбедном претраживању интернета и сигурној и безбедној 

комуникацији. Обавезно ученицима објаснити значај заштите личних података при раду на Интернету и правила понашања на 

непознатим Wеб сајтовима. Посебно истаћи опасност од откривања личних података непознатим саговорницима на Интернету. 

Упутити ученике да питају родитеље и наставнике за савет у случају да нису сами у стању да одлуче да ли је нека активност на 

Интернету безбедна или не.  

У оквиру тематске целине Графика ученицима треба представити различите изворе дигиталних слика. Почети од креирања 

једноставних цртежа, затим објаснити сликање екрана и обраду тако добијених слика. Након тога треба демонстрирати поступак 

скенирања и фотографисања дигиталним фотоапаратом. Омогућити свим ученицима да стекну практично искуство у раду са 

скенером и дигиталним фотоапаратом. Поновити кроз вежбу преузимање слика са Интернета. Посебну пажњу посветити начинима 

обраде слика и детаљно објаснити промену димензија и резолуције слике, селекцију, копирање и одсецање делова слике, 

подешавање осветљења и колорита слике. За обраду ове теме суштински је важно да ученици усвоје сазнања о типовима записа 

дигиталних слика. Разјаснити појмове битмапирана и векторска графика и особине појединих формата. Обавезно ученике научити 

да разликују различите типове записа дигиталних слика и да врше конверзију из једног формата у други. Кроз вежбу показати 

ученицима како се врши припрема слика за штампу, екрански приказ и објављивање на Интернет странама.  

Препоручује се наставнику да битмапирану графику обради у програмима PhotoShop или Gimp, а векторску графику у програмима 

Corel Draw или InkScape. Треба, такође, укључити и друге програме који се уклапају у тему.  

За обраду појма Анимација издвојено је свега три часа и треба их ефикасно искористити на дефинисање самог појма, 

демонстрацију неколико примера и израду једноставне анимације на задату тему. Наставнику се препоручује рад са програмима 

Gif Creator, Gif animator или Microsoft Photo Story.  

У оквиру последње тематске целине пружа се могућност наставницима и ученицима који су заинтересовани за наставу 

Програмирања да почну са изучавањем неког од актуелних програмских језика. Наставницима се препоручује да програмске 

садржаје обраде у једном од следећа три програмска језика: Ц#, Јава или Висуал Басиц. У изабраном програмском језику потребно 

је објаснити ученицима типове података са декларацијом променљивих, као и линијску и разгранату структуру програма. Наредбу 

услова (IF-THEN-ELSE) и цикличну структуру (FOR петља) представити преко примера.  

У одабраном програмском језику одрадити следеће једноставне вежбе: 

1) Унос два броја са тастатуре и исписивање њиховог збира и разлике; 

2) Унос два броја са тастатуре и исписивање већег (мањег) од њих; 
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3) Унос два цела броја а и б, а затим, помоћу петље, испис свих целих бројева који се налазе између датих бројева; 

4) Калкулатор који омогућава извођење операција над унетим бројевима, како основних аритметичких (сабирање, одузимање, множење, 

дељење) тако и других које калкулатор омогућава (израчунавање реципрочне вредности, квадратног корена, степена). Овај задатак се може 

реализовати као Wиндоwс програм, уз употребу дугмића (Буттон) и поља за унос текста (ТеxтБоx).  

За ученике који не желе да се баве програмирањем, понуђене су занимљиве наставне теме из области Интерактивне графике. Овде ученицима 

треба демонстрирати рад са графиком у различитим програмима, нарочито оним који су бесплатни. Препоручују се програми ГеоГебра 

(примена програма у геометрији) и Гоогле СкетцхУп (примена у техничком цртању и архитектури). За реализацију ове наставне теме потребно 

је презентовати ученицима радно окружење програма и урадити једноставне примере. Од ученика захтевати самосталну израду вежби која је 

тематски повезана са градивом математике, физике или техничког и информатичког образовања које изучавају током школске године.  

Број часова који је предвиђен за сваку наставну област је оријентациони. Наставнику се оставља слобода да га коригује у извесној мери (2 до 3 

часа по теми) уколико му је то потребно ради квалитетнијег савладавања програмских садржаја.  
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              ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА СРПСКИ ЈЕЗИК  ЗА СЕДМИ РАЗРЕД 

 

Табеларни приказ оријентационог распореда градива 

 
Наставне теме I I II II III III IV IV V VI uku

pno 

образовни стандарди 

наставни месец С О Н Д Ј Ф М А М Ј /  

број часова по месецима 18 17 17 13 10 15 18 13 16 7 144  

књижевност 7 4 6 4 6 6 5 4 5 4 51 сј.2.4.3.-сј.2.4.7.,сј.3.4.1.-сј.3.4.5. 

лектира 7 4 6 4 6 6 5 4 5 4 51  

језик 8 6 9 4 4 6 5 8 6 3 59 сј.1.3.17.-сј.1.3.21.,сј.2.3.5.-

сј.2.3.9. 

граматика 5 5 6 2 2 4 3 6 3 2 38 сј.3.3.2.-сј.3.3.6. 

правопис 2 1 3 2 1 2 2 2 2 1 18 сј.2.2.5. 

ортоепија 1 / / / 1 / / / 1 / 3  

језичка култура 3 7 2 5 / 3 8 1 5 / 34  

усмено изражавање 1 4 1 2 / 1 5 / 3 / 17 сј.2.1.1.-сј.2.1.3. 

писано изражавање 2 3 1 3 / 2 3 1 2 / 17 сј.3.2.1.,сј.3.2.2. 

             

укупно обраде 10 9 10 9 7 10 13 8 10 5 91  

укупно утврђивања 7 7 5 4 3 4 5 4 5 2 46  

остало 1 1 2 / / 1 / 1 1 / 7  
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ГЛОБАЛНИ ПЛАН И  ПРОГРАМ 
(4 часа недељно,144 часа годишње) 

 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ: 
-систематизација и проширивање знања о врстама речи и граматичким категоријама променљивих речи, 

о значењу и употреби падежа,о врстама глагола; 

-систематизација и проширивање знања о реченичним члановима; 

-напоредни односи међу реченичним члановима; 

-појам синтагме и састав уметничке синтагме; 

-појам актива и пасива; 

-систем независних предикатских реченица; 

-напоредни односи међу независним предикатским реченицама у оквиру комуникативне реченице; 

-конгруенција; 

-разликовање кратких акцената и реченични акценат; 

-основни појмови о старословенском језику; 

-осамостаљивање за анализу лирских,епских и драмских текстова; 

-усвајање књижевних и функционалних појмова према захтевима програма; 

-излагање(експозиција),опис и приповедање; 

-технички и сугестивни опис,техничко и сугестивно приповедање; 

-информативно читање и упућивање ученика у читање"с оловком у руци" 

(подвлачење,обележавање,записивање) 

 

ПРЕДМЕТНА ПОДРУЧЈА: 

ЈЕЗИК:59 ЧАСОВА 

ГРАМАТИКА 
Врсте речи 

Значења и употреба падежа 

Врсте глагола 

Врсте субјекта,предиката,објекта,прилошких одредби 

Напоредни односи међу реченичним члановима 

Појам синтагме 

Независна предикатска реченица 

Конгруенција 
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Уочавање разлике између кратких акцената 

Основни појмови о старословенском језику 

ПРАВОПИС 

Интерпункција у сложеној реченици 

Навикавање ученика на коришћење Правописа 

Разликовање акцената 

 

КЊИЖЕВНОСТ:51 ЧАС 
Тумачење текста(запажање,истраживање уметничких вредности) 

Усвајање књижевнотеоријских појмова 

Тумачење епских дела:мотиви и њихове функције 

Уочавање одлика фабуле;однос сижеа и фабуле 

Тумачење идејног слоја текста 

Тумачење лирских дела:мотиви,поетске слике,поруке 

Тумачење драмских дела:дијалог,монолог,ремарке,драмска радња,ликови 

 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА:34 ЧАСА 
Основни облици усменог и писаног изражавања:препричавање,причање,описивање, 

извештавање 

Усмена и писана вежбања:ортоепске вежбе,лексичке и семантичке,синтаксичке и  

стилске вежбе 

Осам домаћих писаних задатака 

Четири школска писмена задатка 

Према прописаним стандардима,ученици 7-ог  разреда треба да савладају градиво према стандардима из сва три 

нивоа(основни,средњи,напредни),и то из следећих области: 

1.Вештина читања и разумевање прочитаног 

2.Писано изражавање 

3.Граматика,лексика,народни и књижевни језик 

4.Књижевност 

У овом наставном плану коришћени су следећи стандарди: 

Основни ниво: 
сј.1.3.17.разликује појмове књижевног и народног језика; 

сј.1.3.18.зна основне податке  о пореклу и дијалекатској разуђености српског језика; 

сј.1.3.19.зна основне податке о језицима националних мањина; 

сј.1.3.20.има позитиван став према дијалектима; 
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сј.1.3.21.разуме важност књижевног језика; 

 

Средњи ниво: 
сј.2.1.1.чита текст користећи различите стратегије читања; 

сј.2.1.2.познаје врсте неуметничких текстова; 

сј.2.1.3.препознаје и издваја језичка средства; 

сј.2.2.5.зна правописну норму; 

сј.2.3.5.препознаје подврсте синтаксичких јединица; 

сј.2.3.6.одређује реченичне и синтаксичке чланове; 

сј.2.3.7.препознаје главна значења падежа; 

сј.2.3.8.препознаје главна значења и функције глаголских облика; 

сј.2.3.9.познаје метонимију; 

сј.2.4.3.разликује лирско-епске врсте 

сј.2.4.4.разликује књижевнонаучне врсте; 

сј.2.4.5.препознаје и разликује одређене стилске фигуре; 

сј.2.4.6.одређује мотиве,идеје,композицију,форму,карактеристике лика; 

сј.2.4.7.разликује облике казивања у књижевноуметничком тексту; 

 

Напредни ниво: 
сј.3.2.1.организује текст у логично распоређене пасусе; 

сј.3.2.2.саставља аргументовани текст; 

сј.3.3.2.познаје гласовне промене; 

сј.3.3.3.зна и примењује акценатску норму; 

сј.3.3.4.познаје подврсте речи; 

сј.3.3.5.познаје и именује подврсте синтаксичких јединица; 

сј.3.3.6.познаје главна значења  падежа и глаголских облика; 

сј.3.4.1.наводи наслов дела,аутора,род и врсту на основу одломка; 

сј.3.4.2.издваја основне одлике књижевних родова и врста; 

сј.3.4.3.разликује аутора дела од лирског субјекта; 

сј.3.4.4.проналази и именује стилске фигуре; 

сј.3.4.5.одређује и именује врсту стиха и строфе; 
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ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА за наставни предмет Енглески језик, разред VII 
 

Време Назив теме Обрада Понављање 
Контролни 

задатак 

Писмени 

задатак 
Укупно 

Септембар, 

октобар 

The World of 

Work 
4 5 1 - 10 

Октобар, 

новембар 
Style 6 4 1 - 11 

Новембар, 

децембар 

Living in the 

Past 
4 2 - - 6 

Децембар, 

јануар 

Fitness and 

Health 
6 5 - 1 12 

Фебруар Imagination 4 2 1 - 7 

Март 
Fame and 

Fortune 
5 4 1 - 10 

Април 
Working 

Together 
3 1 - - 4 

Мај, јун Our World 5 6 - 1 12 

 Укупно: 37 29 4 2 72 

 
 

 Циљ наставе енглеског језика јесте да ученици овладају основним законитостима енглеског језика и комуникативних 

вештина. Током основног образовања ученик треба да усвоји основна знања из овог језика која ће му омогућити да се у 

једноставној усменој и писаној комуникацији споразумева са људима из других земања, те да усвоји норме вербалне и 

невербалне комуникације. 

 

 Задаци наставе енглеског језика: 

Задаци наставе енглеског језика су да оспособи ученика да овлада следећим језичким вештинама: 

 

 Разумевање говора 

Ученик треба да разуме и реагује на усмени текст у вези са темама, ситуацијама и комуникативним функцијама предвиђеним 

наставним програмом. 
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 Разумевање писаног текста 

Ученик чита са разумевањем писане и илустроване текстове у вези са темама, ситуацијама и комуникативним функцијама 

предвиђеним наставним програмом. 

 

 Усмено изражавање 

Ученик самостално усмено изражава ситуације и комуникативне функције у вези са темама предвиђеним наставним програмом. 

 

 Писано изражавање 

Ученик се у писаној форми изражава у вези са темама и ситуацијама и 

комуникативним функцијама предвиђеним наставним програмом, поштујући правила писаног кода. 

 

 Интеракција 

Ученик остварује комуникацију и са саговорником размењује информације у вези са темама, ситуацијама и комуникативним 

функцијама предвиђеним наставним програмом, поштујући социокултурне норме интеракције. 

 

 Активности: 

- слушање и реаговање на команде наставника или са траке, 

- рад у паровима, малим и великим групама, 

- мануелне активности, 

- вежбе слушања, 

- игре примерене узрасту, 

- класирање и упоређивање, 

- договори и мини пројекти, 

- заједничко прављење и повезивање илустрованих и писаних материјала, 

- уочавање граматичких специфичности, 

- препознавање група слова и гласова, 

- одговарање на једноставна питања. 

 

 Наставна средства: 

Уџбеници, приручници, наставни листићи, слике, аудио дискови, панои 

 

 Методе наставе енглеског језика: 

- Вербално-текстуалне и илустративне методе 

 

 Праћење и вредновање ученичког рада: 
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- читање и комуникативне вештине (граматичка прецизност, вербална течност, разумевање саговорника, итд.); 

- писмено изражавање (писмени задаци, домаћи задаци, тестови затвореног и отвореног типа), вежбе (лексичке, 

морфолошке, семантичке, синтаксичке), диктати. 
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ГЛОБАЛНИ ПЛАН ЗА ПРЕДМЕТ ЛИКОВНА КУЛТУРА 

7 РАЗРЕД ;   
(1 час недељно, 36 часова годишње) 

 

АРАБЕСКА (1+3) 

 

 Арабеска. 

 Арабеска - вежбање, естетска анализа, итд.  

 

ПРОПОРЦИЈЕ ( 1+3) 

 

 Пропорције 

 Пропорције - вежбање и естетска анализа.  

 

КОМПОЗИЦИЈА И ПРОСТОР (17+2+1) 

 

 Равнотежа облика и масе у простору.  

 Равнотежа боје у простору.  

 Компоновање величина у простору. 

 Компоновање више ритмичких целина различитог значања у простору. 

 Понављање и степеновање облика у простору. 

 Контраст, светлина, површина и облика у одређеном простору. 

 Сродност ликовних вредности у одређеном простору. 

 Композиција и простор - вежбање. 

 Композиција и простор - естетска анализа. 

 

ОБЈЕДИЊАВАЊЕ ПОКРЕТА, ИГРЕ И ЗВУКА (2+4) 
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 Обједињавање покрета, игре и звука. 

 Груписање и преплитање различитих врста опажаја. 

 Обједињавање покрета, игре и звука, естетска анализа. 

 

ФОТОГРАФИЈА (2) 

 

 Фотографија.  

 

 

 

                                                                         Наставник: Slavica Rankovic 

Образовни стандарди су дефинисани за следеће области: 

• МЕДИЈИ, МАТЕРИЈАЛИ И ТЕХНИКЕ ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ 

• ЕЛЕМЕНТИ, ПРИНЦИПИ И САДРЖАЈИ (ТЕМЕ, МОТИВИ, ИДЕЈЕ...) 

ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ 

• УЛОГА, РАЗВОЈ И РАЗЛИЧИТОСТ ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ 

 
● изводи дводимензионалне и тродимензионалне радове 

 

● описује свој рад и радове других (нпр. исказује утисак) 

● описује разлике које уочава на уметничким радовима из различитих земаља, 

култура и периода 

● познаје места и изворе где може да прошири своја знања везана за визуелне 

уметности (нпр. музеј, галерија, атеље, уметничка радионица...) 

 

● зна неколико примера примене визуелних уметности у свакодневном животу 

● 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, техника и материјала визуелне уметности 

● уочава међусобну повезаност елемената, принципа и садржаја на свом раду и на 

радовима других 

● описује потребна знања и вештине који су неопходни у занимањима везаним за 

визуелне уметности 
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● користи друга места и изворе (нпр. библиотека, интернет...) да би проширио 

своја знања из визуелних уметности 
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ГОДИШЊИ ПЛАН ПРЕДМЕТА: МУЗИЧКА КУЛТУРА  

Предметни наставник: ОЉА БЕЛОГРАД 

 Разред и одељење: VII1,VII2   

 

 

Назив теме Циљеви и 

задаци 

Образовни стандарди по нивоима Тип часа Време 

реализације 

Провера 

остварености 

образовних 

стандарда 

обрада утврђ. свега 

1.Певање и 

свирање. 

 

 

 

 

 

 

Развијање музикалности 

и креативности код 

ученика, као и да негују 

смисао за заједничко и 

индивидуално 

музицирање у свим 

облицима васпитно-

образовног рада са 

ученицима. 

Развијање способности и 

извођења музике (певање 

и свирање). 

 

 

ЗНАЊЕ И РАЗУМЕВАЊЕ 

Основни ниво-МК.1.1.1.ученик познаје 

основне елементе музичке писмености и 

контекст музичког догађаја 

Средњи ново-МК.2.1.1.ученик препознаје 

везу између музичких елемената и 

музичког израза 

Напредни ниво-МК3.1.1.ученик зна и 

разуме сложеније елементе музичке 

писмености и њихову изражајну и естетску 

примену. 

МУЗИЧКО ИЗВОЂЕЊЕ 

Основни ниво-МК.1.3.1.ученик може да 

пева музички пример уз тактирање у којој 

се користи:основне ритмичке 

вредности,основна темпа,тонске висине од 

малог г до е2,основни динамички распон и 

партитурне ознаке.МК.1.3.2.Ученик може 

да свира једноставне дечије народне и 

популарне песме. 

Напредни ниво-МК.3.3.1.ученик може да 

изведе (пева и свира)песму или музички 

пример који садржи разноврсне елементе 

музичке писмености (дурске 

лествице,молске,ритмичке 

вредности,динамичке вредности).Ученик 

зна да пева или свира музику различитих 

22 22 22   
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типова српске фолклорне баштине 

(календарске,некалендарске,народна-

духовна музика). 

2.Слушање музике. 

 

 

 

 

 

 

Развијање навике 

слушања 

музике,подстицање 

доживљаја и 

оспособљавање за 

разумевање музике. 

 

 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

Основни ниво-МК.1.2.1.ученик може да 

именује музичке изражајне елементе  

МК.1.2.2.извођачки састав-ученик 

препознаје инструменталне 

групе,појединачне инструменте и вокалне 

саставе 

МК.1.2.3.музичке жанрове 

МК.1.2.4.српски музички фолклор 

Средњи ниво-ученик уме да 

МК.2.2.1.опише и анализира 

карактеристике звучног примера кроз 

садејство опажених музичких елемената  

МК.2.2.2.препозна структуру одређеног 

жанра. 

МК.2.2.1.ученик препознаје основне 

карактеристике српске народне музике. 

Напредни ниво-МК..3.2.1. ученик повезује 

опажања,карактеристике инструмената 

извођачког састава са њиховом естетском 

применом 

МК.3.2.2.ученик препознаје везу 

стилског,друштвено-историјског контекста 

и музичких карактеристика слушаног 

примераМК.3.2.3.ученик разликује српску 

ритуалну и забавну народну музику и 

изворну народну музику од 

“новокомпоноване”музике.Ученик 

препознаје карактеристике српске народне 

музике у уметничкој музици. 

36 36 36   

3.Музички 

инструменти и нова 

Упознавање са поделом 

инструмената у 

Област: ЗНАЊЕ И РАЗУМЕВАЊЕ 

Основни ниво-МК.1.1.2.ученик познаје 
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дела. 

Подела 

инструмената 

-Жичани 

инструменти 

-Гудачки 

инструменти 

-Трзалачки 

инструменти 

-Дувачки 

инструменти 

-Дрвени дувачки 

инструменти 

-Лимени дувачки 

инструменти 

-Удараљке са 

одређеном висином 

тона 

-Удараљке са 

неодређеном 

висином тона 

-Инструменти са 

диркама 

 

 

 

 

 

 

синфонијском 

оркестру,развијање 

интересовања за 

музику,изградити 

културне навике 

ученика,стварање 

одељенских 

ансамбала,упознавање 

изражајних средстава 

музичке уметности. 

 

 

основне карактеристике музичких 

инструмената,гласова,њихову поделу и 

разликује вокалне,инструменталне и 

вокално-инструменталне саставе. 

Средњи ниво-МК.2.1.2.ученик повезује 

специфичне карактеристике музичких 

инструмената са музичким изразом. 

Напредни ниво-МК.3.1.4.ученик зна 

историјат,литературу,извођачке и 

специфичне карактеристике музичких 

инструмената и састава што повезује са 

естетском применом. 

 

1 

1 

 

 

 

 

1 

4 

 

 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

1 

 

3 

 

1 

1 

 

 

 

 

1 

4 

 

 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

1 

 

3 

 

1 

1 

 

 

 

 

1 

4 

 

 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

1 

 

3 

4.Музичко-стилска 

раздобља- 

-Праисторија 

-Античке 

цивилизације 

 

Средњовековна 

Ученици треба да 

упознају музичку културу 

кроз обраде тема 

повезаних с музиком 

различитих епоха. 

Стицање знања о музици 

различитих епоха. 

Област:ЗНАЊЕ И РАЗУМЕВАЊЕ 

Основни ниво-МК.1.1.2.ученик познаје 

основне карактеристике музике одређених 

епоха и опште појмове музичко-сценске и 

концертне музике 

Средњи ниво-МК.2.1.2.ученик познаје 

најзначајнија дела и представнике стилских 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

  



 174 

музика 

-Ренесанса 

-Барок 

-Класицизам 

-Музика у Србији 

 

 

 

 

 

-Музички жанрови 

 

 

 

епоха,разуме појмове апсолутне и 

програмске музике,структуру одрђених 

облика музичко-сценске и концертне 

музике. 

Напредни ниво-МК.3.1.2.ученик повезује 

структуралну и драматуршку димензију 

музичког дела са естетском применом и 

историјском контексту. 

 

Основни ниво-МК.1.1.2.ученик познаје 

основне појмове одређених музичких 

жанрова  

Средњи ниво-МК.2.1.2.ученик разуме 

специфичне карактеристике 

жанра,структуралне и драматуршке 

елементе жанровских примера и њихову 

естетску функцију 

Напредни ниво-МК.3.1.3.ученик повезује 

драматуршке и структуралне елементе са 

естетском применом и доводи у везу са 

духом времена.Познаје најзначајније 

светске и националне представнике. 

 

2 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

1 

1 

1 

1 

2 

 

1 

1 

1 

1 

5.Музичко 

стваралаштво. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУЗИЧКИ 

ЖАНРОВИ 

Подстицање 

креативности у стварању 

музике.Даље упознавање 

основа музичке 

писмености и изражајних 

средстава музичке 

уметности. 

 

 

МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО 

Основни ниво-МК.1.4.2.ученик може да 

осмисли ритмичку пратњу за један 

инструмент песме коју зна.Ученик може да 

ствара мелодију од понуђених 

мотива,комбиновањем. 

Напредни ниво-МК.3.4.2.ученик може да 

осмисли мању музичку целину ( музичку 

реченицу,период,облике песме)може да је 

запише и одсвира. 

 

Основни ниво-МК.1.4.4.ученик уме да 

одабере одговарајући музички пример ( за 

 

3 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

3 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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ЕПОХЕ 

 

задати историјско-стилски период).Ученик 

уме да импровизује певањем,свирањем 

одређену мелодију у духу популарне 

музике. 

Напредни ниво-МК.3.4.2.ученик може да 

одређену мелодију из репертоара класичне 

музике варира певањем у духу 

националне,забавне,популарне музике. 

 

Основни ниво-МК.1.4.4.ученик може да 

одабере адекватне примере ( од понуђених) 

дела концертне музике за задати 

историјско-стилски период. 

Напредни ниво-МК.3.4.2.ученик може да 

осмисли мање музичке целине у оквиру 

различитих жанрова и стилова. 
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Vreme 

 

NASTAVNE 

OBLASTI -

TEME 

 

Uk.Br.Časova 

za Temu 

 

OBRADA 

 

PONAVLJANJE 

 

UTVRĐIVANJE 

 

VEŽBANJE 

 

SISTEMATIZACIJA 

 

Br.nast.jed.za 

temu 

 

 Uspon 

Evrope(Evropa 

od kraja XV 

do kraja XVIII 

veka) 

 

13 

 

8 

 

2 

 

2 

 

1 

 

 6 

 

 Srpski narod 

pod stranom 

vlašću od XVI 

do XVIII veka 

 

12 

 

7 

 

2 

 

2 

 

1 

 

 7 

 

 Doba 

revolucija 

 

15 

 

9 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 8 

 

 Novovekovne 

srpske države -

Srbija i Crna 

Gora 

 

21 

 

11 

 

5 

 

5 

 

  9 

 

 Srpski narod 

po stranom 

vlašću od kraja 

XVIII do 

sedamdesetih 

godina XIX 

veka 

 

7 

 

4 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 2 
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 Godišnja 

sistematizacija 

gradiva 

 

4 

 

    4 

 

 

 Ukupno 72 39 12 12 5 4  

         

 

Iskazi obrazovnih standarda po nivoima:Osnovni, 

Srednji i Napredni 

 

Osnovni nivo 

   Na prvom nivou opisani su zahtevi koji predstavljaju osnovni ili bazični nivo znanja I veština.Osnovni nivo opisuje očekivani minimum 

nivoa znanja I veština.Očekuje se da će oko 80%  učenika postići taj nivo. 

U oblasti 1.ISTORIJSKO ZNANJE učenik/učenica: 

IS.1.1.1. Imenuje i razlikuje osnovne vremenske odrednice 

IS.1.1.2. Imenuje istorijske periode i zna redosled istorijskih perioda 

IS.1.1.3. Zna podelu na praistoriju i istoriju 

IS.1.1.4. Ume da odredi kojem veku pripadaju važne godine iz prošlosti 

IS.1.1.5. Ume da odredi kojem istorijskom periodu pripadaju važne godine iz prošlosti 

IS.1.1.6. Prepoznaje značenje osnovnih pojmova iz istorije civilizacija 

IS.1.1.7. Imenuje najvažnije pojave iz nacionalne istorije 

IS.1.1.8. Imenuje najvažnije pojave iz opšte istorije 

IS.1.1.9. Zna na kojem prostoru su se odigrale najvažnije pojave i događaji iz nacionalne 

              i opšte istorije 

IS.1.1.10.Ume da navede uzroke I posledice najvažnijih pojava iz prošlosti 

 

U oblasti 2.ISTRAŽIVANJE I TUMAČENJE ISTORIJE učenik/učenica 

IS.1.2.1. Prepoznaje na osnovu karakterističnih istorijskih izvora (tekstualnih,slikovnih, 

              materijalnih)o kojoj istorijskoj pojavi,događaju i ličnosti je reč 

IS.1.2.2. Prepoznaje razlike između tekstualnog istorijskog izvora i drugih tekstova  

              poznatih učeniku,koji govore o istim istorijskim pojavama 
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IS.1.2.3. Prepoznaje jednostavne i karakteristične istorijske informacije date u formi slike 

IS.1.2.4. Ume da pročita jednostavne i karakteristične istorijske informacije date u formi 

              istorijske karte u kojoj je navedena legenda 

IS.1.2.5. Ume da pročita jednostavne i karakteristične istorijske informacije date u formi 

              tabele 

IS.1.2.6. Ume da pročita jednostavne i karakteristične istorijske informacije date u formi 

              grafikona 

IS.1.2.7. Zna da iste istorijske pojave mogu različito da se tumače 

IS.1.2.8. Prepoznaje različita tumačenja iste istorijske pojave na jednostavnim primerima 

 

Srednji nivo 
   Na srenjem nivou opisani su zahtevi koji predstavljaju srednji nivo znanja I veština.Srednji nivo opisuje ono što tipičan učenik može da 

pokaže pored znanja I veština kojima je ovladao na osnovnom nivou.Očekuje se da će oko 50% učenika postići ili prevazići taj nivo. 

U oblasi 1.ISTORIJSKO ZNANJE učenik/učenica 

IS.2.1.1. Ume da poveže ličnosti i istorijski fenomen sa odgovarajućom vremenskom 

             odrednicom i istorijskim periodom 

IS.2.1.2. Prepoznaje da postoji povezanost nacionalne,regionalne i svetske istorije 

IS.2.1.3. Prepoznaje da postoji povezanost regionalne i svetske istorije 

IS.2.1.4. Prepoznaje da postoji povezanost pojava iz prošlosti sa pojavama iz sadašnjosti 

IS.2.1.5. Zna i razume uzroke i posledice važnih istorijskih fenomena u nacionalnoj 

              istoriji 

IS.2.1.6. Zna i razume uzroke i posledice važnih istorijskih prekretnica iz opšte istorije 

 

U oblasti 2.ISTRAŽIVANJE I TUMAČENJE ISTORIJE učenik/učenica 

IS.2.2.1. Ume da zaključi o kojem događaju,fenomenu i ličnosti je reč na osnovu sadržaja  

              karakterističnih pisanih pisanih istorijskih izvora 

IS.2.2.2. Ume da zaključi o kojem istorijskom fenomenu je reč na osnovu karakterističnih 

              slikovnih istorijskih izvora 

IS.2.2.3. Ume da odredi iz koje epohe ili sa kog geografskog prostora potiče istorijski 

              izvor kada je tekst izvora nepoznat učeniku,ali su u njemu navedene eksplicitne 

              informacije o osobinama epohe ili geografskog prostora 

IS.2.2.4. Ume da odredi ugao gledanja na istorijsku pojavu(pobednika ili pobeđenog) 

              na osnovu poređenja dva istorijska izvora koji govore o istom istorijskom  

              događaju,fenomenu 

IS:2.2.5. Prepoznaje da postoji pristrasnost u pojedinim zumačenjima istorijskih  

              ličnosti,događaja,fenomena 
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Napredni nivo 

   Na naprednom nivou opisani su zahtevi za učenike koji predstavljaju napredni nivo znanja i veština.Napredni nivo opisuje znanja i veštine 

koje mogu da pokažu učenici koji će verovatno biti uspešni u srednjem obrazovanju.Očekuje se da će oko 25% učenika 

postići taj nivo. 

U oblasti 1.ISTORIJSKO ZNANJE učenik/učenica: 

IS.3.1.1. Ume da primeni znanje iz istorijske hronologije(ume precizno da odredi kojoj 

              deceniji i veku,istorijskom periodu pripada određena godina,ličnost i istorijski  

              fenomen 

IS.3.1.2. Ume da objasni specifičnosti važnih istorijskih pojmova i da ih primeni u  

              Odgovarajućem  istorijskom kontekstu 

IS.3.1.3. Zna specifične detalje iz nacionalne i opšte istorije 

IS.3.1.4. Razume na koji način su povezane pojave iz nacionalne,regionalne,opšte 

              istorije 

IS.3.1.5. Razume kako su povezane pojave iz prošlosti i sadašnjosti 

IS.3.1.6. Ume da zaključi zašto je došlo do određenih istorijskih događaja i koje su  

              posledice važnih istorijskih događaja 

 

U oblasti 2.ISTRAŽIVANJE I TUMAČENJE ISTORIJE učenik/učenica: 

IS.3.2.1. Ume da izvrši selekciju istorijskih izvora 

IS.3.2.2. Ume da analizira i proceni relevantnost istorijskog izvora 

IS.3.2.3. Ume da analizira i proceni bliže hronološko poreklo izvora 

IS.3.2.4. Ume da odredi na osnovu analize istorijskog izvora kontekst u kojem je nastao  

              izvor i kontekst o kojem govori izvor(ideološki,kulturološki,socijalni,politički, 

              geografski kontekst izvora) 

IS.3.2.5. Ume da pročita istorijske informacije u različitim simboličkim modalitetima i 

              poveže ih sa predhodnim istorijskim znanjem(zaključuje na osnovu istorijske  

              karte bez ponuđene legende,upoređuje dva grafikona i zaključuje o pojavi) 

IS.3.2.6. Ume da izvodi razlike i sličnosti u tumačenjima i izvorima koji se odnose na  

              istu istorijsku  pojavu 

IS:3.2.7. Ume da izrazi stav I mišljenje o određenom tumačenju istorijskog fenomena i  

              i da odredi vrstu pristrasnosti(manipulacija,propaganda,stereotip…) 
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Области и нивои образовних стандарда за наставни предмет 

Историја 

 

   Стандарди захтевних знања и вештина груписани су у две велике области које одржавају структуру компетенција које би требало 

да изграде учењем наставног предмета Историје. 

Те области су Историјско знање/знање о историји и Истраживање и тумачење историје. 

1.ИСТОРИЈСКО  ЗНАЊЕ/ЗНАЊЕ  О  ИСТОРИЈИ чине скуп организованих информација и појмова из историјске науке које 

поседују ученик/ученица на крају основног образовања:знања о времену и простору,разумевање хронологије,познавање важних 

чињеница,појмова,личности и процеса из националне и опште историје,разумевање узрочно –последичних веза,као и вертикална и 

хоризонтална перспектива у историји. 

   Историјско знање служи као основ за сагледавање савременог света који узима у обзир временску димензију,у којем је садржано 

разумевање да садашњи догађаји и збивања имају своје корене у прошлаости(често у далекој будућности),а нису само резултат 

нечег што се догодило недавно. 

   Вертикална перспектива односи се на проучавање промене и континуитета током времена.Хоризонтална перспектива односи са 

на одређивање места појединачних догађаја,дешавања или токова у ширем европском контексту. 

 

2.ИСТРАЖИВАЊЕ  И  ТУМАЧЕЊЕ  ИСТОРИЈЕ чине вештине,ставови и вредности који су засновани на употреби историјских 

извора,коришћењу различитих средстава у функцији историјског истраживања и стицања знања,и мултиперспективност и 

пристрасност у тумачењу историје. 

   Истраживање и тум,ачење историје служи као основа за аналитичке вештине и умење тумачења,које ће ученици моћи да 

употребеу будоћности да би разумели свет у коме живе и промене које се дешавају и које ће им помоћи да процене податке који до 

њих долазе преко медија и из других извора. 

 

У листи стандарда наведени су: 

* Експлицитни искази шта ученик треба да зна и уради да би показао да је нешто савладао 

* Нивои стандарда описују колико добро је ученик савладао знања и вештине које су дате у стндардима наученог градива 

  Образовни стандарди за наставни предмет Историје описани су на три нивоа захтева.Нивои образовних стандарда описују 

захтеверазличите тежине,когнитивне комплексности и обима знања,од једноставнијих ка сложенијим.Сваки наредни ниво 

подразумевада је ученик савладао знање и вештине са предходног нивоа. 

 

1.   Основни ниво 

   На првом ,основном нивоу,описани су захтеви који представљају базични или основни ниво знања и вештина.Основни ниво 

описује очекивани минимум нивоа знања и вештина.На основном нивоу налазе се функционална и трансферна знања потребна за 

наставак учења и сналажење у окружењу.Очекује се да ће око 80% ученика постићи тај ниво. 

2.   Средњи ниво 
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   НА другом,средњем нивоу описани су захтеви који представљају средњи ниво знања,вештина и ставова.Очекује се да ће око 

50%ученика постићи или превазићи тај ниво.Средњи ниво описује оно што просечан ученик може да постигне. 

3.   Напредни ниво 

На трећем,напредном нивоу описани су захтеви за ученике који представљају напредни ниво знања,вештина и ставова.Очекује се 

да ће око 25% ученика постићи тај ниво.Захтеви за ученике на напредном нивоу су когнитивно сложенији.Напредни ниво описује 

знања и вештине које могу да покажу да ученици који ће вероватно бити успешни у средњем образовању. 

   Сви стандарди означени су на следећи начин: 

 Скраћеница  за назив предмета :ИС-Историја 

 Први број је ознака за ниво.1.основни ниво;2.средњи ниво;3.напредни ниво 

 Други број је ознака за област:1.Историјско знање;2.Истраживање и тумачење историје 

 Трећи број је редни број стандарда у одређеној области на одређеном нивоу. 
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Наставни предмет: Географија 

Школа: „Паја Јовновић“ Вршац                                        Разред: СЕДМИ 

Наставник: Татјана Јакшић 

 

 

Редни 

број 

теме 

Назив теме Број 

часова за 

обраду 

Бр. часова 

за понав, 

утврђ и 

системат. 

Укупан 

број 

часова 

Образовни  

стандарди 

 

  I 

 

 

УВОД У ПРОГРАМ 

 

       - 

 

        1 

 

        1 

 

 

  II 

 

 

АЗИЈА 

 

      13 

 

        8 

 

      21 

1.1.1.; 

1.1.2.; 

1.1.3.; 

2.1.1.; 

2.1.2.; 

2.1.3.; 

2.1.4.;  

3.1.1.; 

1.2.3.; 

1.3.1.; 

1.3.2.; 

2.2.2.; 

2.3.1.; 

2.3.2.; 

3.2.2.; 

3.3.1.; 

3.3.2.; 

1.4.2.; 

1.4.1.; 

2.4.1.; 

2.4.2.; 

3.4.1.; 

3.4.2; 3.4.3 
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  III 

 

 

АФРИКА 

 

       7 

 

        7 

 

      14 

1.1.1.; 

1.1.2.; 

1.1.3.; 

2.1.1.; 

2.1.2.; 

2.1.3.; 

2.1.4.;  

3.1.1.; 

1.2.3.; 

1.3.1.; 

1.3.2.; 

2.2.2.; 

2.3.1.; 

2.3.2.; 

3.2.2.; 

3.3.1.; 

3.3.2.; 

1.4.2.; 

1.4.1.; 

2.4.1.; 

2.4.2.; 

3.4.1.; 

3.4.2; 3.4.3 

 

  IV 

 

 

СЕВЕРНА АМЕРИКА 

 

 

       5 

 

        6 

 

      11 

1.1.1.; 

1.1.2.; 

1.1.3.; 

2.1.1.; 

2.1.2.; 

2.1.3.; 

2.1.4.;  

3.1.1.; 

1.2.3.; 

1.3.1.; 

1.3.2.; 

2.2.2.; 

2.3.1.; 
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2.3.2.; 

3.2.2.; 

3.3.1.; 

3.3.2.; 

1.4.2.; 

1.4.1.; 

2.4.1.; 

2.4.2.; 

3.4.1.; 

3.4.2; 3.4.3 

 

  V 

 

 

СРЕДЊА АМЕРИКА 

 

       3 

 

        1 

 

        4 

1.1.1.; 

1.1.2.; 

1.1.3.; 

2.1.1.; 

2.1.2.; 

2.1.3.; 

2.1.4.;  

3.1.1.; 

1.2.3.; 

1.3.1.; 

1.3.2.; 

2.2.2.; 

2.3.1.; 

2.3.2.; 

3.2.2.; 

3.3.1.; 

3.3.2.; 

1.4.2.; 

1.4.1.; 

2.4.1.; 

2.4.2.; 

3.4.1.; 

3.4.2; 3.4.3 

 

 VI 

 

ЈУЖНА АМЕРИКА 

 

       5 

 

        3 

 

        8 

1.1.1.; 

1.1.2.; 
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 1.1.3.; 

2.1.1.; 

2.1.2.; 

2.1.3.; 

2.1.4.;  

3.1.1.; 

1.2.3.; 

1.3.1.; 

1.3.2.; 

2.2.2.; 

2.3.1.; 

2.3.2.; 

3.2.2.; 

3.3.1.; 

3.3.2.; 

1.4.2.; 

1.4.1.; 

2.4.1.; 

2.4.2.; 

3.4.1.; 

3.4.2; 3.4.3 

 

 VII 

 

АУСТРАЛИЈА И ОКЕАНИЈА 

 

 

       4 

 

        2 

 

        6 

1.1.1.; 

1.1.2.; 

1.1.3.; 

2.1.1.; 

2.1.2.; 

2.1.3.; 

2.1.4.;  

3.1.1.; 

1.2.3.; 

1.3.1.; 

1.3.2.; 

2.2.2.; 

2.3.1.; 

2.3.2.; 

3.2.2.; 
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3.3.1.; 

3.3.2.; 

1.4.2.; 

1.4.1.; 

2.4.1.; 

2.4.2.; 

3.4.1.; 

3.4.2; 3.4.3 

 

 VIII 

 

ПОЛАРНЕ ОБЛАСТИ 

 

 

       2 

 

        2 

 

        4 

1.1.1.; 

1.1.2.; 

1.1.3.; 

2.1.1.; 

2.1.2.; 

2.1.3.; 

2.1.4.;  

3.1.1.; 

1.2.3.; 

1.3.1.; 

1.3.2.; 

2.2.2.; 

2.3.1.; 

2.3.2.; 

3.2.2.; 

3.3.1.; 

3.3.2.; 

1.4.2.; 

1.4.1.; 

2.4.1.; 

2.4.2.; 

3.4.1.; 

3.4.2; 3.4.3 

  

  IX 

 

СВЕТ КАО ЦЕЛИНА 

 

 

       1 

 

        2 

 

        3 
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Укупно 

 

 

     40 

 

      32 

 

      72 

 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

 

УВОД 

 

Сврха, циљеви, задаци и програмски садржаји регионалне географије ваневропских континената; 

 

ГЕОГРАФСКА ОБЕЛЕЖЈА АЗИЈЕ 

 

Основни географски подаци о континенту: име, географски положај, границе и величина; 

Природногеографске одлике Азије: разуђеност, рељеф, клима, воде и вегетација; 

Друштвеноекономске одлике Азије: становништво и насеља; 

Природна богатства и привреда; 

Регионална и политичка подела; 

Географски положај, границе и величина Југозападне Азије; 

Природногеографске одлике Југозападне Азије; 

Друштвеноекономске одлике Југозападне Азије; 

Природна богатства и привреда Југозападне Азије; 

Државе Југозападне Азије: Турска, географске одлике; 

 Географски положај, границе и величина Јужне Азије; 

Природногеографске одлике Јужне Азије; 

Друштвеноекономске одлике Јужне Азије; 

Природна богатства и привреда Јужне Азије; 

Државе Јужне Азије: Индија, географске одлике; 

 Географски положај, границе и величина Југоисточне Азије; 

Природногеографске одлике Југоисточне Азије; 

Друштвеноекономске одлике Југоисточне Азије; 

Природна богатства и привреда Југоисточне Азије; 

Државе Југоисточне Азије: Индонезија, географске одлике; 

 Географски положај, границе и величина Средње Азије; 

Природногеографске одлике Средње Азије; 

Друштвеноекономске одлике Средње Азије; 

Природна богатства и привреда Средње Азије; 
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Географски положај, границе и величина Источне Азије; 

Природногеографске одлике Источне Азије; 

Друштвеноекономске одлике Источне Азије; 

Природна богатства и привреда Источне Азије; 

Државе Источне Азије: Кина и Јапан, географске одлике; 

  

ГЕОГРАФСКА ОБЕЛЕЖЈА АФРИКЕ 

 

Основни географски подаци о континенту: име, географски положај, границе и величина; 

Природногеографске одлике: разуђеност обала, рељеф, клима, воде, биљни и животињски свет; 

Друштвеноекономске одлике: становништво и насеља, 

Природна богатства и привреда; 

Регионална и политичка подела; 

Географски положај, границе и величина Северне Африке; 

Природногеографске одлике Северне Африке; 

Друштвеноекономске одлике Северне Африке; 

Природна богатства и привреда Северне Африке; 

Државе Северне Африке: Египат, географске одлике; 

Географски положај, границе и величина Источне Африке; 

Природногеографске одлике Источне Африке; 

Друштвеноекономске одлике Источне Африке; 

Природна богатства и привреда Источне Африке; 

Географски положај, границе и величина Западне Африке; 

Природногеографске одлике Западне Африке; 

Друштвеноекономске одлике Западне Африке; 

Природна богатства и привреда Западне Африке; 

Географски положај, границе и величина Јужне Африке; 

Природногеографске одлике Јужне Африке; 

Друштвеноекономске одлике Јужне Африке; 

Природна богатства и привреда Јужне Африке; 

Државе Јужне Африке: Јужноафричка Република, географске одлике; 

 

ГЕОГРАФСКА ОБЕЛЕЖЈА СЕВЕРНЕ АМЕРИКЕ 
 

Основни географски подаци о континенту: име, географски положај, границе и величина; 

Природногеографске одлике Северне Америке: разуђеност обала, рељеф, клима, воде, биљни и животињски свет; 



 189 

Друштвеноекономске одлике Северне Америке: становништво и насеља; 

Природна богатства и привреда; 

Регионална и политичка подела; 

Државе Северне Америке: Сједињене Америчке Државе и Канада, географске одлике; 

 

ГЕОГРАФСКА ОБЕЛЕЖЈА СРЕДЊЕ АМЕРИКЕ 

 

Основни географски подаци о континенту: име, географски положај, границе и величина; 

Природногеографске одлике Средње Америке: разуђеност обала, рељеф, клима, воде, биљни и животињски свет; 

Друштвеноекономске одлике Средње Америке: становништво и насеља; 

Природна богатства и привреда; 

Регионална и политичка подела; 

Државе Средње Америке: Мексико, географске одлике; 

 

 

ГЕОГРАФСКА ОБЕЛЕЖЈА ЈУЖНЕ АМЕРИКЕ 

 

Основни географски подаци о континенту: име, географски положај, границе и величина; 

Природногеографске одлике Јужне Америке: разуђеност обала, рељеф, клима, воде, биљни и животињски свет; 

Друштвеноекономске одлике Јужне Америке: становништво и насеља; 

Природна богатства и привреда; 

Регионална и политичка подела; 

Државе Јужне Америке: Бразил и Аргентина, географске одлике; 

 

 

ГЕОГРАФСКА ОБЕЛЕЖЈА АУСТРАЛИЈЕ И ОКЕАНИЈЕ 

 

Основни географски подаци о континенту: име, географски положај, границе и величина; 

Природногеографске одлике Аустралије и Океаније: разуђеност обала, рељеф, клима, воде, биљни и животињски свет; 

Друштвеноекономске одлике Аустралије и Океаније: становништво и насеља; 

Природна богатства и привреда; 

Регионална и политичка подела; 

Државе Аустралије и Океаније: Аустралија и Нови Зеланд, географске одлике; 

 

ГЕОГРАФСКА ОБЕЛЕЖЈА АРКТИКА 
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Основни географски подаци: откриће и истраживања Арктика, име географски положај и величина. Природна и економска 

обележја. 

 

ГЕОГРАФСКА ОБЕЛЕЖЈА АНТАРКТИКА 

 

Основни географски подаци: откриће и истраживања Антарктика, име географски положај и величина. Природна и економска 

обележја. 

 

СВЕТ КАО ЦЕЛИНА 

 

Савремени политичко-географски процеси у свету. Неоколонијализам, интеграције и глобализам. 

Формирање политичке карте света; 

 

 

 

ТИП ЧАСА У НАСТАВИ ГЕОГРАФИЈЕ 
 

Обрада нове наставне јединице; 

Понављање и утврђивање градива; 

Систематизација пређеног градива; 

ОБЛИЦИ РАДА У НАСТАВИ ГЕОГРАФИЈЕ 
 

Фронтални (рад са целим одељењем); 

Групни облик рада; 

Рад у паровима; 

Индивидуални облик рада; 

 

МЕТОДЕ РАДА У НАСТАВИ ГЕОГРАФИЈЕ 
 

Вербално-текстуалне: усмено излагање, разговор, дијалошка метода, текст метода; 

Илистративно-демонстративне: непосредно посматрање, експеримент, рад са картом, рад са илустрацијама, Интернет; 

Лабораторијско- експерименталне: израда модела (нпр. вулкана), израда рељефа, премеравања; 

 

НАСТАВНА СРЕДСТВА 
 

Географска карта: физичкогеографска, тематска, нема карта, географски атласи; 
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Уџбеник и остала литература; 

Глобус: физичкогеографски, тематски, индукциони; 

Зидне слике и илустрације;  

Видеобим, презентације у power point – у, интернет; 

Табла и креда; 

Радна свеска из географије за седми разред основне школе; 

 

АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА 
 

Организује и реализује наставни процес и наставне активности у свим сегментима; 

Планира садржаје, средства, методе и облике рада; 

Усклађује циљеве са оним што жели да постигне са ученицима; 

Повезује географска знања са сродним предметима – корелација; 

Обавештава, предлаже и подстиче самостални рад ученика; 

Даје повратне информације- одговара на ученичка питања; 

Прати напредовање сваког ученика и оцењује њихово постигнуће; 

Процењује сопствени рад; 

 

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 
 

Активно слуша; 

Активно разговара, дискутује, излаже; 

Повезује претходно стечена знања са новим знањима; 

Поставља питања везана за тематику; 

Самостално се служи географском картом и оријентише у простору и на карти; 

Примењује стечена знања у решавању проблемских задатака; 

Описује и анализира појаве и процесе у природи, учионици, на карти; 

Активно учествује у раду групе, решава задатке и проблеме; 

Сецка, обликује, боји и прави слике и моделе; изводи експерименте; 

Учествује у обнављању градива, мисаоно се ангажује; 

Процењује свој рад и рад својих вршњака; 

 

 

КОРЕЛАЦИЈА НАСТАВЕ ГЕОГРАФИЈЕ                                        

 

Вертикална: Свет око нас, Природа и друштво, Географија петог и шестог  разреда; 
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Садржај: разуђеност обала, рељеф, клима, воде на земљи, распоред копна и океана, биљне и животињске заједнице на копну и у 

води, природна богатства као основа за развој привреде; 

 

Хоризонтална: Српски језик, Ликовна култура, Математика, Историја, Биологија, Техничко образовање, Физичко образовање, 

Информатика и рачунарство; 

Садржаји: за српски језик – сви; за ликовну културу – сви, цртежи, скице, бојење карата; за математику – картографске размере и 

размерници, структуре и размештај становништва, природно кретање становништва и његове перспективе; за историју – велика 

географска открића и истраживања ваневропских континената, колонијализам и борба за независност; за биологију – биосфера, 

седиментне стене, фосили, минерали; за техничко образовање – израда модела и макета, фотографије; за физичко образовање – 

излети, рад на терену;  за информатику и рачунарство – видеобим, употреба Интернета у настави; 

 

Дијагонална: Физика,  Хемија и остали предмети; 

Садржаји: за физику – померање континената, унутрашња грађа планете, процеси стварања планина и котлина, закони деловања 

спољашњих сила, закони који владају у атмосфери и хидросфери; за хемију – хемијски процеси у унутрашњој структури планете и 

на њеној површини, настанак различитих руда метала и неметала као основа за развој привреде, хемијски процеси у атмосфери, 

хидросфери и на копну; 

 

ИСХОДИ НАСТАВЕ ГЕОГРАФИЈЕ У СЕДМОМ РАЗРЕДУ 
 

Након обраде регионалне географије ваневропских континената ученик ће: 

 

- моћи да дефинише предмет проучавања, циљеве и задатке, као и наставне методе географије у седмом разреду; 

- знати порекло назива Азија, величину Азије и њено простирање; 

- умети на географској карти света да одреди географски положај Азије као и положај Азије према другим континентима и великим 

воденим површинама; 

- моћи  да опише облике разуђености обала Азије и да их именује (већа полуострва, острва, заливе, мора, мореузе) на географској 

карти;  

- уочавати на географској карти Азије најкрупније облике рељефа и именоваће их (веначне, громадне и вулканске планине, 

висоравни, низије, пустиње и др.); 

- повезивати кретање литосферних плоча са облицима рељефа и појавама у „ватреном појасу Пацифика“; 

- моћи да препозна климатске чиниоце који утичу на климу Азије; 

- анализирати климатске дијаграме, одредити типове климе и њихов просторни распоред у Азији; 

- препознати изузетан значај периодичних ветрова – монсуна, на живот и привредну делатност људи који живе у областима у 

којима се они јављају; 

- објаснити и упоредити међузависност климе, биљног света и типова тла у Азији; 

- моћи да издвоји специфичне и заштићене биљне и животињске врсте за азијски континент; 



 193 

- препознати на географској карти веће реке у Азији и разврстати их према сливовима; 

- разликовати режиме река према природно-географским одликама регија кроз које теку, и објаснити значај река у пустињским 

пределима за живот и привредну делатност људи који живе на њиховим обалама; 

- препознати на географској карти Азије већа језера и објаснити њихов настанак и значај; 

- умети на географској карти Азије да покаже просторни распоред становништва и да објасни утицај природних услова на 

различиту густину насељености; 

- умети да одреди главне смерове миграција становништва Азије кроз дуге временске периоде; 

- описивати биолошку, националну, верску и језичку структуру становништва Азије и њених регија; 

- разумети позитивне и негативне последице убрзане урбанизације одређених регија Азије; 

- именовати главна природна богатства и енергетске изворе као предуслове за привредни развој регија и држава Азије; 

- упоредити специфичности пољопривредне производње у појединим регијама Азије и набројати типичне пољопривредне културе; 

- препознати на тематској карти подручја богата рудама и изворима енергије у регијама Азије; 

- проценити важност нафте и природног гаса за привреду земаља кеје их производе; 

- објаснити повезаност морских струја и рибарства у одређеним регијама Азије; 

- знати да именује главне регионалне целине азијског континента и њихов просторни размештај;  

- моћи да наведе основне природно-географске и друштвено-економске одлике сваке појединачне регије азијског континента као и 

државе која је представља; 

-  знати порекло назива Африка, величину Африке и њено простирање; 

- умети на географској карти света да одреди географски положај Африке као и положај Африке према другим континентима и 

великим воденим површинама; 

- именовати на географској карти појединачне облике слабе разуђености афричког континента; 

- уочавати на географској карти Африке најкрупније облике рељефа и именоваће их (веначне, громадне и вулканске планине, 

висоравни, низије, котлине,  пустиње и др.); 

- именовати симетричност климатских типова и чиниоце који их условљавају; 

- знати географски распоред биљних и животињских врста афричког континента, њихову хоризонталну распрострањеност и значај; 

- знати да објасни разлоге издвајања природних резервата и националних паркова на афричком континенту; 

- моћи да препозна велике разлике у количини падавина које примају поједини делови Африке и последицама тих разлика; 

- препознати на географској карти Африке веће реке и језера и разврстати их према сливовима; 

- разликовати режиме афричких река према природно-географским одликама регија кроз које теку; 

- умети да именује и да објасни нове појмове (вади, катаракте, оазе, апартхејд...)као и да их покаже на географској карти; 

- прикупљати информације о просторном распореду становништав Африке и природним условима који их одређују; 

- анализирати биолошку, верску, националну и језичку структуру становништва Африке; 

- умети да објасни пирамиду старости афричког континента и последице прекомерног пораста становништва; 

- именовати природно богатство и енергетске изворе афричког континента као услове за привредни развој; 

- разликовати пољопривредне културе у Африци намењене исхрани локалног становништва и плантажне производње намењене 

извозу; 
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- препознавати на тематској карти подручја богата рудама и енергетским изворима; 

- моћи да објасни колонијализам и последице које је колонијализам оставио на поједине регије и државе Африке; 

- знати да именује главне регионалне целине афричког континента и њихов просторни размештај;  

- моћи да наведе основне природно-географске и друштвено-економске одлике сваке појединачне регије афричког континента као 

и специфичних држава унутар тих регија; 

-  знати порекло назива Америка, величину Америке, њено простирање и поделу на Северну, Средњу и Јужну Америку; 

- умети на географској карти света да одреди положај Северне Америке према другим континентима и великим воденим 

површинама; 

- препознати главне смерове миграција и правце насељавања америчког континента кроз историју, као и њихов значај ;  

- знати основне географске податке о Северној Америци и облицима разуђености њене обале (полуострва, острва, заливи, мора, 

мореузи); 

- уочавати на географској карти Северне Америке најкрупније облике рељефа и именовати их (веначне, громадне и вулканске 

планине, висоравни, низије); 

- објаснити основне климатске типове на америчком континенту као и чиниоце који их одређују; 

- разликовати биогеографску зоналност северноамеричког континента и специфичне биљне и животињске врсте које га насељавају; 

- препознати на географској карти Северне Америке веће реке и језера и разврстати их према сливовима; 

- умеће на географској карти да покаже просторни распоред становништва Северне Америке и његове структуре; 

- именовати и показати веће градове на тлу Северне Америке; 

- препознати на тематској карти подручја богата рудама и изворима енергије на тлу Северне Америке; 

- објаснити претпоставке привредне развијености САД и Канаде и њихов привредни и политички значај у свету; 

- умети на географској карти света да одреди положај Средње Америке и поделу на мање регионалне целине; 

- знати да објасни процес настанка Средње Америке и њену припадност „ватреном појасу Пацифика“; 

- описивати хоризонталну и вертикалну климатску и вегетациону зоналност Средње Америке; 

- повезати облике рељефа са развијеношћу речне мреже на тлу Средње Америке; 

- разумети измешаност становништва Средње Америке и њихово порекло; 

- објаснити последице прекомерног пораста становништва ове регије; 

- уз помоћ тематске карте одредити размештај рудног и енергетског богатства Средње Америке као и степен привредне 

развијености; 

- објаснити привредну повезаност Мексика и осталих земаља Средње Америке са Сједињеним Америчким Државама; 

 - знати основне географске податке о Јужној Америци и облицима разуђености њене обале (полуострва, острва, заливи, мора, 

мореузи); 

- уочавати на географској карти Јужне Америке најкрупније облике рељефа и именовати их (веначне, громадне и вулканске 

планине, висоравни, низије); 

- објаснити основне климатске и вегетационе типове на јужноамеричком континенту као и чиниоце који их одређују; 

- објаснити специфичну хидрографију Јужне Америке и именовати веће реке, њихове притоке и језера на географској карти; 

- препознати просторни размештај становништва, његово порекло и структуре; 



 195 

- именовати, уз помоћ тематске карте, размештај рудног и енергетског богатства и одредити степен искоришћености; 

- разликовати природна, друштвена и привредна обележја Бразила и Аргентине; 

- одредити на географској карти света положај Аустралије и Океаније према другим континентима и океанским басенима; 

- анализирати облике разуђености обала и именовати веће рељефне целине; 

- објаснити климатске и хидролошке карактеристике Аустралије и чиниоце које их одређују; 

- препознавати специфичности биљног и животињског света Аустралије; 

- објаснити процесе откривања и насељавања Аустралије и Океаније као и структуру и просторни размештај становништва; 

- уз помоћ тематске карте именовати главна природна богатства и гране привреде; 

- на географској карти препознати поларна подручја и упоредити их са обзиром на географски положај, климу, биљни и 

животињски свет; 

- набројати најважније међународне организације (ЕУ, УН, УНИЦЕФ, УНЕСКО) и објаснити појмове глобализација и 

мултинационалне компаније; 

- разумети процесе интеграције и међународне сарадње; 

 

ОБРАЗОВНИ  СТАНДАРДИ  ЗА  НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ  -  ГЕОГРАФИЈА 
 

 

Број  Област  Ниво 

постигнућа 

Број 

стандарда 

Објашњење стандарда 

  1 

 
 

 

 

 

 

 

 

Географске 

вештине 

 

 

 

 

 

 

основни 

ниво 

ГЕ         1.1.1. Разуме појам оријентације и наводи начине оријентисања; 

  2 ГЕ         1.1.2. Наводи и описује начине представљања Земљине површине (глоб и 

географска карта; 

  3 

 

ГЕ         1.1.3. Препознаје и чита географске и допунске елементе карте; 

  4 

 
средњи  

ниво 

ГЕ         2.1.1. Одређује стране света у простору и на географској карти; 

  5 

 

ГЕ         2.1.2. Одређује положај места и тачака на географској карти 

  6 ГЕ         2.1.3. Препознаје и објашњава географске чињенице – објекте, појаве, 

процесе и односе који су представљени моделом, сликом, графиком, 

табелом и схемом; 

  7 ГЕ         2.1.4. Приказује понуђене географске податке: на немој карти, 

картографским изражајним средствима (бојама, линијама, простим 

геометријским знацима, симболичким знацима...), графиком, 
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табелом и схемом; 

  8 

 
напредни 

ниво 

ГЕ         3.1.1. Доноси закључке о просторним (топографским) и каузалним везама 

географских чињеница – објеката, појава, процеса и односа на 

основу анализе географске карте; 

 

 

 ОБРАЗОВНИ  СТАНДАРДИ  ЗА  НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ  -  ГЕОГРАФИЈА 
 

 

Број  Област  Ниво 

постигнућа 

Број 

стандарда 

Објашњење стандарда 

9 

 

10 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

Физичка 

географија 

основни 

ниво 

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. Именује Земљине сфере (литосферу, атмосферу, хидросферу,  

биосферу) и препознаје њихове основне одлике; 

 

12 средњи ниво ГЕ         2.2.1. Описује небеска тела и њихова кретања; 

 

13 ГЕ         2.2.2. Разликује и објашњава географске чињенице – објекте, појаве, 

процесе и односе у Земљиним сферама (литосфери, атмосфери, 

хидросфери, биосфери); 

14 напредни 

ниво 

ГЕ         3.2.1.  Препознаје димензије Земље и објашњава последице Земљиног 

облика и њених кретања; 

 

15 ГЕ         3.2.2. Објашњава физичко- географске законитости у географском 

омотачу (климатску и биогеографску зоналност) и навопди мере за 

његову заштиту, обнову и унапређивање; 

 

 

 

 

 



 197 

ОБРАЗОВНИ  СТАНДАРДИ  ЗА  НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ  -  ГЕОГРАФИЈА 
 

 

Број  Област  Ниво 

постигнућа 

Број 

стандарда 

Објашњење стандарда 

16  

 

 

 

Друштвена 

географија 

основни 

ниво 

ГЕ         1.3.1. Познаје основне појмове о становништву и насељима и уочава 

њихов просторни распоред; 

17 ГЕ         1.3.2. Дефинише појам привреде и препознаје привредне делатности и 

привредне гране; 

 

18 средњи  

ниво 

ГЕ         2.3.1. Разликује и објашњава кретање становништва (природно и 

механичко) и структуре становништва; 

19 ГЕ         2.3.2. Именује међународне организације у свету (ЕУ, УНИЦЕФ, УН, 

УНЕСКО, ФАО, Црвени крст, Црвени полумесец); 

20 напредни 

ниво 

ГЕ         3.3.1. Објашњава утицај природних и друштвених фактора на развој и 

размештај становништва и насеља; 

21 ГЕ         3.3.2. Објашњава утицај природних и друштвених фактора на развој и 

размештај становништва и насеља; 
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ОБРАЗОВНИ  СТАНДАРДИ  ЗА  НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ  -  ГЕОГРАФИЈА 
 

 

Број  Област  Ниво 

постигнућа 

Број 

стандарда 

Објашњење стандарда 

22  

 

 

 

 

 

Регионална 

географија 

основни 

ниво 

ГЕ         1.4.1. Препознаје основне природне и друштвене одлике наше државе; 

 

 

23 

 

ГЕ         1.4.2. 

 

Именује континенте и препознаје њихове основне природне и 

друштвене одлике; 

24 средњи  

ниво 

ГЕ         2.4.1. Описује природне и друштвене одлике наше државе и наводи њене 

географске регије;  

25 ГЕ         2.4.2. Описује природне и друштвене одлике континената и наводи 

њихове географске регије; 

26 напредни 

ниво 

ГЕ         3.4.1. Објашњава географске везе (просторне и каузалне, директне и 

индиректне) и законитости (опште и посебне) у нашој земљи и уме 

да издвоји географске регије; 

27 ГЕ         3.4.2. Објашњава географске везе (просторне и каузалне, директне и 

индиректне) и законитости (опште и посебне) у Европи и уме да 

издвоји географске регије; 

28 ГЕ         3.4.3. Објашњава географске везе (просторне и каузалне, директне и 

индиректне) и законитости (опште и посебне) на ваневропским 

континентима и уме да издвоји географске регије. 

 

  

 

 

 

 

 



 199 

Г О Д И Ш Њ И   П Л А Н  

Наставни предмет:  Физика  Разред:  VII    
 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПРЕДМЕТА 

Циљ наставе физике јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и научну писменост и да 

напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и 

задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију 

мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да упознају природне појаве и основне 

природне законе, да се оспособе за уочавање и распознавање физичких појава у свакодневном животу и за активно 

стицање знања о физичким појавама кроз истраживање, да оформе основу научног метода и да се усмере према 

примени физичких закона у свакодневном животу и раду. 

Задаци наставе физике су: 

 стварање разноврсних могућности  да кроз различите садржаје и облике рада током наставе 
физике сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе физике буду у пуној мери 
реализовани 

 развијање функционалне писмености 

 упознавање основних начина мишљења и расуђивања у физици 

 разумевање појава, процеса и односа у природи на основу физичких закона 

 развијање способности за активно стицање знања о физичким појавама кроз  истраживање 

 развијање радозналости, способности рационалног расуђивања, самосталности у мишљењу и вештине 

јасног и прецизног изражавања 

 развијање логичког и апстрактног мишљења 

 схватање смисла и метода остваривања експеримента и значаја мерења 

 решавање једноставних проблема и задатака у оквиру наставних садржаја 

 развијање способности за примену знања из физике 

 схватање повезаности физичких појава и екологије и развијање свести о потреби заштите, обнове и 

унапређивања животне средине 

 развијање радних навика и склоности ка изучавању наука о природи  

 развијање свести о сопственим знањима, способностима и даљој професионалној оријентацији. 

Оперативни задаци  

Ученик треба да: 

 разликује физичке величине које су одређене само бројном вредношћу од оних које су дефинисане 

интензитетом,  правцем и смером (време, маса, температура, рад, брзина, убрзање, сила...) 

 користи, на нивоу примене, основне законе механике – Њутнове законе 

 стекне појам о гравитацији и разликује силу теже од тежине тела (безтежинско стање) 

 упозна силу трења 
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 разуме да је рад силе једнак промени енергије и на нивоу примене користи  

 трансформацију енергије у рад и обрнуто 

 на нивоу примене користи законе одржања (масе, енергије) 

 прави разлику између температуре и топлоте 

 уме да рукује мерним инструментима 

 користи јединице Међународног система (SI) за одговарајуће физичке величине. 

ПЛАН ОЦЕЊИВАЊА 

КЛАСИФИКАЦИОНИ ПЕРИОД I II III IV 

УКУПАН БРОЈ ОЦЕНА ПО  КЛАСИФИКАЦИОНОМ  ПЕРИОДУ 4 4 4 6 

БРОЈ  ПИСМЕНИХ  П РОВЕРА ЗНАЊА 1 1 1 1 

.БРОЈ  ОЦЕНА СА УСМЕНИХ ПРОВЕРА  1 1 1 2 

ОЦЕНА СА РЕФЕРАТА, ЕСЕЈА, ПРОЈЕКТА 0 0 0 1 

ОЦЕНА ЛАБОРАТОРИСКИХ ВЕЖБИ, ИЗВОЂЕЊА ДЕМОНСТРАЦИОНИХ ОГЛЕДА 1 1 1 1 

АКТИВНОСТ НА ЧАСУ, ОДНОС ПРЕМА ПРЕДМЕТУ И НАСТАВНОМ ПРОЦЕСУ 0 1 0 1 

ДОМАЋИ ЗАДАЦИ     1 0 1 0 
 

ЛИТЕРАТУРА ЗА УЧЕНИКЕ 

Уџбеник са збирком задатака и лаб.вежбама са 7.разред основне школе, Логос 

(Душко Латас, Антун Балаж) 

ЛИТЕРАТУРА ЗА НАСТАВНИКЕ 

Елементарна физика кроз теорију, примере задатке и решења, Мирослав Кука 

Збирка такмичарских задатака из физике, 7.разред, И.Манчев, М. Николић, Н.Новаковић 

Приручник за наставнике за 7.разред основне школе, Ј. Филиповић, Логос 

Збирка задатака за 7.разред основне школе, Н. Чалуковић, Круг 

Између игре и физике, Живко Костић 

Летећи циркус физике, Џирл Вокер 
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Р.бр 
нас. 
теме 

Наставне теме 

Број часова 

Укупно 

часова 

Стандарди 

који се 

односе на 

дату тему 

Начини провере 

остварености стандарда 
Обрада 

Утврђивање, 

обнављање, 

систематизација, 

рачунске вежбе 

Лабораторијске 

вежбе 

1. 

СИЛА И КРЕТАЊЕ  

Наставне јединице 

1.  Сила као узрок промене брзине тела. Појам 

убрзања.  

2.  Успостављање везе између силе, масе тела и 

убрзања. Други Њутнов закон.  

3. Динамичко мерење силе.  

4. Равномерно променљиво праволинијско кретање. 

Интензитет, правац и смер брзине и убрзања.  

5. Тренутна и средња брзина тела.  

6. Зависност брзине и пута од времена при 

равномерно променљивом праволинијском 

кретању.  

7. Графичко представљање зависности брзине и 

пута од времена код равномерно праволинијског 

кретања. Графичко представљање зависности 

брзине тела од времена код равномерно 

променљивог праволинијског кретања.  

8. Међусобно деловање два тела - силе акције и 

реакције. Трећи Њутнов закон.  

Лабораторијске вежбе  

1. Одређивање сталног убрзања при кретању 

куглице низ жљеб. 

2. Провера Другог Њутновог закона помоћу  

покретног телa (колица) или помоћу Атвудове 

машине.  

9 14 2 25 

ФИ.1.2.1. 

ФИ.1.2.2. 

ФИ.1.2.3. 

ФИ.1.4.1. 

ФИ.1.4.2. 

ФИ.1.4.3. 

ФИ.1.4.4. 

ФИ.1.4.5. 

ФИ.1.4.6. 

ФИ.1.7.1. 

ФИ.1.7.2. 

 

ФИ.2.1.1. 

(ФИ.2.1.4.) 

ФИ.2.2.1. 

ФИ.2.2.2. 

ФИ.2.4.1. 

ФИ.2.4.2. 

ФИ.2.4.3. 

ФИ.2.4.4. 

ФИ.2.6.1. 

ФИ.2.6.2. 

ФИ.2.6.3. 

ФИ.2.7.1. 

ФИ.2.7.2. 

ФИ.2.7.3. 

 

ФИ.3.2.1. 

ФИ.3.4.1. 

ФИ.3.4.3. 

ФИ.3.7.1. 

ФИ.3.7.2. 

 

2. 

КРЕТАЊЕ ТЕЛА ПОД ДЕЈСТВОМ СИЛЕ ТЕЖЕ. 

СИЛЕ ТРЕЊА. 

Наставне јединице 

4 6 2 12 

ФИ.1.1.1. 

ФИ.1.2.1. 

ФИ.1.4.1. 
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Р.бр 
нас. 
теме 

Наставне теме 

Број часова 

Укупно 

часова 

Стандарди 

који се 

односе на 

дату тему 

Начини провере 

остварености стандарда 
Обрада 

Утврђивање, 

обнављање, 

систематизација, 

рачунске вежбе 

Лабораторијске 

вежбе 

1. Убрзање при кретању тела под дејством силе 

теже. Галилејев оглед. 

2. Слободно падање тела, бестежинско стање. Хитац 

навише и наниже. 

3. Силе трења и силе отпора средине. Утицај ових 

сила на кретање тела 

 

Лабораторијске вежбе 

1. Одређивање убрзања тела које слободно пада 

2. Одређивање коефицијента трења клизања 

ФИ.1.4.2. 

ФИ.1.4.3. 

ФИ.1.4.4. 

ФИ.1.4.5. 

ФИ.1.4.6. 

ФИ.1.7.1. 

ФИ.1.7.2. 

 

ФИ.2.1.1. 

ФИ.2.1.2. 

(ФИ.2.1.4.) 

ФИ.2.2.1. 

ФИ.2.2.2. 

ФИ.2.4.1. 

ФИ.2.4.2. 

ФИ.2.4.3. 

ФИ.2.4.4. 

ФИ.2.6.1. 

ФИ.2.6.2. 

ФИ.2.6.3. 

ФИ.2.7.1. 

ФИ.2.7.2. 

ФИ.2.7.3. 

 

ФИ.3.2.1. 

ФИ.3.4.1. 

ФИ.3.4.3. 

ФИ.3.7.1. 

ФИ.3.7.2. 
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Р.бр 
нас. 
теме 

Наставне теме 

Број часова 

Укупно 

часова 

Стандарди 

који се 

односе на 

дату тему 

Начини провере 

остварености стандарда 
Обрада 

Утврђивање, 

обнављање, 

систематизација, 

рачунске вежбе 

Лабораторијске 

вежбе 

3. 

РАВНОТЕЖА ТЕЛА 

Наставне јединице: 

1. Деловање две силе на тело дуж истог правца  

2. Појам и врсте равнотеже тела. 

3. Полуга, момент силе. Равнотежа полуге и њена 

примена 

4. Сила потиска у течности и гасу. Архимедов закон и 

његова примена 

5. Пливање и тоњење тела 

Лабораторијске вежбе: 

1. Одређивање густине чврстих тела применом 

Архимедовог закона 

5 5 1 11 

ФИ.1.1.1. 

ФИ.1.4.1. 

ФИ.1.4.2. 

ФИ.1.4.3. 

ФИ.1.4.5. 

ФИ.1.4.6. 

ФИ.1.7.1. 

ФИ.1.7.2. 

 

ФИ.2.1.1. 

ФИ.2.1.2. 

ФИ.2.1.3. 

ФИ.2.1.4. 

ФИ.2.1.5. 

ФИ.2.1.6. 

ФИ.2.4.1. 

ФИ:2.4.2. 

ФИ.2.4.3. 

ФИ.2.4.4. 

ФИ.2.6.1. 

ФИ.2.6.2. 

ФИ.2.6.3. 

ФИ.2.7.1. 

ФИ.2.7.2. 

ФИ.2.7.3. 

 

ФИ.3.1.1. 

ФИ.3.1.2. 

ФИ.3.1.4. 

ФИ.3.4.1. 

ФИ.3.4.3. 

ФИ3.7.1. 

ФИ.3.7.2. 

 

4. 

 

МЕХАНИЧКИ РАД И ЕНЕРГИЈА.  

СНАГА 

6 7 2 15 

ФИ.1.1.1. 

ФИ.1.4.1. 

ФИ.1.4.2. 
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Р.бр 
нас. 
теме 

Наставне теме 

Број часова 

Укупно 

часова 

Стандарди 

који се 

односе на 

дату тему 

Начини провере 

остварености стандарда 
Обрада 

Утврђивање, 

обнављање, 

систематизација, 

рачунске вежбе 

Лабораторијске 

вежбе 

Наставне јединице 

1. Механички рад. Рад силе. Рад силе теже и силе 

трења.  

2. Квалитативно увођење појма  механичке енергије 

тела. Кинетичка енергија тела. Потенцијална 

енергија. Гравитациона потенцијална енергија 

тела.  

3. Веза између промене механичке енергије тела и 

извршеног рада. Закон о одржању механичке 

енергије. 

4. Снага. Коефицијент корисног дејства.  

Лабораторијскe вежбe 

1. Одређивање рада силе под чијим дејством сe тело 

креће по различитим подлогама.  

2. Провера закона одржања механичке енергије 

помоћу колица.   

 

ФИ.1.4.3. 

ФИ.1.4.4. 

ФИ.1.4.5. 

ФИ.1.4.6. 

ФИ.1.7.1. 

ФИ.1.7.2. 

 

ФИ.2.1.2. 

ФИ.2.4.1. 

ФИ:2.4.2. 

ФИ.2.4.3. 

ФИ.2.4.4. 

ФИ.2.5.1 

ФИ.2.5.3 

ФИ.2.6.1. 

ФИ.2.6.2. 

ФИ.2.6.3. 

ФИ.2.7.1. 

ФИ.2.7.2. 

ФИ.2.7.3. 

 

ФИ.3.4.1. 

ФИ.3.4.3. 

ФИ.3.5.1 

ФИ3.7.1. 

ФИ.3.7.2. 

5. 

ТОПЛОТНЕ ПОЈАВЕ 

Наставне јединице: 

1. Топлотно ширење тела. Појам и мерење 

температуре 

2. Количина топлоте. Специфични топлотни 

капацитет. Топлотна равнотежа.  

3. Честични састав супстанције: молекули и њихово 

хаотично кретање. Унутрашња енергија и 

температуре 

Лабораторијске вежбе: 

3 5 1 9 

ФИ.1.4.1. 

ФИ.1.4.2. 

ФИ.1.4.3. 

ФИ.1.4.5. 

ФИ.1.4.6. 

ФИ.1.5.1. 

ФИ.1.5.2. 

ФИ.1.7.1. 

ФИ.1.7.2. 
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Р.бр 
нас. 
теме 

Наставне теме 

Број часова 

Укупно 

часова 

Стандарди 

који се 

односе на 

дату тему 

Начини провере 

остварености стандарда 
Обрада 

Утврђивање, 

обнављање, 

систематизација, 

рачунске вежбе 

Лабораторијске 

вежбе 

1. Мерење температуре мешавине топле и хладне воде 

после успостављања равнотеже 

ФИ.2.4.1. 

ФИ.2.4.2. 

ФИ.2.4.3. 

ФИ.2.4.4. 

ФИ.2.5.4. 

ФИ.2.5.5. 

ФИ.2.6.1. 

ФИ.2.6.3. 

ФИ.2.7.1. 

ФИ.2.7.2. 

ФИ.2.7.3. 

 

ФИ.3.4.1. 

ФИ.3.4.3. 

ФИ.3.5.2. 

ФИ.3.7.1. 

ФИ.3.7.2. 

  УКУПНО 27 37 8 72 
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Годишњи план рада наставника  

 
Наставни предмет : МАТЕМАТИКА 

Школа : ОШ „Паја Јовановић“ 

Разред : VII 

Наставник : Олга Дега 

 

Редни 

број 

наставне 

теме 

 

 

Назив наставне теме 

 

Број часова 

 

 

за обраду        за друге             укупно 

                         типове 

 

1. Реални бројеви 7 7 14 

2. Питагорина теорема 6 10 16 

3. Степеновање 5 8 13 

4. Многоугао 6 7 13 

5. Полиноми 13 18 31 

6. Зависне величине и њихово 

графичко представљање 

7 12 19 

7. Круг 6 9 15 

8. Сличност 5 6 11 

 Писмени задатак са 

исправкама 

4 4 8 

59 85 144 
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Примена стандарда на годишњи план 

 

 

 

Редни 

број 

наставне 

теме 

 

 

 

Основни ниво 

 

 

Ученик уме да: 

 

 

 

Средњи ниво 

 

 

Ученик уме да: 

 

 

 

Напредни ниво 

 

 

Ученик уме да: 

 

2. МА. 1.3.2. 

израчуна непознату 

страницу правоуглог 

троугла примењујући 

Питагорину теорему 

МА.2.3.2.  

одреди однос углова  

и страница у троуглу,  

збир углова у троуглу  

и четвороуглу  

и да решава  

задатке користећи  

Питагорину теорем 

МА.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; 

3. МА. 1.2.2. 

израчуна степен 

датог броја, зна 

основне операције са 

степенима 

МА. 2.2.2. 

оперише са степенима 

и зна шта је квадратни 

корен 

МА. 3.2.2. 

користи особине 

степена и квадратног 

корена 

5. МА.1.2.3.  

сабира, одузима и  

множи моном 

МА.2.2.3.  

сабира и одузима 

полиноме, уме да 

помножи два бинома и 

квадрира бином 

МА.3.2.3.  

зна и примењује 

формуле за разлику 

квадрата и квадрат 

бинома; увежбано 



 208 

трансформише 

алгебарске изразе и 

своди их на нај- 

једноставнији облик 

6. МА.1.2.4. 

одреди вредност 

функције дате 

таблицом или 

формулом 

 

МА.1.5.1.  

изражава положај  

објеката сврставајући  

их у врсте и колоне;  

одреди положај тачке  

у првом квадранту  

координатног  

система ако су  

дате координате 

МА.2.2.4. 

уочи зависност међу 

променљивим, зна 

функцију у = ах и 

графички 

интерпретира њена 

својства, везује за та 

својства појам 

директне 

пропорционалности и 

одређује непознати 

члан пропорције 

 

МА.2.5.1. влада 

описом  

координатног  

система (одређује  

координате тачака,  

осно или централно  

симетричних итд 

МА.3.2.4. 

разликује директно и 

обрнуто 

пропорционалне 

величине и то 

изражава 

одговарајућим 

записом; зна линеарну 

функцију и графички 

интерпретира њена 

својства 

 

7. МА.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 

МА.2.3.3. 

користи формуле за 

обим и површину 

круга и кружног 

прстена 

МА.3.3.3. 

одреди централни и 

периферијски угао, 

рачуна површину 

исечка, као и дужину 

лука 
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површину круга 

датог полупречника) 

8. МА.1.4.4.  

при мерењу одабере  

одговарајућу  

мерну јединицу;  

заокругљује 

величине  

исказане датом  

мером 

 

МА.1.4.2.  

претвори веће  

јединице дужине,  

масе и времена у  

мање 

МА.2.4.3. 

 дату величину ис- 

каже приближном  

вредношћу 

 

МА.2.4.1. 

 пореди величине  

које су изражене  

различитим мерним  

јединицама за  

дужину и мас 

МА.3.4.2.  

процени и заокругли  

дате податке и  

рачуна са таквим  

приближним  

вредностима;  

изражава оцену  

грешке (нпр. мање од  

1 динар, 1cm, 1g 

 

МА.3.4.1.  

по потреби претвара  

јединице мере,  

рачунајући са њима 
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ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА за наставни предмет  

Биологија 
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Oбласти и карактеристична знања стандардизовани за Биологију 

 

1. ОБЛАСТ - ОСОБИНЕ ЖИВИХ БИЋА 

У овој области ученик/ученица: 

зна карактеристике живе и неживе природе (БИ.1.1.1. БИ.1.1.2. БИ.2.1.1. БИ.3.1.1. БИ.3.1.2.) 

уочава сличности и разлике у изгледу и понашању биљака и животиња (БИ.1.1.3. БИ.2.1.2. БИ.3.1.3.) 

уочава потребу за класификовањем живог света због његове велике разноликости (БИ.1.1.4. БИ.2.1.3. БИ.3.1.4.) 

уочава просторну и временску променљивост живог света (БИ.1.1.5. БИ.2.1.4. БИ.3.1.5.) 

2. ОБЛАСТ - ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА ЖИВОТА 

У овој области ученик/ученица: 

- зна да организми имају карактеристичну грађу која омогућава одвијање различитих функција неопходних за одржавање 

живота 

(БИ.1.2.1. БИ.1.2.2. БИ.1.2.3. БИ.2.2.1. БИ.2.2.2. БИ.2.2.3. БИ.3.2.1. БИ.3.2.2. БИ.3.2.3.) 

познаје основне животне процесе и њихову улогу у остваривању одговарајућег понашања јединке (БИ.1.2.4. БИ.1.2.5. БИ.1.2.6. 

БИ.2.2.4. БИ.2.2.5. БИ.2.2.6. БИ.3.2.4. БИ.3.2.5.) 

разуме да организми функционишу као независне уравнотежене целине у сталној интеракцији са околином (БИ.1.2.7. БИ.2.2.7. 

БИ.2.2.8. БИ.2.2.9. БИ.3.2.6. БИ.3.2.7. БИ.3.2.8.) 

3. ОБЛАСТ - НАСЛЕЂИВАЊЕ И ЕВОЛУЦИЈА 

У овој области ученик/ученица: 

- разуме да се врста одржава репродукцијом, а да вишећелијски организми расту деобама и повећањем величине ћелија 

(разлику између митозе и мејозе) 

(БИ.1.3.1. БИ.1.3.2. БИ.2.3.1. БИ.2.3.2. БИ.3.3.1. БИ.3.3.2.) 

- зна да основни ћелијски процеси зависе од гена и разуме да се особине наслеђују комбиновањем генетичког материјала 

предака и да средина утиче на њихово испољавање 

(БИ.1.3.3. БИ.1.3.4. БИ.1.3.5. БИ.1.3.6. БИ.1.3.7. БИ.2.3.3. БИ.2.3.4. БИ.3.3.3. БИ.3.3.4.) 

- разуме основе теорије еволуције и схвата њен значај у формирању савременог биолошког мишљења (БИ.1.3.8. БИ.1.3.9. 

БИ.1.3.10. БИ.2.3.5. БИ.2.3.6. БИ.3.3.5. БИ.3.3.6.) 

4. ОБЛАСТ - ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ 

У овој области ученик/ученица: 

зна и разуме опше еколошке појмове (БИ.1.4.1. БИ.1.4.2. БИ.2.4.1. БИ.2.4.2 БИ.3.4.1.) 

познаје и разуме основне законитости и принципе у екологији (БИ.1.4.3. БИ.2.4.3. БИ.2.4.4. БИ.3.4.2. БИ.3.4.3. БИ.3.4.4.) 

уочава разноликост екосистема на Земљи (БИ.1.4.4. БИ.2.4.5. БИ.2.4.6. БИ.2.4.7. БИ.3.4.5.) 

разуме утицај човека на биосферу (заштита животне средине) 

(БИ.1.4.5. БИ.1.4.6. БИ.1.4.7. БИ.1.4.8. БИ.2.4.8. БИ.2.4.9. БИ.3.4.6. БИ.3.4.7. БИ.3.4.8.) 

5. ОБЛАСТ - ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 

У овој области ученик/ученица: 
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познаје основне хигијенске мере и разуме зашто су потребне (БИ.1.5.1. БИ.1.5.2. БИ.1.5.3. БИ.1.5.4. БИ.1.5.5. БИ.2.5.1. БИ.3.5.1. 

БИ.3.5.2.) 

познаје принципе правилне исхране и разуме њихов значај (БИ.1.5.6. БИ.2.5.2. БИ.2.5.3. БИ.3.5.3. БИ.3.5.4. БИ.3.5.5.) 

познаје принципе вођења здравог живота и разуме значај поштовања ових принципа (БИ.1.5.7. БИ.1.5.8. БИ.1.5.9. БИ.2.5.4. 

БИ.3.5.6.) 

препознаје карактеристична понашања људи и разуме узроке њиховог настанка (БИ.1.5.10. БИ.1.5.11. БИ.1.5.12. БИ.1.5.13. 

БИ.2.5.5. БИ.3.5.7. БИ.3.5.8.) 

6. ОБЛАСТ - ПОСМАТРАЊЕ, МЕРЕЊЕ, ЕКСПЕРИМЕНТ У БИОЛОГИЈИ* 

У овој области ученик/ученица: 

*прикупља податке (посматрањем, бројањем, мерењем) у биологији:(БИ.1.6.1. БИ.2.6.1. БИ.3.6.1.)* 

*познаје основне поступке истраживачког рада у биологији: (БИ.1.6.2. БИ.2.6.2. БИ.3.6.2.)* 

*обрађује и приказује прикупљене податке: (БИ.1.6.3. БИ.2.6.3. БИ.3.6.3.)* 

*изводи експеримент у биологији:(БИ.1.6.4. БИ.2.6.4. БИ.3.6.4. БИ.3.6.5.)* 
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Г О Д И Ш Њ И   П Л А Н  

Наставни предмет:  Хемија  Разред:  VII    
 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПРЕДМЕТА 

 

Циљ наставног програма: 

 Развијање функционалне хемијске писмености; 

 разумевање промена и појава у природи на основу стечених знања о хемијским појмовима, теоријама, 

моделима и законима; 

 оспособљавање ученика за комуницирање коришћењем хемијских термина, симбола, формула и 

једначина; 

 развијање способности за извођење једноставних хемијских истраживања; 

 развијање способности за решавање теоријских и експерименталних проблема; 

 развијање логичког, апстрактног и критичког мишљења; 

 осамостаљивање ученика за тражење и коришћење релевантних информација у различитим изворима 

(уџбеник, научнопопуларни чланци, интернет); 

 развијање свести о важности одговорног односа према животној средини, одговарајућег и рационалног 

коришћења и одлагања различитих супстанци у свакодневном животу; 

 подстицање ученичке радозналости, потребе за сазнањем о својствима супстанци у окружењу и 

позитивног става према учењу хемије; 

 развијање свести о сопственим знањима и способностима и даљој професионалној оријентацији. 

 

Задаци наставног програма: 

 Омогућавање ученицима да разумеју предмет изучавања хемије; 

 омогућавање ученицима да сагледају значај хемије у свакодневном животу, за развој различитих 

технологија и развој друштва уопште; 

 омогућавање ученицима да разумеју научни метод којим се у хемији долази до сазнања; 

 оспособљавање ученика да користе језик хемије као науке (терминологију, симболе, формуле, 

једначине); 

 стварање наставних ситуација у којима ће ученици до сазнања долазити на основу демонстрационих 

огледа, индивидуалних огледа при којима ће ученици развијати аналитичко и критичко мишљење; 

 стварање наставних ситуација у којима ће ученици развијати експерименталне вештине, безбедно по 

себе и друге; 

 оспособљавање ученика за извођење једноставних истраживања; 

 стварање ситуација у којима ће ученици примењивати теоријско знање и експериментално искуство за 

решавање теоријских и експерименталних проблема; 

 стварање ситуација у којима ће ученици примењивати стечено знање хемије за тумачење појава и 

промена у реалном окружењу 
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 омогућавање ученицима да кроз једноставна израчунавања разумеју квантитативни аспект хемијских 

промена, као и примену. 

 

ПЛАН ОЦЕЊИВАЊА 

1. БРОЈ ОЦЕНА ПО КЛАСИФИКАЦИОНОМ ПЕРИОДУ 

2. БРОЈ  ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 

3. БРОЈ  ОЦЕНА СА УСМЕНИХ ПРОВЕРА  

4. ОЦЕНА СА РЕФЕРАТА, ЕСЕЈА, ПРОЈЕКТА 

5. ОЦЕНА ЛАБОРАТОРИСКИХ ВЕЖБИ, ИЗВОЂЕЊА ДЕМОНСТРАЦИОНИХ ОГЛЕДА 

6. АКТИВНОСТ НА ЧАСУ, ОДНОС ПРЕМА ПРЕДМЕТУ И НАСТАВНОМ ПРОЦЕСУ 

7. ДОМАЋИ ЗАДАЦИ     

ЛИТЕРАТУРА ЗА УЧЕНИКЕ 

Хемија за 7. разред, Др. Љуба Мандић, Мр. Јасминка Королија, Дејан Даниловић, ЗУНС, Бгд, 2010. 

Збирка задатака из хемије, Др. Љуба Мандић, Мр. Јасминка Королија, Дејан Даниловић, ЗУНС, Бгд, 2010. 

 

ЛИТЕРАТУРА ЗА НАСТАВНИКЕ 

Хемија 7., Татјана Недељковић, Драгана Анђелковић, Логос, 2011. 

Радна свеска из хемије 7., Татјана Недељковић, Драгана Анђелковић, Логос, 2011. 

Збирка задатака са решењима за 7. разред, Татјана Недељковић, Драгана Анђелковић, Логос, 2011. 

Хемија за 7. разред, Миомир Ранђеловић, Мирјана Марковић, БИГЗ,2010. 

Радна свеска са збирком задатака, Миомир Ранђеловић, Мирјана Марковић, БИГЗ,2010. 

Корак по корак у свет хемије, Полка имић, ЗУНС, Бгд, 2010. 

Између игре и хемије, Ж.К. Костић 

Хемија и ја, Драгослав Гуњић 
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Р.бр 
нас. 
теме 

Наставне теме 

Број часова 

Укупно 

часова 

Стандарди 

који се 

односе на 

дату тему 

Начини провере 

остварености стандарда 
Обрада 

Утврђивање, 

обнављање, 

систематизација, 

рачунске вежбе 

Лабораторијске 

вежбе 

1. 

ХEMИЈА И ЊЕН ЗНАЧАЈ 

 Предмет изучавања хемије   

 

Лабораторијске вежбе: 

 Увођење у самосталан рад у лабораторији, 

 Мерење  

1 0 2 3 

 

 ХЕ.1.6.1. 

 

 

 

 

2. 

ОСНОВНИ ХЕМИЈСКИ ПОЈМОВИ 

 Материја и супстанца   

 Физичка и хемијска својства супстанци 

 Физичке и хемијске промене супстанци   

 Чисте супстанце   

 Смеше   

 Раздвајање састојака смеше  

 

Лабораторијске вежбе: 

 Својства супстанци   

 Физичке и хемијске промене 

 Смеше 

6 5 3 14 

ХЕ.1.1.1. 

ХЕ.1.1.2. 

ХЕ.1.1.9. 

ХЕ.1.1.10. 

ХЕ.1.1.11. 

ХЕ.1.1.12. 

ХЕ.2.12. 

ХЕ.3.1.1. 

ХЕ.3.1.2. 

ХЕ.3.1.7. 

ХЕ.1.6.1. 

 

 

3./А 

СТРУКТУРА СУПСТАНЦЕ 

А) АТОМ И ГРАЂА АТОМА 

 Атом   

 Хемијски симболи   

 Грађа атома   

 Језгро атома, атомски, масени број, изотопи   

 Релативна атомска маса   

 Електронски омотач   

 Периодни систем елемената   

 

 

Лабораторијске вежбе: 

 Модел атома   

7 7 1 15 

 

ХЕ.1.1.4. 

ХЕ.3.2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

3./Б 

СТРУКТУРА СУПСТАНЦЕ 

Б) ЧЕСТИЦЕ КОЈЕ ИЗГРАЂУЈУ СУПСТАНЦУ 

 Молекул   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЕ.1.1.4. 

ХЕ.1.1.5. 
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Р.бр 
нас. 
теме 

Наставне теме 

Број часова 

Укупно 

часова 

Стандарди 

који се 

односе на 

дату тему 

Начини провере 

остварености стандарда 
Обрада 

Утврђивање, 

обнављање, 

систематизација, 

рачунске вежбе 

Лабораторијске 

вежбе 

 Хемијске формуле   

 Ковалентна веза, грађење молекула елемената и 

једињења   

 Јонска веза   

 Валенца елемената у ковалентним и јонским 

једињењима   

 Кристалне решетке  

Лабораторијске вежбе: 

 Модели молекула и хемијске формуле   

 

7 

 

7 

 

1 

 

15 

ХЕ.2.1.1. 

ХЕ.3.1.4. 

ХЕ.3.1.3. 

 

4. 

 

РАСТВОРИ 

 Раствори и растворљивост  

 Процентни састав раствора   

 Вода, значај воде за живи свет   

Лабораторијске вежбе: 

 Растворљивост и процентни састав раствора 

 Вода у природи   

4 3 2 9 

ХЕ.1.1.7 

ХЕ.1.1.8. 

ХЕ.1.1.12. 

ХЕ.2.1.3. 

ХЕ.2.1.5 

ХЕ.2.1.6. 

ХЕ.2.1.7. 

ХЕ.2.1.8. 

ХЕ.2.1.9. 

ХЕ.2.1.10. 

ХЕ.3.1.9. 

ХЕ.1.6.1. 

ХЕ.3.6.1. 

 

 

5. 

ИЗРАЧУНАВАЊА У ХЕМИЈИ 

 Хемијске једначине 

 Анализа и синтеза   

 Закон одржања масе  

 Закон сталних односа маса  

 Количина супстане   

 Моларна маса, мол   

 Израчунавања у хемији   

 

Лабораторијске вежбе: 

 Састављање једначина хемијских 

једначина   

7 8 1 16 

ХЕ.1.1.1. 

ХЕ.1.1.6. 

ХЕ.1.2.10. 

ХЕ.2.1.2. 

ХЕ.2.2.2. 

ХЕ.3.1.9. 
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Р.бр 
нас. 
теме 

Наставне теме 

Број часова 

Укупно 

часова 

Стандарди 

који се 

односе на 

дату тему 

Начини провере 

остварености стандарда 
Обрада 

Утврђивање, 

обнављање, 

систематизација, 

рачунске вежбе 

Лабораторијске 

вежбе 

  УКУПНО 32 30 10 72 
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ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА за наставни предмет  

Техничко и информатичко образовање, разред VII  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Циљ наставе техничког и информатичког образовања у основној школи јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну, 

језичку, техничку и информатичку писменост и да напредују ка рализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се 

оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и да дискутују 

са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржај, као и да се упознају са техничко-технолошки 

развијеним окружењем, развију техничко мишљење, техничку културу, радне вештине и културу рада. 
 

Задаци наставе техничког и информатичког образовања су да ученици стекну основно техничко и информатичко васпитање и 

образовање, стичу основна техничко-технолошка знања, умења, вештине и оспособљавају се за њихову примену у учењу, раду и 

свакодневном животу, схвате законитости природних и техничких наука, сазнају концепт ИЦТ и њихову улогу у сферама живота, 

развију стваралачко и критичко мишљење, развију способност практичног стварања и да реализују сопствене идеје према 

сопственом плану, афирмишу креативност и оригиналност, развију психомоторне способности, развију прецизност у раду, 

упорност и истрајност при изради задатака, препознају природне ресурсе и њихову ограниченост у коришћењу, знају мере заштите 

и потребу за обнову и унапређење животног окружења и др. 

N
as

ta
v
n
i 

p
er

io
d
 

R
ed

n
i 

b
ro

j 

te
m

e 

Nastavne teme (celine) 

Br. časova za 

U
k
u
p
n
o
 

Literatura 

O
b
ra

d
u
 

n
o
v
o
g
 

P
o
n
av

lj
a

n
je

  
I 

u
tv

rđ
iv

a

n
je

  
V

ež
b
an

je
 

I 

p
o
lu

g
o
d
iš

te
 

 

1. Uvod u mašinsku tehniku 2   2  

 2. Tehničko crtanje u mašinstvu 5  3 8 

3. Informatičke tehnologije 2 2 10 14 

4. Materijali 1  1 2 

5. Merenje i kontrola 1  1 2 

6. Tehnologija obrade materijala  4   4 

II
 

p
o
lu

g
o

- 

d
iš

te
 

7. Mašine i mehanizmi 10 2 4 16 

8. Energetika 5 1  6 

9. Robotika 1  1 2 

10. Konstruktorsko modelovanje - Moduli   16 16 

   UKUPAN FOND ČASOVA: 31 5 36 72  
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ГОДИШЊИ ПЛАН ПРЕДМЕТА:  ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ                                                        
Предметни наставник:                                             Разред и одељење: VII разред 

     

     

               

               

Назив теме Циљеви и задаци 
Образовни стандарди 

по нивоима 

Тип часа 
Време 

реализације 
Провера остварености 
образовних стандарда обрада утврђ. свега 

Мерење и 
праћење 
телесног 
расвоја 

У прилогу 

  

4  4   

Одбојка У прилогу 

  

10 26 36 
Јесењи 
период 

 

Гимнастика У прилогу 

  

6 10 16 
Зимски 
период 

 

Атлетика У прилогу 

  

6 10 16 
Пролећни 

период 
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Циљ и задаци 

Циљ физичког васпитања јесте да разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитним-

образовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитивном, афективном, моторичком), развоју 

моторичких способности, стицању, усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у 

свакодневним и специфичним условима живота и рада. 

Општи оперативни задаци 

 Подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела; 

 Развој и усавршавање моторичких способности; 

 Стицање моторичких умења која су као садржаји утврђени програмом физичког васпитања и стицање теоријских знања 

непходних за њихово усвајање; 

 Усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаног циљем овог васпитно-образовног 

продучја; 

 Формирање морално-вољних квалитета личности, 

 Оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима живота и рада; 

 Стицање и развијање свести о потреби здравља, чувања здравља и заштити природе и човекове средине. 

Посебни оперативни задаци 

 Усмерени развој основних моторичких способности, превентивно брзине и координације; 

 Усмерено стицање и усавршавање моторичких умења и навика предвиђених програмом физичког васпитања; 

 Примена стечених знања, умења и навика у сложенијим условима (кроз игру, такмичење и сл.); 

 Задовољавање социјалних потреба за потврђивањем, групним поистовећивањем и сл; 

 Естетско изражавање покретом и кретањима и доживљавање естетских вредности; 

 Усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика. 

 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИЦИ РАДА 

Циљ физичког васпитања остварује се путем следећих организационих облика рада: 

 Часова физичког васпитања; 

 Корективно-педагошког рада; 

 Слободних активности; 

 Кросева; 
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 Логоровања; 

 Зимовања; 

 Спортских активности од значаја за друштвену средину; 

 Школских и других спортских такмичења; 

 Приредби и других друштвених активности школе на плану физичке културе. 

 

САДРЖАЈ ПРОГРАМА 

Програмски садржаји овог васпитно-образовног подручја усмерени су на: 

 Развијање физичких способности; 

 Усвајање моторичких знања, умења и навика; 

 Теоријско образовање. 

 

РАЗВИЈАЊЕ ФИЗИЧКИХ СПОСОБНОСТИ 

На свим часовима као и на другим организационим облицима рада, посвећује се пажња: 

 Развијању физичких способности брзине, снаге, издржљивости и гипкости – у припремном делу часа у оквиру вежби 

обликовања или у другим деловима часа путем оних облика и метода рада који полазе од индивидуалних могућности 

ученика и примерени су деци школског узраста и специфичним материјалним и просторним условима рада у којима се 

настава физичког васпитања изводи; 

 Усавршавању правилног држања тела. 

 

ОДБОЈКА – ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ОСНОВНИ НИВО 

1.1.1.  Ученик/ученица на основном нивоу игра одбојку примењујући основне елементе технике, неопходна правила и сарађује са 

члановима екипе изражавајући сопствену личност уз поштовање других. 

 

САДРЖАЈ: 

Техника: одбијање 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. 

 

1.1.2. Зна функцију одбојке, основне појмове, неопходна правила, основне принципе тренинга и пружа прву помоћ. 
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ОДБОЈКА – ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ СРЕДЊИ НИВО 

2.1.1. Ученик/ученица на средњем нивоу 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. 

 

2.1.2. Зна за функцију и значај одбојке, већи број правила, принципе и утицај тренинга. 

 

ОДБОЈКА – ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ НАПРЕДНИ НИВО 

3.1.1 Ученик/ученица на напредном нивоу игра одбојку примењујући сложене елементе технике, испуњавајући тактичке задатке, 

учествује у организацији утакмице и суди на утакмицама. 

 

САДРЖАЈ:  

Елементи технике: смечирање, блокирање. 

Неопходна правила: зна да суди. 

Тактика: групна и колективна тактика у нападу и одбрани. 

3.1.2. Зна тактику одбојке, систем такмичења, начин организовања утакмице и да суди. 

 

 

ГИМНАСТИКА – ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ОСНОВНИ НИВО 

 

ВЕЖБЕ НА ТЛУ 

ФВ.1.1.11. Ученик/ученица правилно изводи вежбе на тлу. 

САРДЖАЈ: 

Основне вежбе на тлу: колут напред и колут назад из чучња до чучња, колут напред преко препреке – одразом, без изразите фазе 

лета, став о шакама уз помоћ, премет странце упором у „бољу” страну, мост из лежања на леђима, вага претклоном и заножењем на 

левој и на десној нози. 

ФВ.1.1.19. Зна називе вежби, основе организације рада на справи и пружа прву помоћ. 

ПРЕСКОК 

ФВ.1.1.12. Ученик/ученица правилно изводи прескоке разношку или згрчку уз помоћ 

САРДЖАЈ: 
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вежба: разношка преко козлића, згрчка уз помоћ. 

ФВ.1.1.19. Зна називе вежби, основе организације рада на справи и пружа прву помоћ 

ГРЕДА 

ФВ.1.1.13. Ученик/ученица изводи вежбе и комбинације вежби на греди. 

 

 

САРДЖАЈ: 

Ученици и ученице (ниска средња или висока греда): наскочити или се попети на произвољан начин; усправ – одручити; кораци у 

успону унапред до средине греде; чучањ и окрет у чучњу за 180° усправ; два корака зибом почучњем уназад; окрет у успону за 

180°  

– узручити, кораци до краја греде; саскок пруженим телом (бочно). 

ФВ.1.1.19. Зна називе вежби, основе организације рада на справи и пружа прву помоћ. 

ДВОВИСИнСКИ РАЗБОЈ 

ФВ.1.1.14. Ученица правилно изводи основне вежбе на двовисинском разбоју.17 

САРДЖАЈ: 

Основне вежбе: узмак одразом једне ноге до упора предњег, премах одножно десном/левом до упора јашућег, потхват 

десном/левом и спојено премахом одножно левом/десном одношка са окретом за 90° (нижа притка разбоја или дочелно вратило); 

њихање у вису предњем, саскок у зањиху (виша притка разбоја или дохватно вратило). 

ФВ.1.1.19. Зна називе вежби, основе организације рада на справи и пружа прву помоћ. 

КОЊ СА ХВАТАЉКАМА 

ФВ.1.1.15. Ученик правилно изводи основне вежбе на коњу са хватаљкама. 

САДРЖАЈ:: 

Комбинација вежби: Наскок у упор предњи; премах одножно у упор јашући (назначити);  

њих у упору јашућем; премах заножном у упор стражњи; замахом ногама унапред саскок. 

ФВ.1.1.19. Зна називе вежби, основе организације рада на справи и пружа прву помоћ. 

КРУГОВИ 

ФВ.1.1.16. Ученик правилно изводи основне вежбе на круговима. 

СаДржаЈ: 

Комбинација вежби: дохватни кругови - суножним одривом и згибом вис узнето, издржај; кроз вис предњи саскок, уз помоћ. 

ФВ.1.1.19. Зна називе вежби, основе организације рада на справи и пружа прву помоћ. 

ПАРАЛЕЛнИ РАЗБОЈ 

ФВ.1.1.17. Ученик правилно изводи основне вежбе на паралелном разбоју. 

СаДржаЈ: 

Основне вежбе: на почетку разбоја њих у упору, предњихом упор до седа разножно; саседом сножити и зањихом саскок. 

ФВ.1.1.19. Зна називе вежби, основе организације рада на справи и пружа прву помоћ. 

ВРАТИЛО 
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ФВ.1.1.18. Ученик правилно изводи основне вежбе на вратилу. 

СаДржаЈ: 

Основне вежбе: узмак одразом једне ноге до упора предњег, премах одножно десном/левом до упора јашућег, потхват 

десном/левом и спојено премахом одножно левом/десном одношка са окретом за 90° (дочелно вратило или нижа притка 

двовисинског разбоја); нихање у вису предњем, саскок у зањиху (дохватно вратило или виша притка двовисинског разбоја). 

ФВ.1.1.19. Зна називе вежби, основе организације рада на справи и пружа прву помоћ 

 

 

ГИМНАСТИКА – ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ СРЕДЊИ НИВО 
ВЕЖБЕ НА ТЛУ 

ФВ.2.1.9. Ученик/ученица на средњем нивоу правилно изводи сложеније вежбе на тлу, чува и помаже, поштује сигурносна 

правила. 

САДРЖАЈ: 

вежбе на тлу: колут напред преко препрека са фазом лета (сунђер, струњаче), из става раскорачног колут напред до става 

раскорачног, премет странце упором улево и удесно,  

мост заклоном и усклон. 

ПРЕСКОК 

ФВ.2.1.10. Ученик/ученица правилно изводи згрчку. 

САДРЖАЈ: 

вежба: згрчка преко козлића или коња. 

 

ГРЕДА 

ФВ.2.1.11. Ученица правилно изводи вежбе и комбинације вежби на греди. 

САДРЖАЈ: 

вежба на високој греди или греди висине 80цм: Наскок у упор предњи, упор одножно десном (левом), окретом 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. 

ФВ.2.1.17. Зна мере сигурности, чување и помагање, називе вежби и основе организације рада.27 

ДВОВИСИнСКИ РАЗБОЈ 

ФВ.2.1.12. Ученица правилно изводи вежбе и комбинације вежби на двовисинском  

разбоју 

САДРЖАЈ: 

вежба: лицем према н/п – залетом и суножним одскоком наскок у упор предњи; премах одножно десном; премах одножно левом; 

прехват на в/п и спојено подметно успоставити предњих и саскок у предњиху. 

ФВ.2.1.17. Зна мере сигурности, чување и помагање, називе вежби и основе организације рада. 
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КОЊ СА ХВАТАЉКАМА 

ФВ.2.1.13. Ученик правилно изводи вежбе и комбинације вежби на коњу са хватаљкама. 

 

САДРЖАЈ: 

Комбинација вежби: Наскок у упор предњи; премах одножно десном напред ван, премах одножно десном назад; премах одножно 

левом напред ван, премах одножно левом назад до упора предњег; замахом ногама уназад саскок. 

ФВ.2.1.17. Зна мере сигурности, чување и помагање, називе вежби и основе организације рада. 

КРУГОВИ 

ФВ.2.1.14. Ученик правилно изводи вежбе и комбинације вежби на круговима. 

САДРЖАЈ: 

Комбинација вежби: доскочни кругови - из замаха предњихом вис узнето, вис стрмоглаво, вис узнето, вис стражњи – саскок (уз 

помоћ). 

ФВ.2.1.17. Зна мере сигурности, чување и помагање, називе вежби и основе организације рада. 

ПАРАЛЕЛнИ РАЗБОЈ 

ФВ.2.1.15. Ученик правилно изводи вежбе и комбинације вежби на паралелном разбоју. 

САДРЖАЈ: 

Комбинација вежби: из замаха (предњиха) у упору предношка са окретом за 180° према притки до става на тлу. 

ФВ.2.1.17. Зна мере сигурности, чување и помагање, називе вежби и основе организације рада.28 

Образовни стандарди 

ВРАТИЛО 

ФВ.2.1.16. Ученик правилно изводи вежбе и комбинације вежби на вратилу. 

САДРЖАЈ: 

Комбинација вежби: суножним одразом узмак до упора предњег, саскок подметно. 

ФВ.2.1.17. Зна мере сигурности, чување и помагање, називе вежби и основе организације рада. 

ГИМНАСТИКА – ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ НАПРЕДНИ НИВО 
 

ВЕЖБЕ нА ТЛУ 

ФВ.3.1.6. Ученик/ученица правилно изводи вежбе и комбинацију вежби на тлу. 

САДРЖАЈ: 

Став на шакама, издржај, колут напредчћ; прекопит (салто згрченим телом) напред. 

ПРЕСКОК 

ФВ.3.1.7. Ученик/ученица правилно изводи згрчку и разношку са изразитијим фазама  

лета. 

 

ГРЕДА 

ФВ.3.1.8. Ученица правилно изводи вежбе и комбинацију вежби на греди. 
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САДРЖАЈ: 

Комбинација вежби: Залетом и суножним одскоком наскок премахом одножно десном у упор јашући; окрет за 90° улево; 

прехватом бочно и ослонцем стопалима иза тела упор чучећи; усправ, одручити; два корака зибом почучњем; 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. 

ДВОВИСИНСКИ РАЗБОЈ 

ФВ.3.1.9. Ученица правилно изводи вежбе и комбинацију вежби на двовисинском разбоју. 

САДРЖАЈ: 

вежба на двовисинском разбоју: ковртљај назад у упору предњем. 

КОЊ СА ХВАТАЉКАМА 

ФВ.3.1.10. Ученик правилно изводи вежбе и комбинацију вежби на коњу са хватаљкама. 

САДРЖАЈ: 

Комбинација вежби: Наскок у упор предњи; премах одножно десном напред; премах одножно левом напред, премах одножно 

десном назад до упора јашућег; њих у упору са преношењем тежине са руке на руку и сп. премахом одножно десне саскок са 

окретом за  

90° улево. 

КРУГОВИ 

ФВ.3.1.11. Ученик правилно изводи вежбе и комбинацију вежби на круговима. 

САДРЖАЈ: 

Комбинација вежби: доскочни кругови - из виса предњег вучењем вис узнето, вис стрмоглаво – издржај, вис узнето, отварањем вис 

предњи и сп саскок. 

ПАРАЛЕЛНИ РАЗБОЈ 

ФВ.3.1.12. Ученик правилно изводи вежбе и комбинацију вежби на паралелном разбоју. 

САДРЖАЈ: 

Комбинација вежби: њих у потпору; предњихом упор до седа разножног; упор за рукама и спојено колут напред до седа разножно. 

ВРАТИЛО 

ФВ.3.1.13. Ученик правилно изводи вежбе и комбинацију вежби на вратилу. 

 

САДРЖАЈ: 

Комбинације вежби: ковртљај назад у упору предњем. 

ФВ.3.1.14. Ученик учествује у гимнастичком петобоју, а ученица учествује у гимнастичком четворобоју. 

ФВ.3.1.15. Зна мере сигурности, чување и помагање, називе вежби, основе организације рада и учествује на школском такмичењу. 

АТЛЕТИКА – ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ОСНОВНИ НИВО 

ТЕХНИКА ТРЧАЊА 

ФВ.1.1.3. Ученик/ученица правилно трчи варијантама технике трчања на кратке, средње и дуге стазе и мери резултат. 
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ФВ.1.1.4. Зна терминологију, значај трчања, основе тренинга и пружа прву помоћ. 

СКОК УДАЉ 

ФВ.1.1.5. Ученик/ученица зна правилно да скаче удаљ згрчном варијантом технике и мери дужину скока. 

ФВ.1.1.6. Зна терминологију, основе тренинга и пружа прву помоћ. 

СКОК УВИС 

ФВ.1.1.7. Ученик/ученица зна правилно да скаче увис варијантом технике маказице. 

ФВ.1.1.8. Зна терминологију, основе тренинга и пружа прву помоћ. 

БАЦАЊЕ КУГЛЕ 

ФВ.1.1.9. Ученик/ученица правилно баца куглу из места и мери дужину хица. 

ФВ.1.1.10. Зна правила за такмичење, сигурносна правила, влада терминологијом, основама тренинга и пружа прву помоћ. 

 

АТЛЕТИКА – ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ СРЕДЊИ НИВО 

ТРЧАЊЕ 

ФВ.2.1.3. Ученик/ученица правилно изводи варијанту технике штафетног трчања. 

ФВ.2.1.7. Ученик/ученица зна правила за такмичење. 

СКОК УДАЉ 

ФВ.2.1.4. Ученик/ученица зна правилно да скаче удаљ варијантом технике увинуће. 

Напомена: Скокови увис и удаљ - провера овладаности техником, а не вредност резултата који ученик том приликом постигне. 

ФВ.2.1.7. Ученик/ученица зна правила за такмичење. 

СКОК УВИС 

Фв.2.1.5. Ученик/ученица зна правилно да скаче увис леђном варијантом технике. 

Напомена: Скокови увис и удаљ - провера овладаности техником, а не вредност резултата  

који ученик том приликом постигне. 

ФВ.2.1.7. Ученик/ученица зна правила за такмичење. 

БАЦАЊЕ КУГЛЕ 

ФВ.2.1.6. Ученик/ученица правилно баца куглу леђном варијантом технике. 

ФВ.2.1.7. Ученик/ученица зна правила за такмичење. 

ФВ.2.1.8. Ученик/ученица учествује на такмичењу у једној атлетској дисциплини 

АТЛЕТИКА – ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ НАПРЕДНИ НИВО 

ФВ.3.1.3. Ученик/ученица правилно изводи варијанту технике штафетног трчања. 

ФВ.3.1.4. Ученик/ученица учествује на такмичењу у атлетском петобоју. 

ФВ.3.1.5. Зна атлетска правила неопходна за учествовање на такмичењу у атлетском  

петобоју. 
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ЛИСТА ЗА ПРОВЕРУ ОСПОСОБЉЕНОСТИ У ВЕШТИНАМА – АТЛЕТИКА 

Презиме и име _________________ 

Елементи Основни 

ниво 

Средњи ниво Напредни 

ниво 

Правилно трчи варијантама технике трчања на кратке, средње и дуге  

стазе и мери резултат 
*   

Изводи технику штафетног трчања  *  

Правилно скаче удаљ згрчном варијантом технике и мери дужину скока *   

Правилно скаче удаљ варијантом технике увинуће  *  

Зна атлетска правила за скок удаљ *   

Правилно скаче увис варијантом технике маказице *   

Правилно скаче увис леђном варијантом технике *   

Зна атлетска правила за скок увис *   

Правилно баца куглу варијантом технике из места и мери дужину хитца *   

Правилно баца куглу леђном варијатом технике и мери дужину хитца *   

Зна атлетска правила бацања кугле *   

Такмичи се у једној од атлетских дисциплина  *  

Такмичи се у атлетском петобоју   * 

 

 

 Кључ 

Зна Заокружити звездицу (*) 

Не зна Не заокружити звездицу 

 

 

Напомена: поља без звездице (празна поља) не попуњавати - није предвиђено за тај ниво. 

а) Ученик/ученица је достигао/ла стандард за основни ниво ДА НЕ 

б) Ученик/ученица је достигао/ла стандард за средњи ниво ДА НЕ 

в) Ученик/ученица је достигао/ла стандард за напредни ниво ДА НЕ 
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ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 
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ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА за наставни предмет  

Веронаука - православна , разред VII  

 

2 БРОЈ  НАСТАВНИХ  ТЕМА 10 

Годишњи фонд часова 36 

За обраду новог градива 18 

За друге типове часа 18 

 

Р.бр. Наставни садржај 
Бр. 

часова 

За 

обраду 

За утврђ. 

и понављ. 

1. 

Бог у кога хришћани верују јесте Св. Тројица: Отац, 

Син и Свети Дух (богослужбена сведочанства - 

крштења и евхаристија; бибилијска и светоотачка 

сведочанства) 

3 1 2 

2. Отац, Син, Св. Дух су три вечне, конкретне личности. 4 2 2 

3. 
Св. Тројица је један Бог (нераздељивост Божанске 

природе и несливеност Божанских личности). 
4 2 2 

4. 
Узрок Божијег постојања је Отац (библијска, 

евхаристијска, светоотачка и друга сведочанства). 
4 2 2 

5. 
Бог отац изражава своје слободно постојање као љубав 

према другој личности – према Сину и Св. Духу. 
5 3 2 

6. 
Хришћанска антропологија (биће као заједница 

слободе). 
2 1 1 

7. Антрополошке последице вере у Св. Тројицу. 4 2 2 

8. 

Кроз Литургију се пројављује Св. Тројица (Отац прима 

литургијски принос, Син, Исус Христос, приноси, а Св. 

Дух сабира све око Христа и сједињује с Њим). 

4 2 2 

9. 
Крштење и Литургија као практично исповедање вере у 

Бога који је Св. Тројица. 
2 1 1 

10. Света Тројица у православној иконографији 4 2 2 
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 Укупно часова 36 18 18 

 

                         

               www.veronauka.org.yu 
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Циљ и задаци 

 

Циљ наставе православног катихизиса (веронауке) у основном образовању и васпитању јесте да пружи целовит православни 

поглед на свет и живот, уважавајући две димензије: историјски хришћански живот (историјску реалност Цркве) и есхатолошки 

живот (будућу димензију идеалног). То значи да ученици систематски упознају православну веру у њеној доктринарној, 

литургијској, социјалној и мисионарској димензији, при чему се хришћанско виђење живота и постојања света излаже у веома 

отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, којим се настоји показати да хришћанско виђење 

(литургијско, као и подвижничко искуство Православне цркве) обухвата сва позитивна искуства људи, без обзира на њихову 

националну припадност и верско образовање. Све то се остварује како на информативно-сазнајном, тако и на доживљајном и 

делатном плану, уз настојање да се доктринарне поставке спроведу у свим сегментима живота (однос с Богом, са светом, с другим 

људима и са собом). 

Задаци наставе православног катихизиса (веронауке) јесу да код ученика: 

- развије способност уочавања да су грех и зло у свету последица погрешног изражавања човекове слободе; 

- развије способност уочавања да Бог поштује човекову слободу, али да не одустаје да свет доведе у вечно постојање; 

- изгради свест о томе да Бог воли човека и свет и да их никад не напушта, али вечни живот зависи и од слободе човека и његове 

заједнице с Богом; 

- развије способност спознавања да Бог није одустао од првобитног циља због кога је створио свет, а то је да се свет сједини с 

Њим посредством човека и да тако живи вечно; 

- развије способност уочавања сличности у структури старозаветне и новозаветне цркве. 

 

Оперативни задаци 

 

Ученици треба да: 

- запазе да природа не постоји без личности; 

- науче да личност у Богу претходи природи у онтолошком смислу; 

- уоче да у стварном свету људска природа претходи човеку као личности у  онтолошком смислу; 

- запазе да се код створених бића, тј. код људи слобода може изразити и као  негација, што није случај у Богу; 

- запазе да је слобода Божија онтолошка, тј, да се изражава само као љубав  према другој личности; 

- запазе разлику између иконографског приказивања Св. Tројице у  православној и римокатоличкој традицији. 
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КАТОЛИЧКИ ВЈЕРОНАУК 

 

Циљ и задаци 

  

Циљ наставе вјеронаука је упознавање властите Цркве кроз привлачне ликове повијести. И ова доб је вријеме идеала, али и 

критичности. Стога је врховни идеал: слобода. Но слобода није напросто избор између добра и зла, него ослобођење и способност 

чинити добро. За нас кршћане су свеци ти ликови који су били заправо слободни до те мјере да су оставили тако дубок траг те се у 

остварење слободе можемо на њиховим примјерима потакнути на изградњу. Седми разред, ради својег критичког менталитета, је 

прикладан да се о повијести, па и о негативностима слободно разговара. Јединице су тако изабране да слиједе ритам и теолошке 

мисли и одгојног циља – слободе. 

Дакле, мисао водиља наставе вјеронаука седмог разреда основне школе је љубав према Цркви остварена преко конкретних 

повијесних особа на чијим се примјерима може градити и властити пут и полако одабирати звање у којем се очекује да ће човјек 

моћи остварити највише. 

Задаци наставе вјеронаука у седмом разреду основне школе је тражење идеала у Библији и привикавање на живот с другима 

и другачијима, али у свијести да и њега – ученика Бог радо има као јединственога и с њиме план јер сада почиње фаза не само 

одгоја, него и самоодгоја, па мора на план Божји одговорити. 
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ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА за наставни предмет  

Грађанско васпитање , разред VII  

 

 

Наст. 

тема 

 

 

Број 

часа 

                             

                              Назив наставне јединице 

 

Наставни 

облици 

учења 

 

Наставне 

методе 

 

Наставна 

средства 

 

 

  I 

 

   1 

 

Поглед уназад 

 

фронтални 

групни рад 

 

разговора 

илустрат. 

демонстрат 

табла, 

фломастери, 

хамер 

 

   2 

 

Циљеви, задаци, садржај и методе рада 

 

фронтални 

 

излагања 

 

видеобим 

 

 

 

 

  II 

 

   3 

 

Грађанин и политика у прошлости 

 

фронтални 

 

разговора 

 

 

уџбеници 

историје, 

приручници  

 

   4 

 

Грађанин и политика у садашњости 

 

фронтални 

 

разговора 

 

 

Устав, 

Закони  

 

 

   5 

 

Знања, вештине и особине одговорног и активног грађанина 

 

групни рад 

 

разговора 

излагања 

 

папири, 

фломастери 

 

 

 
 

Циљ и задаци 

 

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. 

 

Задатак  наставе грађанског васпитања јесте стварање разноврсних могућности  да кроз различите садржаје и облике рада 

током наставе грађанског васпитања сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе грађанског васпитања буду у пуној 

мери реализовани. 
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ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ: 

 

 Ученици треба да: 

- разумеју значења кључних појмова  који се односе на грађанина,  државу  и власт 

- схвате историјски развој грађанских права и слобода 

- се упознају са карактеристикама одговорног и активног грађанина 

- разумеју место и улогу детета као грађанина у друштву 

- разумеју однос између  грађанских права појединца и општег добра 

- се упознају са начинима развијања грађанске одговорности 

- разумеју волонтерски покрет и значај волонтерских акција 

- буду подстицани да се ангажују у различитим иницијативама и акцијама;  

- разумеју значај иницијативе за постизање промена у друштвеној заједници 

- разумеју неопходност постојања власти 

- се упознају са концептом ограничене власти 

- се упознају са институцијом Ђачког парламента. 
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Годишњи план рада наставника  
Наставни предмет: Немачки језик 
Школа: „Паја Јовановић“, Вршац 
Разред и одељење: VII-1, VII-2 
Наставник: Јасна Вулку 
 
Редни 
број 
наставне 
теме 

 
    Назив наставне теме 

Број часова 

За обраду 
 

За друге 
типове 

Укуп.  

      II       Wie hast du Mutti kennen gelernt? 3 4  7  

ИИ II       Wie war es damals? 2 5    7 

III       Tina hat sich wehgetan 5 14 19 

IV       Wie ist Thomas? 5 3 8 

V       Was wirst du dann machen? 4 6 10 

VI 
      Verstehst du dich gut mit deinen 
Eltern?  

8 13 21 

 
 27 45 72 
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13. ЦИЉ 

Циљ наставе страног језика у основном образовању заснива се на потребама ученика да овладају комуникативним вештинама, што 

се постиже развијањем способности и метода учења страног језика.  

Отуда је циљ наставе страног језика у основном образовању вишеструк: развијање сазнајних и интелектуалних способности 

ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова, стицање позитивног става према другим језицима и културама, 

као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и отворености у комуникацији, стицање свести и 

сазнања о функционисању страног и матерњег језика. Ученик треба да усвоји основна знања из страног језика која ће му 

омогућити да се у једноставној усменој и писаној комуникацији споразуме са људима из других земаља, усвоји норме вербалне и 

невербалне комуникације, као и да настави, на вишем нивоу образовања или самостално, учење истог или другог страног језика. 

Учење другог страног језика ослања се на искуства и знања стечена учењем првог страног језика и поспешује стицање вишејезичке 

и вишекултурне компетенције, као и развијање свести о језичком богатству ужег и ширег октужења.  

Кроз наставу страних језика ученик богати себе упознајући другог, стиче свест о значају сопственог језика и културе у контакту са 

другим језицима и културама. Ученик развија радозналост, истраживачки дух и отвореност у комуникацији са говорницима других 

језика. Ученик уочава значај личног залагања у процесу учења страног језика. 

 

14. ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ (стандарди) 

У оквиру оперативних задатака на нивоу језичких вештина ученик треба да буде оспособљен да реагује и разуме страин језик у 

оквиру све четири вештине: говора (разумевање и интеракција), писања и читања (хöрен, лесен, сцхреибен, спрецхен). 

У оквиру појединачних вештина на крају шестог разреда ученик треба да се оспособи за следеће вештине: 

Разумевање говора:  

Ученик треба да: 

- разуме изразе које наставник употребљава током часа да би дао упутства за рад и друго; 

- разуме кратке дијалоге и монолошка излагања обима до осам реченица, које наставник исказује природним темпом, или их 

чује преко звучног материјала, а који садрже искључиво језичку грађу обрађену током петог и шестог разреда; 

- разуме једноставне песме у вези са обрађеном тематиком; 

- разуме и реагује на одговарајући начин на кратке усмене поруке у вези са личним искуством и активностима на часу. 

Разумевање писаног текста: 

Ученик треба да: 

- упозна и, када је у питању позната језичка грађа, савлада технике читања у себи и гласног читања; 

- даље упознаје правила графије и ортографије; 

- разуме упутства за израду вежбања у уџбенику и радним листовима; 
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- разуме смисао краћих писаних порука и илустрованих текстова о познатим темама  

      ( обима око 70 речи); 

- издваја информације из краћег прилагођеног текста у вези са неком особом или догађајем (ко, шта, где, када...). 

Усмено изражавање:  

Ученик треба да:  

- разговетно изговара гласове, посебно оне које наш језик не познаје правилно, акцентује речи, поштује ритам и интонацију 

при спонтаном говору и читању; 

- ступи у дијалог и у оквиру шест-седам реплика, постављањем и одговарањем на питања, води разговор  у оквирима 

комуникативних функција и лексике обрађених током петог и шестог разреда; 

- монолошки, без претходне припреме, али уз наставников подстицај, у десетак реченица представи себе или другога, уз 

помоћ питања саопшти садржај дијалога или наративног текста, или опише слику, предмет, животињу и ситуацију; 

- интерпретира кратке, тематски прилагођене песме и рецитације. 

Интеракција: 

Ученик треба да: 

-реагује вербално или невербално на упутства и постављена питања у вези са конкретном ситуацијом; 

- поставља једноставна питања и одговара на њих; 

- изражава допадање или недопадање; 

- учествује у комуникацији на часу 

- тражи разјашњења кад нешто не разуме. 

Писано изражавање:  

Ученик треба да: 

- даље упознаје правила графије, ортографије и интерпукције;  

- допуњава и речи и кратке реченице на основу датог модела, слике или другог визуелног подстрицаја; 

- пише пригодне честитке, поруке и електронска писма користећи модел; 

- пише своје личне податке и податке других особа; 

- одговори на једноставна питања која се односе на обрађене теме, ситуације у разреду или  њега лично; 

- прави спискове са различитим наменама. 

Знања о језику: 

- преопознаје шта је ново научио; 

- схвата значај познавања језика; 

- увиђа могућности позитивног трансфера знања и стратегија стечених учењем првог страног језика; 

- користи језик у складу са нивоом формалности комуникативне ситуације; 

- разуме везу између сопственог залагања и постигнућа у језичким активностима. 

 

15. а. НАСТАВНИ ОБЛИЦИ 

У оквиру наставе немачког језика као страног заступљено је више облика рада. То су: 
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-  фронтални 

- групни 

- рад у пару 

- индивидуални. 

Пожељно је смењивање облика рада на једном часу како би се задржала пажња ученика; један облик рада не треба да траје 

дуже од 15 минута. 

Група садржи максимално 5 ученика, и сваки ученик има одређену улогу. 

Рад у пару је опција индивидуалном раду, а ученици бирају облик рада примеренији њиховим афинитетима. 

Требало би увести и рад са пројектима, где ученици сами бирају теме и области интересовања. 

У циљу унапређивања квалитета и количине језичког материјала настава се заснива на социјалној интеракцији, при чему се 

трага за информацијама из различитих извора као што су интернет, дечији часописи, аудио материјал.  

            б. НАСТАВНЕ МЕТОДЕ 

Наставне методе су начини рада наставника и ученика при чему ученици стичу знања и развијају способности . Основна подела 

метода је на вербалне и визуалне. У настави се примењују и индукција и дедукција, анализа и синтеза. У настави је важно 

примењивати више метода и комбиновати их.  

Комуникативна настава језик сматра средством комуникације. Комуникативно-интерактивни приступ у настави страних језика 

укључује следеће: Језички садржај усваја се кроз циљано и осмишљено учествовање у друштвеном чину, ученици се третирају као 

креативни и одговорни учесници у друштвеном чину, а учионица постаје простор који се прилагођава потребама наставе. Помоћу 

дијалошке методе увежбава се комуникативна компетенција, разбија се монотонија на часу, а ученици слободно излазе испред 

клупа да би извели дијалог. Метода се тако приближава драмској, у коју се може укључити и више ученика. 

На часу се уводе и мини-дијалози, игре по улогама, симулације, а на основу текстова из уџбеника или других извора, па је сходно 

томе више заступљена и текст-метода. 

 

16. КАРАКТЕРИСТИЧНЕ АКТИВНОСТИ  НАСТАВНИКА И УЧЕНИКА 

Улога наставника састоји се у организовању наставе постављањем циљева рада, планирањем садржаја, средстава и опреме, 

наставних облика и метода, као и времена потребног за рад. 

Наставник развија и одржава комуникацију на часу тако што поставља питања и захтеве и подстиче ученике на интеракцију.  

Активност ученика заснива се на њиховом свесном, активном и равноправном учествовању у свим активностима. Препоручује се 

динамично смањивање техника-активности са трајањем од максимално 15-20 минута.  

Карактеристичне активности су: 

- слушање и реаговање на команде наставника 

- рад у паровима, мањим и већим групама 

- мануелне активности (израда паноа, постера) 

- вежбе слушања и активности везане за то 

- игре 

- певање 
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- класирање и упоређивање 

- цртање и израда сликовног речника 

- превођење исказа у гест и обрнуто 

- повезивање наслова или слике са текстом 

- разумевање писаног језика 

- одговарање на питања 

- уочавање граматичких специфичности 

- писано изражавање 

 

17. СРЕДСТВА У НАСТАВИ 

У настави се користи више наставних средстава, како би градиво острало трајније у сећању. Ученици користе књигу, радну 

свеску, свеске за рад у школи и код куиће, цд уз уџбеник, фломастере, бојице. 

Наставник користи уџбенички комплет са приручником. 

Заједнички користимо таблу, креду, постере, хамере за израду плаката, флеш картице, цд плејер. 

Као стручна литература користе се речник, интернет, граматике, методички и педагошки приручници. 

 

18. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ УЧЕНИЧКОГ РАДА 

Елементи за процену и оцењивање су: 

- разумевање говора 

- разумевање краћег писаног текста 

- усмено изражавање 

- писано изражавање 

- усвојеност лексичких садржаја 

- усвојеност граматичких структура 

- правопис 

- залагање на часу 

- израда домаћих задатака и пројеката 
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ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА за наставни предмет  

Физичко васпитање - изабрани спорт, разред VII  

 

Ред. 

број 
Време Назив теме Обрада Понављање Укупно 

VII 
Целе 

године 

Изабрани спорт - одбојка - 

фудбал  
19 17 36 

 
Циљ и задаци  

 

Циљ обавезног изборног предмета физичко васпитање – изабрани спорт је да ученици задовоље своја интересовања, 

потребе, за стицањем знања, способности за бављење спортом као интегралним делом физичке културе и настојање да стечена 

знања примењују у животу (стварање трајне навике за бављење спортом и учешћем на такмичењима).  

 

Општи оперативни задаци: 

 

Општи оперативни задаци се не разликују од основних општих задатка физичког васпитања: 

- развој и одржавање моторичких способности ученика 

- учење и усавршавање моторичких форми изабраног спорта 

- стицање теоријских знања у изабраном спорту 

- познавање правила такмичења у изабраном спорту 

- формирање навика за бављење изабраним спортом  

- социјализација ученика кроз изабрани спорт и неговање етичких вредности према  учесницима у такмичењима 

- откривање даровитих и талентованих ученика за одређени спорт и њихово подстицање за бављење спортом. 

 

           Посебни оперативни задаци: 

 

-   развој и одржавање специфичних моторичких способности (које су нарочито значајне за успешно бављење изабраним спортом) 

-    учење и усавршавање основних и сложених елемената технике изабраног спорта  

- пружање неопходних знања из изабраног спорта (принципи технике, начин  вежбања-тренирања, стицање основних и 

продубљених тактичких знања, правила такмичења у спорту-итд.) и њихова примена у пракси 

- учење и усавршавање основне тактике изабраног спрта и њена примене у пракси 

- обавезна реализација такмичења на одељењском и разредном нивоу 

- задовољавање социјалних потреба за потврђивањем и групним поистовећењем и др. 
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- стварање објективних представа ученика о сопственим могућностима за учешће 

у изабраном спорту 

-  подстицање стваралаштва ученика у спорту (у домену технике, тактике и такмичења).   
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ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ  
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ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА за изборни наставни предмет  

Информатика - разред VII  

 
р.б. Наставна тема Број часова 

1.       Интернет 6 

2.       Обрада звука 4 

3.       Обрада видео записа 6 

4.       Израда презентација 10 

5.       Изборни модул 10 

       Укупно 36 

 
Циљ и задаци 

 

Циљ наставе информатике и рачунарства јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку 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 оспособе за коришћење рачунара и стекну вештине у 

примени рачунара у свакодневном животу. 

Задаци наставе информатике и рачунарства су: 

стварање разноврсних могућности  да кроз различите садржаје и облике рада током наставе информатике и рачунарства сврха, 

циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе информатике и рачунарства буду у пуној мери реализовани 

- упознавање основних појмова из информатике и рачунарства; 

- развијање интересовања за примену рачунара у свакодневном животу и раду; 

- подстицање креативног рада са рачунаром; 

- оспособљавање за рад на рачунару. 

 

Оперативни задаци 

 

Ученици треба да се: 

- оспособе за примену рачунара у области информација и  комуникација; 

- упознају са опасностима на Интернету и начинима заштите од њих; 

- упознају са основама програма за снимање и обраду звука; 

- упознају са основама програма за снимање и обраду видео записа; 
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- оспособе за израду  мултимедијалних презентација; 

- оспособе за писање једноставних програма; 

- упознају са основама програма за цртање и графички дизајн; 

- упознају са  образовним софтвером. 
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ГЛОБАЛНИ ПРОГРАМ РАДА 

ОСМИ РАЗРЕД 
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ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 
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Годишњи план рада наставника  
 

 

Наставни предмет:    СРПСКИ ЈЕЗИК 

Школа:ОШ „ПАЈА ЈОВАНОВИЋ“ 

Разред и одељење: VIII 

 

                                                               СРПСКИ ЈЕЗИК      8. РАЗРЕД 
Наставни предмет и разред 

 
 

Редни 

број 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ НИВОИ ПОСТИГНУЋА – ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

Основни ниво 

 

Средњи ниво Напредни ниво 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

Кад се сретну сан и јава 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Савиним стопама 

 

 

 

 

 

ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ 

ПРОЧИТАНОГ 

 

 

СЈ.1.1.1. разуме текст (ћирилични и 

латинични) који чита наглас и у себи  

СЈ.1.1.2. разликује уметнички и неуметнички 

текст; уме да одреди сврху текста: 

експозиција (излагање), дескрипција 

(описивање), нарација (приповедање), 

аргументација, пропаганда*  

СЈ.1.1.3. препознаје различите 

функционалне стилове на једноставним 

примерима  

СЈ.1.1.4. разликује основне делове текста и 

књиге (наслов, наднаслов, поднаслов, 

основни текст, поглавље, пасус, фуснота, 

садржај, предговор, поговор); препознаје 

цитат; служи се садржајем да би пронашао 

 

ВЕШТИНА ЧИТАЊА 

И РАЗУМЕВАЊЕ 

ПРОЧИТАНОГ 

 

СЈ.2.1.1. чита текст 

користећи различите 

стратегије читања: 

"летимично читање" 

(ради брзог налажења 

одређених информација); 

читање "с оловком у 

руци" (ради учења, ради 

извршавања различитих 

задатака, ради решавања 

проблема); читање ради 

уживања*  

СЈ.2.1.2. познаје врсте 

неуметничких текстова 

(излагање, технички 

 

ВЕШТИНА ЧИТАЊА 

И РАЗУМЕВАЊЕ 

ПРОЧИТАНОГ 

 

СЈ.3.1.1. проналази, 

издваја и упоређује 

информације из два 

дужа текста сложеније 

структуре или више њих 

(према датим 

критеријумима)  

СЈ.3.1.2. издваја кључне 

речи и резимира текст  

СЈ.3.1.3. издваја из 

текста аргументе у 

прилог некој тези 

(ставу) или аргументе 

против ње; изводи 

закључке засноване на 
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3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Земља  тврда , а небо високо 

 

 

 

 

Говорити о љубави, то је  

 

помало већ волети 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

одређени део текста  

СЈ.1.1.5. проналази и издваја основне 

информације из текста према датим 

критеријумима  

СЈ.1.1.6. разликује у тексту битно од 

небитног, главно од споредног  

СЈ.1.1.7. повезује информације и идеје 

изнете у тексту, уочава јасно исказане 

односе (временски след, средство - циљ, 

узрок - последица и сл.) и изводи закључак 

заснован на једноставнијем тексту  

СЈ. 1.1.8. чита једноставне нелинеарне 

елементе текста: легенде, табеле, дијаграме и 

графиконе  

 

 

ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

 

СЈ.1.2.1. зна и користи оба писма (ћирилицу 

и латиницу)  

СЈ.1.2.2. саставља разумљиву, граматички 

исправну реченицу  

СЈ.1.2.3. саставља једноставан експозиторни, 

наративни и дескриптивни текст и уме да га 

организује у смисаоне целине (уводни, 

средишњи и завршни део текста)  

СЈ.1.2.4. уме да преприча текст  

СЈ.1.2.5. свој језик прилагођава медијуму 

изражавања* (говору, односно писању), 

теми, прилици и сл.; препознаје и 

употребљава одговарајуће језичке варијетете 

(формални или неформални)  

СЈ.1.2.6. влада основним жанровима писане 

комуникације: саставља писмо; попуњава 

различите обрасце и формуларе с којима се 

опис, техничко 

приповедање, расправа, 

реклама)  

СЈ.2.1.3. препознаје и 

издваја језичка средства 

карактеристична за 

различите функционалне 

стилове  

СЈ.2.1.4. разликује све 

делове текста и књиге, 

укључујући индекс, 

појмовник и 

библиографију и уме 

њима да се користи  

СЈ.2.1.5. проналази, 

издваја и упоређује 

информације из два 

краћа текста или више 

њих (према датим 

критеријумима)  

СЈ.2.1.6. разликује 

чињеницу од коментара, 

објективност од 

пристрасности и 

пропаганде на 

једноставним примерима  

СЈ.2.1.7. препознаје став 

аутора неуметничког 

текста и разликује га од 

другачијих ставова 

изнетих у таквом тексту  

 

ПИСАНО 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

 

сложенијем тексту  

СЈ.3.1.4. чита и тумачи 

сложеније нелинеарне 

елементе текста: 

вишеструке легенде, 

табеле, дијаграме и 

графиконе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПИСАНО 

ИЗРАЖАВАЊЕ 
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5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усправна земља 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цео свет је позорница 

 

 

 

 

 

 

 

сусреће у школи и свакодневном животу  

СЈ.1.2.7. зна да се служи Правописом 

(школским издањем)*  

СЈ.1.2.8. примењује правописну норму (из 

сваке правописне области) у једноставним 

примерима  

СЈ.1.2.9. има изграђену језичку толеранцију 

и негативан став према језику 

дискриминације и говору мржње*  

 

 

ГРАМАТИКА, ЛЕКСИКА, НАРОДНИ И 

КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК 

 

 

СЈ.1.3.1. зна особине и врсте гласова; дели 

реч на слогове у једноставнијим примерима; 

примењује књижевнојезичку норму у вези са 

гласовним променама  

СЈ.1.3.2. уочава разлику између књижевне и 

некњижевне акцентуације*  

СЈ.1.3.3. одређује место реченичног акцента 

у једноставним примерима  

СЈ.1.3.4. препознаје врсте речи; зна основне 

граматичке категорије променљивих речи; 

примењује књижевнојезичку норму у вези с 

облицима речи  

СЈ.1.3.5. разликује просте речи од 

твореница; препознаје корен речи; гради реч 

према задатом значењу на основу постојећих 

творбених модела  

СЈ.1.3.6. препознаје синтаксичке јединице 

(реч, синтагму, предикатску реченицу и 

комуникативну реченицу)  

СЈ.1.3.7. разликује основне врсте независних 

СЈ.2.2.1. саставља 

експозиторни, наративни 

и дескриптивни текст, 

који је јединствен, 

кохерентан и унутар себе 

повезан  

СЈ.2.2.2. саставља вест, 

реферат и извештај  

СЈ.2.2.3. пише резиме 

краћег и/или 

једноставнијег текста  

СЈ.2.2.4. зна основне 

особине говорног и 

писаног језика*  

СЈ.2.2.5. зна правописну 

норму и примењује је у 

већини случајева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАМАТИКА, 

ЛЕКСИКА, НАРОДНИ 

И КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК 

 

 

У подобласти граматика  

ученик/ученица:  

СЈ.2.3.1. одређује место 

СЈ.3.2.1. организује 

текст у логичне и 

правилно распоређене 

пасусе; одређује 

прикладан наслов тексту 

и поднаслове деловима 

текста  

СЈ.3.2.2. саставља 

аргументативни текст  

СЈ.3.2.3. пише приказ 

(књиге, филма, 

позоришне представе и 

сл.), репортажу и 

расправу  

СЈ.3.2.4. пише резиме 

дужег и/или сложенијег 

текста  

СЈ.3.2.5. зна и доследно 

примењује правописну 

норму  

 

 

 

 

 

 

 

ГРАМАТИКА, 

ЛЕКСИКА, 

НАРОДНИ И 

КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК 

 

У подобласти граматика 

ученик/ученица:  

СЈ.3.3.1. дели реч на 
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реченица (обавештајне, упитне, заповедне)  

СЈ.1.3.8. одређује реченичне и синтагматске 

чланове у типичним (школским) примерима  

СЈ.1.3.9. правилно употребљава падеже у 

реченици и синтагми  

СЈ.1.3.10. правилно употребљава глаголске 

облике (осим имперфекта)  

СЈ.1.3.11. препознаје бирократски језик као 

непожељан начин изражавања*  

У подобласти лексика ученик/ученица:  

СЈ.1.3.12. познаје основне лексичке појаве: 

једнозначност и вишезначност речи; основне 

лексичке односе: синонимију, антонимију, 

хомонимију; метафору* као лексички 

механизам  

СЈ.1.3.13. препознаје различита значења 

вишезначних речи које се употребљавају у 

контексту свакодневне комуникације (у 

кући, школи и сл.)  

СЈ.1.3.14. зна значења речи и 

фразеологизама који се употребљавају у 

контексту свакодневне комуникације (у 

кући, школи и сл.), као и оних који се често 

јављају у школским текстовима (у 

уџбеницима, текстовима из лектире и сл.)  

СЈ.1.3.15. одређује значења непознатих речи 

и израза на основу њиховог састава и/или 

контекста у коме су употребљени 

(једноставни случајеви)  

СЈ.1.3.16. служи се речницима, 

приручницима и енциклопедијама  

У подобласти народни и књижевни језик 

ученик/ученица:  

СЈ.1.3.17. разликује појмове књижевног и 

народног језика; зна основне податке о 

акцента у речи; зна 

основна правила 

акценатске норме  

СЈ.2.3.2. препознаје 

гласовне промене  

СЈ.2.3.3. познаје врсте 

речи; препознаје 

подврсте речи; уме да 

одреди облик 

променљиве речи  

СЈ.2.3.4. познаје основне 

начине грађења речи 

(извођење, слагање, 

комбинована творба, 

претварање)  

СЈ.2.3.5. препознаје 

подврсте синтаксичких 

јединица (врсте 

синтагми, независних и 

зависних предикатских 

реченица)  

СЈ.2.3.6. одређује 

реченичне и 

синтагматске чланове у 

сложенијим примерима  

СЈ.2.3.7. препознаје 

главна значења падежа у 

синтагми и реченици  

СЈ.2.3.8. препознаје 

главна значења и 

функције глаголских 

облика  

У подобласти лексика 

ученик/ученица:  

СЈ.2.3.9. познаје 

слогове у сложенијим 

случајевима  

СЈ.3.3.2. познаје 

гласовне промене (уме 

да их препозна, објасни 

и именује)  

СЈ.3.3.3. зна и у свом 

говору примењује* 

акценатску норму  

СЈ.3.3.4. познаје 

подврсте речи; користи 

терминологију у вези са 

врстама и подврстама 

речи и њиховим 

граматичким 

категоријама  

СЈ.3.3.5. познаје и 

именује подврсте 

синтаксичких јединица 

(врсте синтагми, 

независних и зависних 

предикатских реченица)  

СЈ.3.3.6. познаје главна 

значења падежа и главна 

значења глаголских 

облика (уме да их 

објасни и зна 

терминологију у вези с 

њима)  

У подобласти лексика 

ученик/ученица:  

СЈ.3.3.7. уме да одреди 

значења непознатих 

речи и израза на основу 

њиховог састава 
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7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мрвица детињства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кућа  насред пута 

 

 

развоју књижевног језика код Срба (од 

почетака до данас)  

СЈ.1.3.18. зна основне податке о пореклу и 

дијалекатској разуђености српског језика  

СЈ.1.3.19. зна основне податке о језицима 

националних мањина  

СЈ.1.3.20. има позитиван став према 

дијалектима (свом и туђем)*  

СЈ.1.3.21. разуме важност књижевног језика 

за живот заједнице и за лични развој*  

 

КЊИЖЕВНОСТ 

 

СЈ.1.4.1. повезује наслове прочитаних 

књижевних дела (предвиђених програмима 

од V до VIII разреда) са именима аутора тих 

дела  

СЈ.1.4.2. разликује типове књижевног 

стваралаштва (усмена и ауторска 

књижевност)  

СЈ.1.4.3. разликује основне књижевне 

родове: лирику, епику и драму  

СЈ.1.4.4. препознаје врсте стиха (римовани и 

неримовани; осмерац и десетерац)  

СЈ.1.4.5. препознаје различите облике 

казивања у књижевноуметничком тексту: 

нарација, дескрипција, дијалог и монолог  

СЈ.1.4.6. препознаје постојање стилских 

фигура у књижевноуметничком тексту 

(епитет, поређење, ономатопеја)  

СЈ.1.4.7. уочава битне елементе 

књижевноуметничког текста: мотив, тему, 

фабулу, време и место радње, лик...  

СЈ.1.4.8. има изграђену потребу за читањем 

књижевноуметничких текстова и поштује 

метонимију* као 

лексички механизам  

СЈ.2.3.10. зна значења 

речи и фразеологизама 

који се јављају у 

школским текстовима (у 

уџбеницима, текстовима 

из лектире и сл.), као и 

литерарним и медијским 

текстовима намењеним 

младима, и правилно их 

употребљава  

СЈ.2.3.11. одређује 

значења непознатих речи 

и израза на основу 

њиховог састава и/ или 

контекста у коме су 

употребљени (сложенији 

примери)  

 

 

 

 

КЊИЖЕВНОСТ 

 

СЈ.2.4.1. повезује дело из 

обавезне лектире са 

временом у којем је 

настало и са временом 

које се узима за оквир 

приповедања  

СЈ.2.4.2. повезује наслов 

дела из обавезне лектире 

и род, врсту и лик из 

дела; препознаје род и 

СЈ.3.3.8. зна значења 

речи и фразеологизама у 

научнопопуларним 

текстовима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЊИЖЕВНОСТ 

 

СЈ.3.4.1. наводи наслов 

дела, аутора, род и врсту 

на основу одломака, 

ликова 

карактеристичних тема 

и мотива  

СЈ.3.4.2. издваја основне 

одлике књижевних 

родова и врста у 

конкретном тексту  
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национално, књижевно и уметничко 

наслеђе*  

СЈ.1.4.9. способан је за естетски доживљај 

уметничких дела* 

 

врсту 

књижевноуметничког 

дела на основу одломака, 

ликова, 

карактеристичних 

ситуација  

СЈ.2.4.3. разликује 

лирско-епске врсте 

(баладу, поему)  

СЈ.2.4.4. разликује 

књижевнонаучне врсте: 

биографију, 

аутобиографију, дневник 

и путопис и научно-

популарне текстове  

СЈ.2.4.5. препознаје и 

разликује одређене 

(тражене) стилске фигуре 

у књижевноуметничком 

тексту (персонификација, 

хипербола, градација, 

метафора, контраст)  

СЈ.2.4.6. одређује мотиве, 

идеје, композицију, 

форму, карактеристике 

лика (психолошке, 

социолошке, етичке) и 

њихову међусобну 

повезаност  

СЈ.2.4.7. разликује 

облике казивања у 

књижевноуметничком 

тексту: приповедање, 

описивање, 

монолог/унутрашњи 

СЈ.3.4.3. разликује 

аутора дела од лирског 

субјекта и приповедача 

у делу  

СЈ.3.4.4. проналази и 

именује стилске фигуре; 

одређује функцију 

стилских фигура у 

тексту  

СЈ.3.4.5. одређује и 

именује врсту стиха и 

строфе  

СЈ.3.4.6. тумачи 

различите елементе 

књижевноуметничког 

дела позивајући се на 

само дело  

СЈ.3.4.7. изражава свој 

став о конкретном делу 

и аргументовано га 

образлаже  

СЈ.3.4.8. повезује 

књижевноуметничке 

текстове с другим 

текстовима који се 

обрађују у настави* 
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монолог, дијалог  

СЈ.2.4.8. уочава разлику 

између препричавања и 

анализе дела  

СЈ.2.4.9. уме да води 

дневник о прочитаним 

књигама* 
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ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА за наставни предмет  

Енглески језик, разред VIII 
 

Време Назив теме Обрада Понављање 
Контролни 

задатак 

Писмени 

задатак 
Укупно 

Септембар, 

октобар 
Problems 6 5 1 - 12 

Октобар, 

новембар 
Place and time 6 4 1 - 11 

Децембар, 

јануар 
Risks 6 6 - 1 13 

Фебруар, 

Март 
Can I ask…? 5 3 1 - 9 

Март, 

април 
Buying and selling 6 3 1 - 10 

Мај, јун Protest 7 5 - 1 13 

 Укупно: 36 26 4 2 68 

 

 

 

 Циљ наставе енглеског језика јесте да ученици овладају основним законитостима енглеског језика и комуникативних 

вештина. Током основног образовања ученик треба да усвоји основна знања из овог језика која ће му омогућити да се у 

једноставној усменој и писаној комуникацији споразумева са људима из других земања, те да усвоји норме вербалне и 

невербалне комуникације, као и да се оспособе да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима. 

 

 Задаци наставе енглеског језика: 

Задаци наставе енглеског језика су да оспособи ученика да овлада следећим језичким вештинама: 

 

 Разумевање говора 

Ученик треба да разуме и реагује на усмени текст у вези са темама, ситуацијама и комуникативним функцијама 

предвиђеним наставним програмом. 
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 Разумевање писаног текста 

Ученик чита са разумевањем писане и илустроване текстове у вези са темама, ситуацијама и комуникативним функцијама 

предвиђеним наставним програмом. 

 

 Усмено изражавање 

Ученик самостално усмено изражава ситуације и комуникативне функције у вези са темама предвиђеним наставним 

програмом. 

 

 Писано изражавање 

Ученик се у писаној форми изражава у вези са темама и ситуацијама и 

комуникативним функцијама предвиђеним наставним програмом, поштујући правила писаног кода. 

 

 Интеракција 

Ученик остварује комуникацију и са саговорником размењује информације у вези са темама, ситуацијама и 

комуникативним функцијама предвиђеним наставним програмом, поштујући социокултурне норме интеракције. 

 

 Активности: 

- рад у паровима, малим и великим групама, 

- мануелне активности, 

- вежбе слушања, 

- класирање и упоређивање, 

- договори и мини пројекти, 

- заједничко прављење и повезивање илустрованих и писаних материјала, 

- уочавање граматичких специфичности, 

- усмено излагање, 

- одговарање на питања, 

- учествовање у дискусијама и образлагање свог мишљења. 

 

 Наставна средства: 

Уџбеници, приручници, наставни листићи, слике, аудио дискови, панои 

 

 Методе наставе енглеског језика: 

- Вербално-текстуалне и илустративне методе 

 

 Праћење и вредновање ученичког рада: 
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- читање и комуникативне вештине (граматичка прецизност, вербална течност, разумевање саговорника, обим вокабулара 

итд.); 

- писмено изражавање (писмени задаци, домаћи задаци, тестови затвореног и отвореног типа), вежбе (лексичке, 

морфолошке, семантичке, синтаксичке), диктати. 
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ГЛОБАЛНИ ПЛАН ЗА ПРЕДМЕТ ЛИКОВНА КУЛТУРА 

8 РАЗРЕД ;  (1 час недељно, 34 часа годишње) 

 

1.1. СЛОБОДНО КОМПОНОВАЊЕ (3+2) 

 

1.1.1.  Акционо сликање  

1.1.2.  Ритмичко-хармонијска композиција чистог односа боје и форме    

1.1.3. Систем низања скупова тачака, линија, боја, облика волумена према 

одређеној схеми  
1.1.4. Слободно компоновање – вежбaње 

 

1.2. ВИЗУЕЛНА МЕТАФОРИКА И СПОРАЗУМЕВАЊЕ (5+2) 

 

1.2.1. Амблем, симбол, знак, персонификација, алегорије, хералдика, боја, облик као 

симбол, пиктoграми... 
1.2.2. Визуелна метафорика – вежбање 

 

1.3. КОНТРАСТ, ЈЕДИНСТВО И ДОМИНАНТА У ПРОСТОРУ (10+6) 

 

1.3.1. Контраст као средство ликовног израза  

1.3.2. Јединство као основна вредност композиције  

1.3.3. Статично и динамично јединство  

1.3.4. Јединство и равнотежа  

1.3.5. Јединство израза  

1.3.6. Сродност ликовних вредности  

1.3.7. Доминанта као услов за повезивање разнородних елемената  

1.3.8. Контраст, јединство и доминанта  у простору – вежбање  

 

1.4. СЛОБОДНО КОМПОНОВАЊЕ И ФАНТАСТИКА (4+2) 

 



 259 

1.4.1. Реални облици у нереалним односима  

1.4.2. Слободно компоновање и фантастика  

 

                                                                                 

                                                                                        Наставник: Славица Ранковић 

 

Образовни стандарди су дефинисани за следеће области: 

• МЕДИЈИ, МАТЕРИЈАЛИ И ТЕХНИКЕ ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ 

• ЕЛЕМЕНТИ, ПРИНЦИПИ И САДРЖАЈИ (ТЕМЕ, МОТИВИ, ИДЕЈЕ...) 

ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ 

• УЛОГА, РАЗВОЈ И РАЗЛИЧИТОСТ ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ 

●разликује и користи (у свом раду) основне медије, материјале  и технике (цртање, 

сликање, вајање) визуелних уметности 

 

● изводи дводимензионалне и тродимензионалне радове 

 

● описује свој рад и радове других (нпр. исказује утисак) 

● описује разлике које уочава на уметничким радовима из различитих земаља,култура и периода 

● познаје места и изворе где може да прошири своја знања везана за визуелне 

уметности (нпр. музеј, галерија, атеље, уметничка радионица...) 

● одабира адекватан садржај да би представио неку идеју или концепт 

 

● образлаже свој рад и радове других (нпр. наводи садржај, тему, карактеристике 

технике...) 

● лоцира одабрана уметничка дела у историјски и друштвени контекст 

●познаје и користи различите изражајне могућности класичних  и савремених 

медија, техника и материјала визуелне уметности 

 

● одабира адекватна средства (медиј, материјал, технику, поступак) помоћу којих 

ће на најбољи начин реализовати своју (одабрану) идеју 

● користи тачне термине (нпр. текстура, ритам, облик...) из визуелних уметности 

(примерене узрасту и садржају) када образлаже свој рад и радове других 

● анализира одабрана уметничка дела у односу на време настанка и према 
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културној припадности (описује основне карактеристике, намеру уметника...) 

 

● описује потребна знања и вештине који су неопходни у занимањима везаним за 

визуелне уметности 

 

● користи друга места и изворе (нпр. библиотека, интернет...) да би проширио 

своја знања из визуелних уметности 

 

● разуме међусобну повезаност и утицај уметности и других области живота 
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ГОДИШЊИ ПЛАН ПРЕДМЕТА: МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ  

Предметни наставник: ОЉА БЕЛОГРАД 

Разред и одељење: VIII1,VIII2,VIII3    

 
Назив теме Циљеви и 

задаци 

Образовни стандарди по нивоима Тип часа Време 

реализације 

Провера 

остварености 

образовних 

стандарда 

Обрад утврђ. свега 

1.Певањем и 

свирањем 

упознајмо 

музику. 

 

 

 

 

 

 

Циљ наставе је да 

се ученик 

оспособи да 

изводи музику сам 

или са другим 

ученицима и да му 

наставни процес 

омогући да упозна 

критеријуме 

адекватног 

извођења. 

 

 

Основни ниво у области музичког 

извођења МК.1.3.1.пева једноставне 

дечије,народне или популарне 

композиције,МК.1.3.2.изводи једноставне 

дечије,народне или популарне композиције 

на бар једном инструменту. 

Напредни ниво МК.3.3.1.изводи 

разноврсни музички репертоар певањем и 

свирањем као солиста и у школским 

ансамблима. 

17 17 17   

2.Слушање и 

упознавање 

музике. 

 

 

 

 

 

 

Развијање навике 

слушања 

музике,подстицање 

доживљаја и 

оспособљавање за 

разумевање 

музике. 

 

 

Основни ниво у области слушања музике 

ученик уме да именује:МК.1.2.1.музичке 

изржајне елементе 

МК.1.2.2.извођачки састав 

МК.1.2.3.музичке жанрове 

МК.1.2.4.српски музички фолклор 

Средњи ниво ученик уме да 

МК.2.2.1.опише и анализира 

карактеристике звучног примера кроз 

садејство опажених музичких елемената и 

(узбуркана мелодија као резултат 

специфичног 

34 34 34   
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ритма,темпа,агогике,динамике,интервалске 

структуре). 

МК.2.2.2.препозна структуру одређеног 

жанра Напредни ниво ученик уме да 

анализира слушни пример и открије везу 

опажених 

карактеристика:МК.3.2.1.структуралном и 

драматуршком димензијом звучног 

примера МК.3.2.2.жанртовским и 

историјско-стилским контекстом звучног 

примера МК.3.2.3.контекстом настанка и 

примене различитих облика фолклора. 

 

3.Музичко-

сценски 

жанрови. 

-Опера 

-Опера у Србији 

-Оперета 

-Мјузикл 

-Балет 

Стилизоване 

игре 

-друштвени плес 

 

 

 

 

 

 

Ученици треба да 

упознају музичку 

културу кроз 

обраде песме 

повезаних са 

музиком 

различитих епоха и 

жанрова. 

Развијање 

музикалности и 

креативности. 

 

 

 Основни ниво-МК.1.1.2.ученик познаје 

основне појмове одрђених музичких 

жанрова 

Средњи ниво-МК.2.1.3.ученик разуме 

специфичне карактеристике 

жанра,структуралне и драматуршке 

елементе жанровских примера и њихову 

естетску функцију 

Напредни ниво-МК.3.1.3.ученик повезује 

драматуршке и структуралне елементе са 

естетском применом и доводи у везу са 

духом времена.Познаје најзначајније 

светске и националне представнике. 

 

 

5 

1 

2 

1 

2 

1 

 

 

 

 

 

  

4.Музичко-

стилска 

раздобља 

-Романтизам, 

-Музика 20.века 

Стицање  знања о 

музици различитих 

епоха и 

жанрова.Даље 

упознавање основа 

Знање и разумевање  

Основни ниво-МК.1.1.2.ученик препознаје 

основне карактеристике музике одрђених 

епоха и опште појмове музичко-сценске и 

оперске музике,музичких 

 

 

 

2 

1 
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-Музика у 

Србији у 19.веку 

-Музика  у 

Србији у првој 

половини20.века 

-Џез 

-Рокенрол 

-Забавна музика 

-Музика на 

филму,радију и 

телевизији. 

 

 

 

 

музичке 

писмености 

 

 

жанрова,народног стваралаштва  

Средњи ниво-МК.2.1.2.ученик препознаје 

структуралне елементе слушаног дела 

МК.2.1.3.облика народног музицирања са 

специфичним контекстом народног живота 

Напредни ниво-МК.3.1.1.зна функцију 

елемената музичке писмености и 

извођачких састава у оквиру музичког дела 

МК.3.1.2.разуме историјске и друштвене 

околности настанка жанра и облика 

музичког фолклора МК.3.1.3.критички и 

аргументовано образлаже свој суд МК.3.1 

1 

1 

3 

1 

2 

3 
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ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА за наставни предмет Историја, разред VIII 
 

 

Време 

 

НАСТАВНЕ 

ОБЛАСТИ -

ТЕМЕ 

 

Ук.Бр.Часова 

за Тему 

 

ОБРАДА 

 

ПОНАВЉАЊЕ 

 

УТВРЂИВАЊЕ 

 

ВЕЖБАЊЕ 

 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА 

 

Бр.наст.јед.за 

тему 

 

 Свет у другој 

половини 

XИX и 

почетком 

XИX века 

 

7 

 

3 

 

2 

 

1 

 

1  3 

 

 Србија,Црна 

Гора и Срби у 

Хабзбуршком 

и Османском 

Царству1878.-

1914.год. 

 

12 

 

7 

 

3 

 

2 

 

  7 

 

 Први Светски 

рат и 

револуција у 

Русији у 

Европи 

 

7 

 

3 

 

3 

 

1 

 

  3 

 

 Србија и 

Црна Гора у 

Првом 

Светском 

рату 

 

5 

 

2 

 

2 

 

1 

 

  2 
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 Свет између 

два светска 

рата 

 

8 

 

4 

 

2 

 

2 

 

  4 

 

 Југословенска 

Краљевина 

 

6 

 

3 

 

2 

 

1 

 

  3 

 

 Други 

Светски рат-

Тотални рат 

 

7 

 

3 

 

3 

 

1 

 

  3 

 

 Југославија у 

Другом 

Светском 

рату 

 

8 

 

4 

 

2 

 

2 

 

  4 

 

 Свет после 

Другог 

Светског рата 

 

3 

 

2 

 

1 

 

   2 

 

 Југославија 

после Другог 

Светског рата 

 

5 

 

3 

 

1 

 

1 

 

  3 

 

 Укупно 68 34 21 12 1   
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Искази образовних стандарда по нивоима:Основни, 

Средњи и Напредни 

 

Основни ниво 

   На првом нивоу описани су захтеви који представљају основни или базични ниво знања И вештина.Основни ниво описује 

очекивани минимум нивоа знања И вештина.Очекује се да ће око 80%  ученика постићи тај ниво. 

У области 1.ИСТОРИЈСКО ЗНАЊЕ ученик/ученица: 

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 цивилизација 

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 

 

У области 2.ИСТРАЖИВАЊЕ И ТУМАЧЕЊЕ ИСТОРИЈЕ ученик/ученица 

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 разлике 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 

Средњи ниво 
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   На срењем нивоу описани су захтеви који представљају средњи ниво знања И вештина.Средњи ниво описује оно што типичан 

ученик може да покаже поред знања И вештина којима је овладао на основном нивоу.Очекује се да ће око 50% ученика постићи 

или превазићи тај ниво. 

У обласи 1.ИСТОРИЈСКО ЗНАЊЕ ученик/ученица 

ИС.2.1.1. Уме да повеже личности 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 

 

У области 2.ИСТРАЖИВАЊЕ И ТУМАЧЕЊЕ ИСТОРИЈЕ ученик/ученица 

ИС.2.2.1. Уме да закључи о којем догађају,феномену и личности је реч на основу садржаја  

              карактеристичних писаних 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 зумачењима историјских  

              личности,догађаја,феномена 

 

 

 

Напредни ниво 

   На напредном нивоу описани су захтеви за ученике који представљају напредни ниво знања и вештина.Напредни ниво описује 

знања и вештине које могу да покажу ученици који ће вероватно бити успешни у средњем образовању.Очекује се да ће око 25% 

ученика 

постићи тај ниво. 

У области 1.ИСТОРИЈСКО ЗНАЊЕ ученик/ученица: 

ИС.3.1.1. Уме да примени знање из историјске хронологије(уме прецизно да одреди којој 
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              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 догађаја 

 

У области 2.ИСТРАЖИВАЊЕ И ТУМАЧЕЊЕ ИСТОРИЈЕ ученик/ученица: 

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 предходним историјским знањем(закључује на основу историјске  

              карте без понуђене легенде,упоређује два графикона и закључује о појави) 

ИС.3.2.6. Уме да изводи 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  

              и да одреди врсту пристрасности(манипулација,пропаганда,стереотип…) 
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Редни 

број 

теме 

Назив теме Број 

часова за 

обраду 

Бр. часова 

за понав, 

утврђ и 

системат. 

Укупан 

број 

часова 

Образовни  

стандарди 

 

  I 

 

 

УВОД У ПРОГРАМ 

 

      1 

 

        - 

 

       1 

 

 

  II 

 

 

ПОЛОЖАЈ, ГРАНИЦЕ И 

ВЕЛИЧИНА СРБИЈЕ 

 

      1 

 

        1 

 

       2 

1.1.3.; 

2.1.2.; 

2.1.3.; 

2.1.4.; 

3.1.1.; 

1.4.1.; 

2.4.1.; 

2.4.2.; 

3.4.1. ; 

3.4.2.; 

 

  III 

 

 

ПРИРОДА СРБИЈЕ 

 

    16 

 

      10 

 

     26 

1.4.1.; 

1.4.2.; 

2.4.1.; 

2.4.2.; 

3.4.1.; 

3.4.2.; 

3.4.3.; 

1.3.1.; 

1.3.2.; 
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2.3.1.; 

2.3.2.; 

3.3.1.; 

3.3.2. 

 

  IV 

 

 

СТАНОВНИШТВО И НАСЕЉА 

 

 

      5 

 

        3 

 

      8 

1.4.1.; 

1.4.2.; 

2.4.1.; 

2.4.2.; 

3.4.1.; 

3.4.2.; 

3.4.3.; 

1.3.1.; 

1.3.2.; 

2.3.1.; 

2.3.2.; 

3.3.1.; 

3.3.2. 

 

  V 

 

 

ПРИВРЕДА СРБИЈЕ 

 

    10 

 

        6 

 

     16 

1.4.1.; 

1.4.2.; 

2.4.1.; 

2.4.2.; 

3.4.1.; 

3.4.2.; 

3.4.3.; 

1.3.1.; 

1.3.2.; 

2.3.1.; 

2.3.2.; 

3.3.1.; 

3.3.2. 

 

  VI 

 

ЗАВИЧАЈНА ГЕОГРАФИЈА 

 

 

      3 

 

        3 

 

       6 

1.4.1.; 

1.4.2.; 

2.4.1.; 

2.4.2.; 

3.4.1.; 
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3.4.2.; 

3.4.3.; 

1.3.1.; 

1.3.2.; 

2.3.1.; 

2.3.2.; 

3.3.1.; 

3.3.2. 

 

 VII 

 

 

СРБИ ВАН ГРАНИЦА СРБИЈЕ 

 

      2 

 

        2 

 

       4 

1.4.1.; 

1.4.2.; 

2.4.1.; 

2.4.2.; 

3.4.1.; 

3.4.2.; 

3.4.3.; 

1.3.1.; 

1.3.2.; 

2.3.1.; 

2.3.2.; 

3.3.1.; 

3.3.2. 

 

 VIII 

 

 

СРБИЈА У САВРЕМЕНИМ 

ИНТЕГРАЦИЈАМА 

 

      2 

 

        1 

 

       3 

1.4.1.; 

1.4.2.; 

2.4.1.; 

2.4.2.; 

3.4.1.; 

3.4.2.; 

3.4.3.; 

1.3.1.; 

1.3.2.; 

2.3.1.; 

2.3.2.; 

3.3.1.; 

3.3.2. 
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ГОДИШЊА 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА 

      -         2        2 

 

 

 

 

Укупно 

 

 

    40 

 

      28 

 

     68 

 

               

 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

 

УВОД У ПРОГРАМСКЕ САДРЖАЈЕ 

 

Циљеви, задаци и програмски садржаји географије за осми разред основне школе; 

 

ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ, ГРАНИЦЕ И ВЕЛИЧИНА СРБИЈЕ 

 

Географски положај, државне границе и величина Републике Србије; 

 

ПРИРОДНЕ ОДЛИКЕ СРБИЈЕ 

 

Постанак и територијални распоред главних рељефних целина; 

Панонски басен 

Панонска низија: географски положај, простирање, подела, одлике и значај; 

Јужни обод Панонског басена: географски положај, простирање, подела, одлике и значај;  

Планински рељеф Србије 
Географски положај, простирање, основне одлике и подела; 

Српско-македонска маса 
Географски положај, простирање, подела, одлике и значај; 

Динариди 

Динарске планине, Шарске планине, Косовска и Метохијска котлина: географски положај, простирање, подела, одлике и значај; 

Карпато-балканиди 

Карпатске и Балканске планине: географски положај, простирање, подела, одлике и значај; 

Клима Србије 

Климатски елементи и фактори; 

Климатске области, типови климе и њихове одлике; 

Воде Србије 
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Реке црноморског слива: основне одлике и економски значај; 

Реке јадранског и егејског слива: основне одлике и економски значај; 

Језера: постанак, размештај и значај; 

Термоминералне воде: постанак, размештај, значај и искоришћавање; 

Земљиште и биљни и животињски свет 

Земљиште: основни типови, одлике, простирање и значај; 

Биљни и животињски свет: распрострањеност и значај; 

Заштита природе 

Заштита геонаслеђа, ваздуха, воде, земљишта и биљног и животињског света; 

Заштићени природни објекти и национални паркови у Србији; 

 

СТАНОВНИШТВО И НАСЕЉА  СРБИЈЕ 

 

Становништво: број, густина насељености, природни прираштај; 

Миграције становништва: врсте, узроци и последице; 

Структура становништва: биолошка, национална, културно-образовна, социо-економска, верска; 

Народи и етничке заједнице у Србији; 

Насеља: подела, размештај и перспективе развоја; 

Београд – главни град Републике Србије; 

 

ПРИВРЕДА СРБИЈЕ 

 

Основне одлике и подела привреде; 

Пољопривреда: природни и друштвени услови за развој, мере за унапређивање, приоритети развоја и значај; 

Гране пољопривреде (земљорадња, сточарство, лов и риболов), основне одлике и перспективе развоја; 

Шумарство: врсте шума, експлоатација и значај; 

Индустрија: основне одлике, подела и значај; 

Рударство: развој и значај рударства, налазишта руда метала и неметала; 

Тешка индустрија: црна и обојена металургија, размештај и значај; 

Енергетика: врсте и размештај извора енергије и њихов значај; 

Прерађивачка индустрија: машинска индустрија, електроиндустрија, хемијска индустрија, индустрија грађевинског материјала и 

неметала: размештај производње и значај; 

Лака индустрија: подела, одлике, територијални размештај и значај; 

Саобраћај: подела, саобраћајна мрежа, услови, перспективе развоја и значај; 

Трговина: унутрашња и спољна, обим и структура извоза и увоза; 

Туризам: подела и услови за развој, туристичке регије и центри, привредни значај 
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туризма и перспективе развоја; 

 

ЗАВИЧАЈНА ГЕОГРАФИЈА 

 

Појам завичаја, географски положај, величина и простирање у оквиру Србије; 

Природне одлике завичаја: рељеф, клима, воде, земљиште, биљни и животињски свет; 

Врсте и типови насеља; 

Становништво: број становника, густина насељености, природни прираштај, структура становништва и миграције; 

Главне привредне делатности и гране; 

Перспективе развоја; 

  

СРБИ ВАН ГРАНИЦА СРБИЈЕ 

 

Срби у суседним државама: Босна и Херцеговина, Црна Гора, Хрватска, Словенија, Македонија, Мађарска, Румунија, Бугарска, 

Албанија; основне географске одлике простора у којима живе Срби; 

Срби у дијаспори: број и територијални размештај; Европа и ваневропски континенти; везе са земљом матицом; 

 

СРБИЈА У САВРЕМЕНИМ ИНТЕГРАЦИЈСКИМ ПРОЦЕСИМА 

 

Значај интеграцијских процеса у Европи и савременом свету; 

Сарадња наше земље са другим државама и међународним организацијама: политичка, економска, културно-просветна и научно-

технолошка; 

 

ГОДИШЊА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НАСТАВНОГ ГРАДИВА 

 

ТИП ЧАСА У НАСТАВИ ГЕОГРАФИЈЕ 
 

Обрада нове наставне јединице; 

Понављање и утврђивање градива; 

Систематизација пређеног градива; 

 

ОБЛИЦИ РАДА У НАСТАВИ ГЕОГРАФИЈЕ 
 

Фронтални (рад са целим одељењем); 

Групни облик рада; 

Рад у паровима; 
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Индивидуални облик рада; 

 

МЕТОДЕ РАДА У НАСТАВИ ГЕОГРАФИЈЕ 
 

Вербално-текстуалне: усмено излагање, разговор, дијалошка метода, текст метода; 

Илистративно-демонстративне: непосредно посматрање, експеримент, рад са картом, рад са илустрацијама, интернет; 

Лабораторијско- експерименталне: израда модела (нпр. вулкана), израда рељефа, премеравања; 

 

НАСТАВНА СРЕДСТВА 
 

Географска карта: физичкогеографска, тематска, нема карта, географски атласи; 

Уџбеник и остала литература; 

Глобус: физичкогеографски, тематски, индукциони; 

Зидне слике и илустрације;  

Видеобим, презентације у power point – у, интернет; 

Табла и креда; 

Радна свеска из географије за осми разред основне школе; 

 

АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА 
 

Организује и реализује наставни процес и наставне активности у свим сегментима; 

Планира садржаје, средства, методе и облике рада; 

Усклађује циљеве са оним што жели да постигне са ученицима; 

Повезује географска знања са сродним предметима – корелација; 

Обавештава, предлаже и подстиче самостални рад ученика; 

Даје повратне информације- одговара на ученичка питања; 

Прати напредовање сваког ученика и оцењује њихово постигнуће; 

Процењује сопствени рад; 

 

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 
 

Активно слуша; 

Активно разговара, дискутује, излаже; 

Повезује претходно стечена знања са новим знањима; 

Поставља питања везана за тематику; 

Самостално се служи географском картом и оријентише у простору и на карти; 
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Примењује стечена знања у решавању проблемских задатака; 

Описује и анализира појаве и процесе у природи, учионици, на карти; 

Активно учествује у раду групе, решава задатке и проблеме; 

Сецка, обликује, боји и прави слике и моделе; изводи експерименте; 

Учествује у обнављању градива, мисаоно се ангажује; 

Процењује свој рад и рад својих вршњака; 

 

 

КОРЕЛАЦИЈА НАСТАВЕ ГЕОГРАФИЈЕ                                        

 

Вертикална: Свет око нас, Природа и друштво, Географија петог, шестог и седмог  разреда; 

Садржај: разуђеност обала, рељеф, клима, воде на земљи, распоред копна и океана, биљне и животињске заједнице на копну и у 

води, природна богатства као основа за развој привреде; 

 

Хоризонтална: Српски језик, Ликовна култура, Математика, Историја, Биологија, Техничко образовање, Физичко образовање, 

Информатика и рачунарство; 

Садржаји: за српски језик – сви; за ликовну културу – сви, цртежи, скице, бојење карата; за математику – картографске размере и 

размерници, структуре и размештај становништва, природно кретање становништва и његове перспективе; за историју – 

историјски развој територија које улазе у састав наше земље; за биологију – биосфера, седиментне стене, фосили, минерали; за 

техничко образовање – израда модела и макета, фотографије; за физичко образовање – излети, рад на терену;  за информатику и 

рачунарство – видеобим, употреба интернета у настави; 

 

Дијагонална: Физика,  Хемија и остали предмети; 

Садржаји: за физику – померање континената, унутрашња грађа планете, процеси стварања планина и котлина, закони деловања 

спољашњих сила, закони који владају у атмосфери и хидросфери; за хемију – хемијски процеси у унутрашњој структури планете и 

на њеној површини, настанак различитих руда метала и неметала као основа за развој привреде, хемијски процеси у атмосфери, 

хидросфери и на копну; 

ИСХОДИ НАСТАВЕ ГЕОГРАФИЈЕ У ОСМОМ РАЗРЕДУ 
Након обраде наставних тема осмог разреда ученик ће моћи да:  

 

- одреди географски положај Републике Србије на географској карти Европе и света;  

- објасни географски положај Републике Србије као балканске, подунавске и средњоевропске државе; 

-  објасни предности и недостатке саобраћајног положаја Републике Србије; 

-  наведе значај повезивања подунавских земаља и трговински значај пловног пута Дунав-Рајна-Мајна; 

-  на карти препозна и опише границе Србије и њене најважније граничне прелазе; 

-  упореди површину и број становника Србије са другим европским државама; 
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- наброји и препозна на карти главне рељефне целине и регије Србије; 

- умети да у главни цртама објасни процес настанка главних рељефних целина Републике Србије; 

- разликује планине Србије према врстама стена које их изграђују и према старости; 

- пронађе на карти веће и значајније планине и котлине Србије; 

- објасни привредно значење појединих рељефних облика; 

- наведе и пронађе на карти значајније природне и економске објекте за сваку од наведених регија; 

- анализира климатске чиниоце који утичу на климу Србије; 

- анализира климатске дијаграме, одреди типове климе и њихов просторни распоред у Србији; 

- објасни и упореди међузависност климе, биљног света и тла (земљишта); 

- објасни проблем киселих киша на тлу Србије и последице ове појаве; 

- наведе примере утицаја временских непогода на пољопривреду земље; 

- именује на географској карти најдуже и најзначајније реке и језера Србије; 

- препозна на географској карти веће реке у Србији и да их разврста према сливовима; 

- објасни разлоге издвајања природних резервата и националних паркова Србије; 

- наведе и на географској карти Србије покаже националне паркове; 

- објасни значај термоминералних извора у развоју бањског туризма у Србији; 

- повезује природне услове појединих регија са живим светом који у њима постоји; 

- анализира на тематским картама и графиконима историјски преглед насељености Србије и објасни узроке и последице кретања 

укупног броја становника и главне смерове миграција у прошлости и недавно; 

- објасни чиниоце који су утицали на промену броја становника Србије; 

- анализира на графиконима биолошку, националну, верску и језичку структуру становништва Србије; 

- објасни узроке и последице повећања удела старог становништва у укупном; 

- интерпретира графикон природног кретања становништва Србије; 

- објасни појам и поделу насеља у Републици Србији;  

- именује на географској карти већа насеља према броју становника; 

- издвоји главне привредне области или делатности и да их разврста у производне и непроизводне, привредне и ванпривредне; 

- наведе природне и друштвене услове за развој привреде неке земље; 

- наведе предуслове развоја привреде и привредне могућности регија Србије; 

- анализира развој привреде наше земље у прошлости и фазе кроз које је она пролазила; 

- упореди специфичности пољопривредне производње у појединим природним целинама Србије и наброји типичне пољопривредне 

културе; 

-  препозна на тематској карти подручја богата рудама и изворима енергије и објасни предности и недостатке изградње 

хидроелектрана, термоелектрана и атомских централа на тлу наше земље у циљу добијања довољних количина енергије; 

- препозна на тематским картама индустријске регије и наведе најважније индустријске гране; 

- процени развијеност Србије у односу на остале државе Европе и света; 

- закључи и предложи у којим би се све правцима могла развијати привреда наше земље у будућности; 
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- наведе основне природне и друштвене претпоставке развоја туризма; 

- именује на географској карти главне туристичке регије и њихове одлике; 

- закључи и предложи у којим би се све правцима могао развијати туризам наше земље; 

- пронађе на географској карти Србије свој завичај и у основним цртама објасни природне одлике свог завичаја; 

- уз помоћ табела и графикона прати природно и механичко кретање становника завичаја и предвиди такво кретање у будућности; 

- анализира природне ресурсе завичаја и њихов значај за развој привреде у прошлости, садашњости и у будућности; 

- анализира стање привреде свог завичаја и упореди степен привредне развијености у односу на друге делове земље; 

- наброји најважније међународне организације (ЕУ, ФАО, УН, УНИЦЕФ, УНЕСКО) у свету и објасни њихов значај; 

- објасни важност укључености у интеграције и наведе примере сарадње Републике Србије и међународних организација; 

 

ОБРАЗОВНИ  СТАНДАРДИ  ЗА  НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ  -  ГЕОГРАФИЈА 
 

 

Број  Област  Ниво 

постигнућа 

Број 

стандарда 

Објашњење стандарда 

  1 

 
 

 

 

 

 

 

 

Географске 

вештине 

 

 

 

 

 

 

основни 

ниво 

ГЕ         1.1.1. Разуме појам оријентације и наводи начине оријентисања; 

  2 ГЕ         1.1.2. Наводи и описује начине представљања Земљине површине (глоб и 

географска карта; 

  3 

 

ГЕ         1.1.3. Препознаје и чита географске и допунске елементе карте; 

  4 

 
средњи  

ниво 

ГЕ         2.1.1. Одређује стране света у простору и на географској карти; 

  5 

 

ГЕ         2.1.2. Одређује положај места и тачака на географској карти 

  6 ГЕ         2.1.3. Препознаје и објашњава географске чињенице – објекте, појаве, 

процесе и односе који су представљени моделом, сликом, графиком, 

табелом и схемом; 

  7 ГЕ         2.1.4. Приказује понуђене географске податке: на немој карти, 

картографским изражајним средствима (бојама, линијама, простим 

геометријским знацима, симболичким знацима...), графиком, 

табелом и схемом; 

  8 

 
напредни 

ниво 

ГЕ         3.1.1. Доноси закључке о просторним (топографским) и каузалним везама 

географских чињеница – објеката, појава, процеса и односа на 

основу анализе географске карте; 
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 ОБРАЗОВНИ  СТАНДАРДИ  ЗА  НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ  -  ГЕОГРАФИЈА 
 

 

Број  Област  Ниво 

постигнућа 

Број 

стандарда 

Објашњење стандарда 

9 

 

10 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

Физичка 

географија 

основни 

ниво 

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. Именује Земљине сфере (литосферу, атмосферу, хидросферу,  

биосферу) и препознаје њихове основне одлике; 

 

12 средњи ниво ГЕ         2.2.1. Описује небеска тела и њихова кретања; 

 

13 ГЕ         2.2.2. Разликује и објашњава географске чињенице – објекте, појаве, 

процесе и односе у Земљиним сферама (литосфери, атмосфери, 

хидросфери, биосфери); 

14 напредни 

ниво 

ГЕ         3.2.1.  Препознаје димензије Земље и објашњава последице Земљиног 

облика и њених кретања; 

 

15 ГЕ         3.2.2. Објашњава физичко- географске законитости у географском 

омотачу (климатску и биогеографску зоналност) и навопди мере за 

његову заштиту, обнову и унапређивање; 
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ОБРАЗОВНИ  СТАНДАРДИ  ЗА  НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ  -  ГЕОГРАФИЈА 
 

 

Број  Област  Ниво 

постигнућа 

Број 

стандарда 

Објашњење стандарда 

16  

 

 

 

Друштвена 

географија 

основни 

ниво 

ГЕ         1.3.1. Познаје основне појмове о становништву и насељима и уочава 

њихов просторни распоред; 

17 ГЕ         1.3.2. Дефинише појам привреде и препознаје привредне делатности и 

привредне гране; 

 

18 средњи  

ниво 

ГЕ         2.3.1. Разликује и објашњава кретање становништва (природно и 

механичко) и структуре становништва; 

19 ГЕ         2.3.2. Именује међународне организације у свету (ЕУ, УНИЦЕФ, УН, 

УНЕСКО, ФАО, Црвени крст, Црвени полумесец); 

20 напредни 

ниво 

ГЕ         3.3.1. Објашњава утицај природних и друштвених фактора на развој и 

размештај становништва и насеља; 

21 ГЕ         3.3.2. Објашњава утицај природних и друштвених фактора на развој и 

размештај становништва и насеља; 
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ОБРАЗОВНИ  СТАНДАРДИ  ЗА  НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ  -  ГЕОГРАФИЈА 
 

 

Број  Област  Ниво 

постигнућа 

Број 

стандарда 

Објашњење стандарда 

22  

 

 

 

 

 

Регионална 

географија 

основни 

ниво 

ГЕ         1.4.1. Препознаје основне природне и друштвене одлике наше државе; 

 

 

23 

 

ГЕ         1.4.2. 

 

Именује континенте и препознаје њихове основне природне и 

друштвене одлике; 

24 средњи  

ниво 

ГЕ         2.4.1. Описује природне и друштвене одлике наше државе и наводи њене 

географске регије;  

25 ГЕ         2.4.2. Описује природне и друштвене одлике континената и наводи 

њихове географске регије; 

26 напредни 

ниво 

ГЕ         3.4.1. Објашњава географске везе (просторне и каузалне, директне и 

индиректне) и законитости (опште и посебне) у нашој земљи и уме 

да издвоји географске регије; 

27 ГЕ         3.4.2. Објашњава географске везе (просторне и каузалне, директне и 

индиректне) и законитости (опште и посебне) у Европи и уме да 

издвоји географске регије; 

28 ГЕ         3.4.3. Објашњава географске везе (просторне и каузалне, директне и 

индиректне) и законитости (опште и посебне) на ваневропским 

континентима и уме да издвоји географске регије. 
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Г О Д И Ш Њ И   П Л А Н  

Наставни предмет:  Физика  Разред:  VIII   Школска: 2011./12. година 

 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПРЕДМЕТА 

Циљ наставе физике 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 упознају природне појаве и основне 

законе природе, да стекну основну научну писменост, да се оспособе за уочавање и распознавање физичких појава у 

свакодневном животу и за активно стицање знања о физичким појавама кроз истраживање, да оформе основу научног 

метода и да се усмере према примени физичких закона у свакодневном животу и раду. 

Задаци наставе физике су:  

 стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе физике сврха, 

циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе физике буду у пуној мери реализовани, 

 развијање функционалне писмености, 

 упознавање основних начина мишљења и расуђивања у физици, 

 разумевање појава, процеса и односа у природи на основу физичких закона, 

 развијање способности за активно стицање знања о физичким појавама путем истраживања, 

 подстицање радозналости, способности рационалног расуђивања, самосталности и критичког мишљења, 

 развијање вештине јасног и прецизног изражавања, 

 развијање логичког и апстрактног мишљења, 

 разумевање смисла и метода остваривања експеримента и значаја мерења, 

 решавање једноставних проблема и задатака у оквиру наставних садржаја, 

 развијање способности за примену знања из физике, 

 уочавање и разумевање повезаности физичких појава и екологије и развијање свести о потреби заштите, 

обнове и унапређивања животне средине, 

 развијање радних навика и склоности ка изучавању наука о природи, 

 развијање свести о сопственим знањима, способностима и даљој професионалној оријентацији. 

Оперативни задаци 

Ученик треба да:  

 разликује физичке величине које су одређене само бројном вредношћу (време, маса, температура, рад, 

енергија, количина наелектрисања, електрични напон и струја) од оних које су дефинисане интензитетом, 

правцем и смером (брзина, убрзање, сила, јачина електричног и магнетног поља ...), 

 уме да слаже и разлаже силу, јачину електричног поља... 

 разликује различите врсте кретања (транслаторно, осцилаторно, таласно) и да зна њихове карактеристике, 

 зна основне карактеристике звука и светлости, 
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 зна да је брзина светлости у вакууму највећа постојећа брзина у природи, 

 разуме да је рад силе једнак промени енергије и на нивоу примене користи трансформацију енергије у рад и 

обрнуто, 

 примењује законе одржања (масе, енергије, количине наелектрисања), 

 зна услове за настанак струје и Омов закон, 

 прави разлику између температуре и топлоте, 

 уме да рукује мерним инструментима, 

 користи јединице Међународног система (СИ) за одговарајуће физичке величине. 

 

ПЛАН ОЦЕЊИВАЊА 

1. БРОЈ ОЦЕНА ПО КЛАСИФИКАЦИОНОМ ПЕРИОДУ 

2. БРОЈ  ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 

3. БРОЈ  ОЦЕНА СА УСМЕНИХ ПРОВЕРА  

4. ОЦЕНА СА РЕФЕРАТА, ЕСЕЈА, ПРОЈЕКТА 

5. ОЦЕНА ЛАБОРАТОРИСКИХ ВЕЖБИ, ИЗВОЂЕЊА ДЕМОНСТРАЦИОНИХ ОГЛЕДА 

6. АКТИВНОСТ НА ЧАСУ, ОДНОС ПРЕМА ПРЕДМЕТУ И НАСТАВНОМ ПРОЦЕСУ 

7. ДОМАЋИ ЗАДАЦИ     

ЛИТЕРАТУРА ЗА УЧЕНИКЕ 

Уџбеник са збирком задатака и лаб.вежбама за 8.разред основне школе, Логос 

(Душан Поповић, Милена Богдановић, Александар Кандић) 

ЛИТЕРАТУРА ЗА НАСТАВНИКЕ 

Елементарна физика кроз теорију, примере задатке и решења, Мирослав Кука 

Физика 275, припреме за такмичења, Н.Каделбург,  Круг 

Приручник за наставнике за 8.разред основне школе, Милена Богдановић, Логос 

Збирка задатака за 8.разред основне школе, Н. Каделбург , Круг 

Између игре и физике, Живко Костић 

Летећи циркус физике, Џирл Вокер 
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Р.бр 
нас. 
теме 

Наставне теме 

Број часова 

Укупно 

часова 

Стандарди 

који се 

односе на 

дату тему 

Начини провере 

остварености стандарда 
Обрада 

Утврђивање, 

обнављање, 

систематизација, 

рачунске вежбе 

Лабораторијске 

вежбе 

1. 

ОСЦИЛАТОРНО И ТАЛАСНО КРЕТАЊЕ 

Наставне јединице: 

  Закон одржања механичке енергије. 

1. Осцилаторно кретање (осциловање тела обешеног о 

опругу, осциловање куглице клатна). Појмови и 

величине којима се описује осциловање тела 

(амплитуда, период, фреквенција). 

2. Закон одржања механичке енергије при осциловању 

тела 

3. Таласно кретање (механички талас). Основни 

параметри којима се описује таласно кретање 

(таласна дужина, фреквенција, брзина) 

4. Звук. Карактеристике звука. Звучна резонанција 

Лабораторијске вежбе: 

1. Мерење периода осциловања клатна 

4 3 1 8 

ФИ.1.1.1. 

ФИ.1.2.1. 

ФИ.1.2.3. 

ФИ.1.4.1. 

ФИ.1.4.2. 

ФИ.1.4.3. 

ФИ.1.4.4. 

ФИ.1.4.5. 

ФИ.1.4.6. 

ФИ.1.7.1. 

ФИ.1.7.2. 

 

ФИ.2.1.1. 

ФИ.2.1.2. 

ФИ.2.2.2. 

ФИ.2.2.3. 

ФИ.2.4.1. 

ФИ.2.4.3. 

ФИ.2.4.4. 

ФИ.2.5.1. 

ФИ.2.6.1. 

ФИ.2.6.2. 

ФИ 2.6.3. 

ФИ.2.7.1. 

ФИ.2.7.2. 

ФИ.2.7.3. 

 

ФИ.3.2.2. 

ФИ.3.2.3. 

ФИ.3.2.4. 

ФИ.3.2.5. 

ФИ.3.4.1. 

ФИ.3.4.3. 

ФИ.3.7.1. 

ФИ.3.7.2. 
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Р.бр 
нас. 
теме 

Наставне теме 

Број часова 

Укупно 

часова 

Стандарди 

који се 

односе на 

дату тему 

Начини провере 

остварености стандарда 
Обрада 

Утврђивање, 

обнављање, 

систематизација, 

рачунске вежбе 

Лабораторијске 

вежбе 

2. 

СВЕТЛОСНЕ ПОЈАВЕ 

Наставне јединице: 

1. Светлост (основни појмови). Праволинијско 

простирање светлости ( сенка и полусенка, 

помрачење Сунца и Месеца) 

2. Закон одбијања светлости. Равна огледала 

3. Сферна огледала. Конструкција ликова предмета 

4. Брзина светлости у различитим срединама. 

Индекс преламања и закон преламања светлости. 

Тотална рефлексија. 

5. Преламање светлости кроз призму и сочиво 

6. Одређивање положаја ликова код сочива 

7. Оптички инструменти. Лупа и микроскоп 

Лабораторијске вежбе: 

1. Провера закона одбијања светлости коришћењем 

равног огледала 

2. Одређивање жижне даљине сабирног сочива 

7 6 2 15 

ФИ.1.2.1. 

ФИ.1.2.3. 

ФИ.1.4.1. 

ФИ.1.4.2. 

ФИ.1.4.3. 

ФИ.1.4.4. 

ФИ.1.4.5. 

ФИ.1.4.6. 

ФИ.1.7.1. 

ФИ.1.7.2. 

 

ФИ.2.4.3. 

ФИ.2.4.4. 

ФИ.2.6.1. 

ФИ.2.6.3. 

ФИ.2.7.1. 

ФИ.2.7.2. 

ФИ.2.7.3.  

 

ФИ.3.2.5. 

ФИ.3.2.6. 

ФИ.3.4.1. 

ФИ.3.4.3. 

ФИ.3.7.1. 

ФИ.3.7.2. 

 

3. 

EЛЕКТРИЧНО ПОЉЕ 

Наставне јединице: 

1. Наелектрисавање тела. Елементарна количина 

наелектрисања. Закон о одржању количине 

наелектрисања. 

2. Узајамно деловање наелектрисаних тела. Кулонов 

закон. 

3. Електрично поље (линије сила, хомогено и 

нехомогено поље). 

4. Рад силе електричног поља. Напон. Веза напона и 

јачине хомогеног електричног поља. 

5 5 0 10 

ФИ.1.1.2. 

ФИ.1.4.3. 

ФИ.2.3.1. 

 

ФИ.2.4.1. 

ФИ.2.4.3. 

ФИ.2.5.3. 

ФИ.2.6.1. 

ФИ.2.6.2. 

ФИ 2.6.3. 
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Р.бр 
нас. 
теме 

Наставне теме 

Број часова 

Укупно 

часова 

Стандарди 

који се 

односе на 

дату тему 

Начини провере 

остварености стандарда 
Обрада 

Утврђивање, 

обнављање, 

систематизација, 

рачунске вежбе 

Лабораторијске 

вежбе 

5. Електричне појаве у атмосфери. 

4. 

ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА 

Наставне јединице: 

1. Електрична струја (једносмерна, наизменична) 

2. Услови за настајање електричне струје и извори 

електричне струје. Електромоторна сила. 

3. Мерење електричне струје и напона 

4. Електрична отпорност проводника. Проводници и 

изолатори 

5. Омов закон за део струјног кола 

6. Рад и снага електричне струје. Џул-Ленцов закон 

7. Омов закон за цело струјно коло. Везивање 

отпорника 

8. Електрична струја у течностима и гасовима 

Лабораторијске вежбе: 

1. Зависност електричне струје од напона на 

проводнику (таблични и графички приказ 

зависности) 

2. Одређивање електричне отпорности отпора у 

колу помоћу амперметра и волтметра 

3. Мерење јачине електричне струје и напона у колу 

са серијски и паралелно повезаним отпорницима 

и одређивање еквивалентне отпорности 

8 8 3 19  

ФИ.1.3.1. 

ФИ.1.4.1. 

ФИ.1.4.2. 

ФИ.1.4.3. 

ФИ.1.7.1. 

ФИ.1.7.2. 

 

ФИ.2.3.1. 

ФИ.2.3.2. 

ФИ.2.3.3. 

ФИ.2.3.4. 

ФИ.2.3.5. 

ФИ.2.3.6. 

ФИ.2.4.1. 

ФИ.2.4.3. 

ФИ.2.4.4. 

ФИ.2.5.2. 

(ФИ.2.5.3.) 

ФИ.2.6.1. 

ФИ 2.6.3. 

ФИ.2.7.1. 

ФИ.2.7.2. 

ФИ.2.7.3. 

 

ФИ.3.3.1. 

ФИ.3.4.1. 

ФИ.3.4.2. 

ФИ.3.4.3. 

ФИ.3.7.1. 

ФИ.3.7.2. 
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Р.бр 
нас. 
теме 

Наставне теме 

Број часова 

Укупно 

часова 

Стандарди 

који се 

односе на 

дату тему 

Начини провере 

остварености стандарда 
Обрада 

Утврђивање, 

обнављање, 

систематизација, 

рачунске вежбе 

Лабораторијске 

вежбе 

5. 

МАГНЕТНО ПОЉЕ 

Наставне јединице: 

1. Магнетно поље сталних магнета. Магнетно поље 

Земље 

2. Магнетно поље електричне струје 

3. Дејство магнетног поља на струјни проводник 

4. Допринос Николе Тесле и Михајла  Пупина 

развоју науке о електромагнетним појавама и 

њиховој примени 

4 2 0 6 

ФИ.1.1.2. 

ФИ.1.3.2. 

ФИ.1.4.3.  

 

ФИ.2.4.1. 

ФИ.2.4.3. 

ФИ.2.6.1. 

 

6. 

ЕЛЕМЕНТИ АТОМСКЕ И НУКЛЕАРНЕ ФИЗИКЕ 

Наставне јединице: 

1. Структура атома (језгро, електронски омотач). 

Нуклеарне силе 

2. Природна радиоктивност 

3. Радиоактивно зрачење (алфа, бета и гама зраци) и 

њихово биолошко дејство на биљни и 

животињски свет. Заштита од радиоактивног 

зрачења 

4. Вештачка радиоактивност. Фисија и фузија 

5. Примена нуклеарне енергије и радиоактивног 

зрачења 

5 3 0 8   

7. 

ФИЗИКА И САВРЕМЕНИ СВЕТ 

Наставне јединице: 

2. Утицај  физике на развој других природних наука, 

медицине и технологије 

3. Утицај  физике на развој других природних наука, 

медицине и технологије 

2 0 0 3   

  УКУПНО 35 27 6 68 
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 Годишњи план рада наставника за школску   2010/2011. 

 
Наставни предмет : МАТЕМАТИКА 

Школа : ОШ „Паја Јовановић“ 

Разред : VIII 

Наставник : Олга Дега 

 

Редни 

број 

наставне 

теме 

 

 

Назив наставне теме 

Број часова 

 

 

за обраду        за друге             укупно 

                         типове 

 

1. Сличност троуглова 5 3 8 

2. Тачка, права и раван 6 6 12 

3. Линеарне једначине и 

неједначине с једном 

непознатом 

8 14 22 

4. Призма 4 8 12 

5. Пирамида 5 9 15 

6. Линеарна функција 5 6 11 

7. Графичко представљање 

статистичких података 

4 4 8 

8. Системи линеарних  

једначина с две непознате 

6 12 18 

9. Валјак 4 4 8 

10. Купа 4 6 10 

11. Лопта 2 3 5 

 Писмени задаци 4 4 8 

57 79 136 
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Примена стандарда на годишњи план 

 

 

 

Редни 

број 

наставне 

теме 

 

 

 

Основни ниво 

 

 

Ученик уме да: 

 

 

 

Средњи ниво 

 

 

Ученик уме да: 

 

 

 

Напредни ниво 

 

 

Ученик уме да: 

 

1.  

 

 

 МА. 3.3.6. 

уме да примени 

сличност троуглова 

повезујући разна 

својства геометријских 

објеката 

3. МА. 1.2.1. 

реши линеарне 

једначине у којима се 

непозната појаљује 

само у једном члану 

 

МА. 2.2.1. 

реши линеарне 

једначине са једном 

непознатом 

 

МА.2.2.5. користи 

једначи- 

не у једностав- 

ним текстуалним  

задацим 

МА. 3.2.1. 

саставља и решава 

линеарне једначине и 

неједначине у 

конкретним 

ситуацијама 

 

МА.3.2.5.  

користи једначине,  

неједначине и  

системе једначина  

решавајући и  

сложеније текстуалне  

задатке 

4. МА. 1.3.4. 

влада појмовима 

МА. 2.3.4. 

влада појмом призме, 

МА. 3.3.4. 

израчуна површину и 
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коцка и квадар, 

уочава њихове 

моделе у реалним 

ситуацијама, зна 

њихове основне 

елементе и рачуна 

њихову површину и 

запремину 

рачуна њихову 

површину и запремину 

када су неопходни 

елементи непосредно 

дати у задатку 

запремину призми 

укључујући случајеве 

када неопходни 

елементи нису 

непосредно дати 

5. 

 

 

 

 МА. 2.3.4. 

влада појмом 

пирамиде, рачуна 

њихову површину и 

запремину када су 

неопходни елементи 

непосредно дати у 

задатку 

МА. 3.3.4. 

израчуна површину и 

запремину пирамида 

укључујући случајеве 

када неопходни 

елементи нису 

непосредно дати 

7. МА. 1.5.2. 

прочита и разуме 

задатак са графикона, 

дијаграма или из 

табеле, одреди 

минимум или 

максимум зависне 

величине 

 

МА. 1.5.3. 

податке из табеле 

прикаже графиконом 

и обрнуто 

МА. 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 

средном вредношћу) 

 

МА. 2.5.4. 

обради прикупљене 

податке, представи их 

табеларно или 

графички, представља 

средњу вредност 

медијаном 

МА. 3.5.2. 

тумачи дијаграме и 

табеле 

 

МА. 3.5.3. 

прикупи и обради 

податке и сам састави 

дијаграм или табелу, 

црта график којим 

представља 

међузависност 

величина 
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8.  

 

 

МА.2.2.1.  

реши системе ли- 

неарних једначина са  

две непознат 

МА.3.2.1. 

саставља и решава  

системе линеарних  

једначина са две  

непознате 

 

МА.3.2.5.  

користи системе 

једначина  

решавајући и  

сложеније текстуалне  

задатке 

9. 

10. 

11. 

МА. 1.3.5. 

влада појмовима 

купа, ваљак и лопта, 

(уочава њихове 

моделе у реалним 

ситуацијама, зна 

њихове основне 

елементе) 

МА. 2.3.5. 

израчуна површину и 

запремину ваљка, купе 

и лопте када су 

неопходни елементи 

непосредно дати у 

задатку 

МА. 3.3.5. 

израчуна површину и 

запремину ваљка, купе 

и лопте укључујући 

случајеве када 

непознати елементи 

нису непосредно дати 

 
Kорелација: 

Географија - Прикаѕивање статистичких података 

Биологија- Прикаѕивање статистичких података 

Фиѕичко васпитање- Иѕрачунавање просечног времена, 

Ликовно васпитање – геометријски облици 
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ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА за наставни предмет  

Биологија 
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Oбласти и карактеристична знања стандардизовани за Биологију 

 

1. ОБЛАСТ - ОСОБИНЕ ЖИВИХ БИЋА 

У овој области ученик/ученица: 

зна карактеристике живе и неживе природе (БИ.1.1.1. БИ.1.1.2. БИ.2.1.1. БИ.3.1.1. БИ.3.1.2.) 

уочава сличности и разлике у изгледу и понашању биљака и животиња (БИ.1.1.3. БИ.2.1.2. БИ.3.1.3.) 

уочава потребу за класификовањем живог света због његове велике разноликости (БИ.1.1.4. БИ.2.1.3. БИ.3.1.4.) 

уочава просторну и временску променљивост живог света (БИ.1.1.5. БИ.2.1.4. БИ.3.1.5.) 

2. ОБЛАСТ - ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА ЖИВОТА 

У овој области ученик/ученица: 

- зна да организми имају карактеристичну грађу која омогућава одвијање различитих функција неопходних за одржавање 

живота 

(БИ.1.2.1. БИ.1.2.2. БИ.1.2.3. БИ.2.2.1. БИ.2.2.2. БИ.2.2.3. БИ.3.2.1. БИ.3.2.2. БИ.3.2.3.) 

познаје основне животне процесе и њихову улогу у остваривању одговарајућег понашања јединке (БИ.1.2.4. БИ.1.2.5. БИ.1.2.6. 

БИ.2.2.4. БИ.2.2.5. БИ.2.2.6. БИ.3.2.4. БИ.3.2.5.) 

разуме да организми функционишу као независне уравнотежене целине у сталној интеракцији са околином (БИ.1.2.7. БИ.2.2.7. 

БИ.2.2.8. БИ.2.2.9. БИ.3.2.6. БИ.3.2.7. БИ.3.2.8.) 

3. ОБЛАСТ - НАСЛЕЂИВАЊЕ И ЕВОЛУЦИЈА 

У овој области ученик/ученица: 

- разуме да се врста одржава репродукцијом, а да вишећелијски организми расту деобама и повећањем величине ћелија 

(разлику између митозе и мејозе) 

(БИ.1.3.1. БИ.1.3.2. БИ.2.3.1. БИ.2.3.2. БИ.3.3.1. БИ.3.3.2.) 

- зна да основни ћелијски процеси зависе од гена и разуме да се особине наслеђују комбиновањем генетичког материјала 

предака и да средина утиче на њихово испољавање 

(БИ.1.3.3. БИ.1.3.4. БИ.1.3.5. БИ.1.3.6. БИ.1.3.7. БИ.2.3.3. БИ.2.3.4. БИ.3.3.3. БИ.3.3.4.) 

- разуме основе теорије еволуције и схвата њен значај у формирању савременог биолошког мишљења (БИ.1.3.8. БИ.1.3.9. 

БИ.1.3.10. БИ.2.3.5. БИ.2.3.6. БИ.3.3.5. БИ.3.3.6.) 

4. ОБЛАСТ - ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ 

У овој области ученик/ученица: 

зна и разуме опше еколошке појмове (БИ.1.4.1. БИ.1.4.2. БИ.2.4.1. БИ.2.4.2 БИ.3.4.1.) 

познаје и разуме основне законитости и принципе у екологији (БИ.1.4.3. БИ.2.4.3. БИ.2.4.4. БИ.3.4.2. БИ.3.4.3. БИ.3.4.4.) 

уочава разноликост екосистема на Земљи (БИ.1.4.4. БИ.2.4.5. БИ.2.4.6. БИ.2.4.7. БИ.3.4.5.) 

разуме утицај човека на биосферу (заштита животне средине) 

(БИ.1.4.5. БИ.1.4.6. БИ.1.4.7. БИ.1.4.8. БИ.2.4.8. БИ.2.4.9. БИ.3.4.6. БИ.3.4.7. БИ.3.4.8.) 

5. ОБЛАСТ - ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 

У овој области ученик/ученица: 
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познаје основне хигијенске мере и разуме зашто су потребне (БИ.1.5.1. БИ.1.5.2. БИ.1.5.3. БИ.1.5.4. БИ.1.5.5. БИ.2.5.1. БИ.3.5.1. 

БИ.3.5.2.) 

познаје принципе правилне исхране и разуме њихов значај (БИ.1.5.6. БИ.2.5.2. БИ.2.5.3. БИ.3.5.3. БИ.3.5.4. БИ.3.5.5.) 

познаје принципе вођења здравог живота и разуме значај поштовања ових принципа (БИ.1.5.7. БИ.1.5.8. БИ.1.5.9. БИ.2.5.4. 

БИ.3.5.6.) 

препознаје карактеристична понашања људи и разуме узроке њиховог настанка (БИ.1.5.10. БИ.1.5.11. БИ.1.5.12. БИ.1.5.13. 

БИ.2.5.5. БИ.3.5.7. БИ.3.5.8.) 

6. ОБЛАСТ - ПОСМАТРАЊЕ, МЕРЕЊЕ, ЕКСПЕРИМЕНТ У БИОЛОГИЈИ* 

У овој области ученик/ученица: 

*прикупља податке (посматрањем, бројањем, мерењем) у биологији:(БИ.1.6.1. БИ.2.6.1. БИ.3.6.1.)* 

*познаје основне поступке истраживачког рада у биологији: (БИ.1.6.2. БИ.2.6.2. БИ.3.6.2.)* 

*обрађује и приказује прикупљене податке: (БИ.1.6.3. БИ.2.6.3. БИ.3.6.3.)* 

*изводи експеримент у биологији:(БИ.1.6.4. БИ.2.6.4. БИ.3.6.4. БИ.3.6.5.)* 
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Г О Д И Ш Њ И   П Л А Н  

Наставни предмет:  Хемија  Разред:  VIII   Школска: 2011./12. година 

 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПРЕДМЕТА 

 

Циљ наставног програма: 

 Развијање функционалне хемијске писмености; 

 разумевање промена и појава у природи на основу стечених знања о хемијским појмовима, теоријама, 

моделима и законима; 

 оспособљавање ученика за комуницирање коришћењем хемијских термина, симбола, формула и једначина; 

 развијање способности за извођење једноставних хемијских истраживања; 

 развијање способности за решавање теоријских и експерименталних проблема; 

 развијање логичког, апстрактног и критичког мишљења; 

 осамостаљивање ученика за тражење и коришћење релевантних информација у различитим изворима 

(уџбеник, научнопопуларни чланци, интернет); 

 развијање свести о важности одговорног односа према животној средини, одговарајућег и рационалног 

коришћења и одлагања различитих супстанци у свакодневном животу; 

 подстицање ученичке радозналости, потребе за сазнањем о својствима супстанци у окружењу и позитивног 

става према учењу хемије; 

 развијање свести о сопственим знањима и способностима и даљој професионалној оријентацији. 

 

Задаци наставног програма: 

 Омогућавање ученицима да разумеју предмет изучавања хемије; 

 омогућавање ученицима да сагледају значај хемије у свакодневном животу, за развој различитих технологија 

и развој друштва уопште; 

 омогућавање ученицима да разумеју научни метод којим се у хемији долази до сазнања; 

 оспособљавање ученика да користе језик хемије као науке (терминологију, симболе, формуле, једначине); 

 стварање наставних ситуација у којима ће ученици до сазнања долазити на основу демонстрационих огледа, 

индивидуалних огледа при којима ће ученици развијати аналитичко и критичко мишљење; 

 стварање наставних ситуација у којима ће ученици развијати експерименталне вештине, безбедно по себе и 

друге; 

 оспособљавање ученика за извођење једноставних истраживања; 

 стварање ситуација у којима ће ученици примењивати теоријско знање и експериментално искуство за 

решавање теоријских и експерименталних проблема; 

 стварање ситуација у којима ће ученици примењивати стечено знање хемије за тумачење појава и промена у 

реалном окружењу 

 омогућавање ученицима да кроз једноставна израчунавања разумеју квантитативни аспект хемијских 

промена, као и примену. 
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ПЛАН ОЦЕЊИВАЊА 

1. БРОЈ ОЦЕНА ПО КЛАСИФИКАЦИОНОМ ПЕРИОДУ 

2. БРОЈ  ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 

3. БРОЈ  ОЦЕНА СА УСМЕНИХ ПРОВЕРА  

4. ОЦЕНА СА РЕФЕРАТА, ЕСЕЈА, ПРОЈЕКТА 

5. ОЦЕНА ЛАБОРАТОРИСКИХ ВЕЖБИ, ИЗВОЂЕЊА ДЕМОНСТРАЦИОНИХ ОГЛЕДА 

6. АКТИВНОСТ НА ЧАСУ, ОДНОС ПРЕМА ПРЕДМЕТУ И НАСТАВНОМ ПРОЦЕСУ 

7. ДОМАЋИ ЗАДАЦИ     

ЛИТЕРАТУРА ЗА УЧЕНИКЕ 

Хемија за 8. разред, Др. Љуба Мандић, Мр. Јасминка Королија, Дејан Даниловић, ЗУНС, Бгд, 2010. 

Збирка задатака из хемије, Др. Љуба Мандић, Мр. Јасминка Королија, Дејан Даниловић, ЗУНС, Бгд, 2010. 

 

ЛИТЕРАТУРА ЗА НАСТАВНИКЕ 

Хемија 8., Татјана Недељковић, Драгана Анђелковић, Логос, 2011. 

Радна свеска из хемије 8., Татјана Недељковић, Драгана Анђелковић, Логос, 2011. 

Збирка задатака са решењима за 8 разред, Татјана Недељковић, Драгана Анђелковић, Логос, 2011. 

Хемија за 8. разред, Миомир Ранђеловић, Мирјана Марковић, БИГЗ,2010. 

Радна свеска са збирком задатака, Миомир Ранђеловић, Мирјана Марковић, БИГЗ,2010. 
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Р.бр 
нас. 
теме 

Наставне теме 

Број часова 

Укупно 

часова 

Стандарди 

који се 

односе на 

дату тему 

Начини провере 

остварености стандарда 
Обрада 

Утврђивање, 

обнављање, 

систематизација, 

рачунске вежбе 

Лабораторијске 

вежбе 

1. 

НЕМЕТАЛИ И ЊИХОВА ЈЕДИЊЕЊА 

 Заступљеност и основна физичка својства 

неметала   

 Водоник, његова својства и примена   

 Кисеоник, његова својства и примена    

 Сумпор и његова једињења   

 Азот и његова једињења,  

 Амонијак   

 Угљеник и његова једињења   

Лабораторијске вежбе: 

 Физичка својства неметала, 

 Својства оксида неметала 

 

6 5 2 13 

 ХЕ.1.2.1. 

ХЕ.1.2.4. 

ХЕ.1.2.5. 

ХЕ.1.2.7. 

ХЕ.2.2.1. 

ХЕ.2.2.2. 

ХЕ.2.2.3 

ХЕ.3.2.1. 

ХЕ.1.6.1. 

ХЕ.1.6.2. 

ХЕ.2.6.1. 

ХЕ.3.6.4. 

 

 

 

 

2. 

МЕТАЛИ И ЊИХОВА ЈЕДИЊЕЊА 

 Заступљеност метала у природи и њихова 

основна физичка својства   

 Калцијум и његова једињења   

 Технички важни метали   

 Корозија метала, заштита од корозије, легуре   

 Физичка својства метала, реакција метала са 

киселинама  

Лабораторијске вежбе: 

 Физичка својсатва метала, реакција метала са 

киселинама 

4 3 1 8 

ХЕ.1.2.1. 

ХЕ.1.2.2. 

ХЕ.1.2.3. 

ХЕ.1.2.4. 

ХЕ.1.2.5. 

ХЕ.2.2.1. 

ХЕ.2.2.2. 

ХЕ.2.2.3 

ХЕ.2.2.4. 

ХЕ.3.2.1. 

ХЕ.3.2.2. 

ХЕ.1.6.1. 

ХЕ.1.6.2. 

ХЕ.2.6.1. 

ХЕ.3.6.4. 

 

 

3. 

СОЛИ 

 Соли, формуле и добијање соли   

 Физичка својства соли и хемијске реакције   

 Примена соли   

3 1 1 5 

 

ХЕ.1.2.1. 

ХЕ.1.2.5. 

ХЕ.1.2.6. 
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Р.бр 
нас. 
теме 

Наставне теме 

Број часова 

Укупно 

часова 

Стандарди 

који се 

односе на 

дату тему 

Начини провере 

остварености стандарда 
Обрада 

Утврђивање, 

обнављање, 

систематизација, 

рачунске вежбе 

Лабораторијске 

вежбе 

 

Лабораторијске вежбе: 

 Добијање соли и испитивање растворљивости   

 

ХЕ.1.2.9. 

ХЕ.2.2.1. 

ХЕ.3.2.5. 

 

 

 

 

ХЕ.1.6.1. 

ХЕ.1.6.2. 

ХЕ.2.6.1. 

ХЕ.3.6.4. 

 

4. 

ЕЛЕКТРОЛИТИЧКА ДИСОЦИЈАЦИЈА 

 Електролитичка дисоцијација киселина, база и 

соли  

 Мера киселости, рН скала   

 

 

2 

 

1 

 

0 

 

3 

 

ХЕ.1.2.5. 

ХЕ.1.2.6. 

ХЕ.1.2.8. 

ХЕ.1.2.5. 

ХЕ.3.2.3. 

ХЕ.3.2.4. 

ХЕ.3.2.6. 

 

 

 

5. 

 

УВОД У ОРГАНСКУ ХЕМИЈУ 

 Својства атома угљеникa, многобројност 

органских једињења, општа својства органских 

једињења, разлике у односу на неорганска 

једињења  

 

1 1 0 2   

6. 

УГЉОВОДОНИЦИ 

 Елементарни састав, подела и физичка својства 

угљоводоника   

 Засићени угљоводоници   

 Незасићени угљоводоници   

 Хемијска својства угљоводоника   

 Ароматични угљоводоници   

7 4 1 12 

ХЕ.1.3.1. 

ХЕ.1.3.2. 

ХЕ.1.3.3. 

ХЕ.2.3.1. 

ХЕ.3.3.1. 

ХЕ.3.3.2.. 

ХЕ.3..3.3. 
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Р.бр 
нас. 
теме 

Наставне теме 

Број часова 

Укупно 

часова 

Стандарди 

који се 

односе на 

дату тему 

Начини провере 

остварености стандарда 
Обрада 

Утврђивање, 

обнављање, 

систематизација, 

рачунске вежбе 

Лабораторијске 

вежбе 

 Нафта и земни гас   

 Полимери   

Лабораторијске вежбе: 

 Састављање модела молекула угљоводоника  

 

ХЕ.1.6.1. 

ХЕ.1.6.2. 

ХЕ.2.6.1. 

ХЕ.3.6.4. 

 

7. 

ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА СА КИСЕОНИКОМ  

 Алкохоли, својства и подела, називи, изомерија   

 Етанол   

 Карбоксилне киселине, масне киселине   

 Етанска киселина   

 Естри   

Лабораторијске вежбе: 

 

 Испитивање својстава једињења са кисеоником   

 

5 3 1 9 

 

 

 

ХЕ.1.3.1. 

ХЕ.1.3.2. 

ХЕ.1.3.3. 

ХЕ.2.3.1. 

ХЕ.3.3.1. 

ХЕ.3.3.2.. 

ХЕ.3..3.3. 

ХЕ.1.6.1. 

ХЕ.1.6.2. 

ХЕ.2.6.1. 

ХЕ.3.6.4 

 

8. 

БИОЛОШКИ ВАЖНА ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА 

 Масти и уља   

 Сапонификација, детерџенти   

 Угљени хидрати, општа својства, подела   

 Моносахариди, дисахариди, полисахариди   

 Аминокиселине, протеини   

 Исхрана   

 Витамини   

Лабораторијске вежбе: 

 Масти и уља   

7 4 1 12 

 

ХЕ.1.4.1. 

ХЕ.2.4.1. 

ХЕ.3.4.1. 

ХЕ.3.4.2. 

ХЕ.1.6.1. 

ХЕ.1.6.2. 

ХЕ.2.6.1. 

ХЕ.3.6.4 

 

9. 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 Загађивање ваздуха, воде и земљишта и мере 

заштите   

 Опасни отпад у домаћинству и одлагање отпада   

 

 

2 2 0 4 
ХЕ.1.5.1. 
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Р.бр 
нас. 
теме 

Наставне теме 

Број часова 

Укупно 

часова 

Стандарди 

који се 

односе на 

дату тему 

Начини провере 

остварености стандарда 
Обрада 

Утврђивање, 

обнављање, 

систематизација, 

рачунске вежбе 

Лабораторијске 

вежбе 

  УКУПНО 37 24 7 68 
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TEHNIČKO  I INFORMATIČKO OBRAZOVANJE 

VIII  RAZRED 
 

ŠKOLSKA 2011/2012. GODINA 

 
                                                                                                     

N
as

ta
v
n
i 

p
er

io
d
 

R
ed

n
i 

b
ro

j 

te
m

e 

Nastavne teme (celine) 

Br. časova za 

U
k
u
p
n
o
 

Literatura 

O
b
ra

d
u
 n

o
v
o
g
 

P
o
n
av

lj
an

je
 i

 

u
tv

rđ
v
an

je
  

V
ež

b
an

je
 

I 
p
o
lu

g
o
d
iš

te
 

1. Informatička tehnologija 5 2 9 16 
 

 

2. Elektrotehnički materijali i instalacije 9 3 2 14 

3. Električne mašine i uređaji 5 2 3 10 

II
 p

o
lu

g
o
d
iš

te
 

4. Digitalna elektronika 7 2 3 12 

5. Moduli   16 16 

      

       

   UKUPAN FOND ČASOVA: 26 9 33 68  
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Cilj nastave tehničkog i informatičkog obrazovanja jeste da se učenici upoznaju sa tehničko-tehnološkim razvojnim okruženjem, kroz 

sticanje osnovne tehničke i informatičke pismenosti, razvojem tehničkog mišljenja, tehničke kulture, radnih veština i kulture rada i  da 

napreduju ka realizaciji odgovarajućih Standarda obrazovnih postignuća. 

 

 

Zadaci nastave tehničkog i informatičkog obrazovanja su da učenici steknu osnovno tehničko i informatičko vaspitanje i obrazovanje, 

osnovna tehničko-tehnološka znanja, veštine i osposobljavaju se za njihovu primenu u učenju, radu i svakodnevnom životu, saznaju osnovni 

koncept IKT, njegovu ulogu u sazličitim strukama i sferama života, upoznaju rad na računaru, nauče upotrebu računara sa gotovim 

programima, razvijaju stvaralačko i kritičko mišljenje, razvijaju sposobnost praktičnog stvaranja i afirmacije kreativnosti i originalnosti, 

komuniciraju na jeziku tehnike, izrade ili primene jednostavniji program za upravljanje preko računara, prepoznaju ograničenost prirodnih 

resursa primenjuju mere i sredstva za ličnu zaštitu pri radu i na osnovu znanja i sagledavanja svojih interesovanja pravilno odaberu svoju 

buduću profesiju.
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ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 
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ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА за наставни предмет  

Веронаука - православна , разред VIII 

 

 

3 БРОЈ  НАСТАВНИХ  ТЕМА 8 

Годишњи фонд часова 34 

За обраду новог градива 16 

За друге типове часа 18 

 

 

 

Р.бр. Наставни садржај 
Бр. 

часова 

За 

обраду 

За утврђивање 

и понављање 

1. Увод 2 1 1 

2. 
Учење о личности на основу православне 

триадологије. 
8 4 4 

3. 

Онтолошке последице православне 

триадологије по човека и створени свет 

(личност као носилац постојања природе). 

3 2 1 

4. 

Сједињење тварне и нетварне природе у 

једној личности Христовој 

(Халкидонски, 4. Вас. сабор и његове 

одлуке). 

5 3 2 

5. 

Обожење створене природе у Христовој 

личности (личност као носилац 

постојања природе може имати више 

природа у себи). 

4 1 3 

6. 
Црква као Тело Христово (литургијска 

пројава Цркве). 
6 3 3 

7. 

Будуће Царство Божије као узрок Цркве ( 

последњи догађај Царства Божијег даје 

истинитост историјским догађајима). 

3 1 2 

8. Светост и Царство Божије у православној 3 1 2 
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иконографији. 

 

 Укупно часова 35 16 18 

 

Ciljevi i zadaci 

Cilj nastave pravoslavnog katihizisa (veronauke) u osnovnom obrazovanju i vaspitanju jeste da pruži celovit pravoslavni pogled na svet i 

život, uvažavajući dve dimenzije: istorijski hrišćanski život (istorijsku realnost Crkve) i eshatološki život (buduću dimenziju idealnog). To 

znači da učenici sistematski upoznaju pravoslavnu veru u njenoj doktrinarnoj, liturgijskoj, socijalnoj i misionarskoj dimenziji, pri čemu se 

hrišćansko viđenje života i postojanja sveta izlaže u veoma otvorenom, tolerantnom dijalogu sa ostalim naukama i teorijama o svetu, kojim 

se nastoji pokazati da hrišćansko viđenje (liturgijsko, kao i podvižničko iskustvo Pravoslavne crkve) obuhvata sva pozitivna iskustva ljudi, 

bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost i versko obrazovanje. Sve to ostvaruje se kako na informativno-saznajnom tako i na 

doživljajnom i delatnom planu, uz nastojanje da se doktrinarne postavke sprovedu u svim segmentima života (odnos s Bogom, sa svetom, s 

drugim ljudima i sa sobom). 

Zadaci nastave pravoslavnog katihizisa (veronauke) jesu da kod učenika:  

- razvije sposobnost uočavanja da su greh i zlo u svetu posledica pogrešnog izražavanja čovekove slobode; 

- razvije sposobnost uočavanja da Bog poštuje čovekovu slobodu ali da ne odustaje da svet dovede u večno postojanje; 

- izgradi svest o tome da Bog voli čoveka i svet i da ih nikad ne napušta, ali večni život zavisi i od slobode čoveka i njegove zajednice s 

Bogom; 

- razvije sposobnost spoznavanja da Bog nije odustao od prvobitnog cilja zbog koga je stvorio svet, a to je da se svet sjedini s Njim 

posredstvom čoveka i da tako živi večno; 

- razvije sposobnost uočavanja sličnosti u strukturi starozavetne i novozavetne crkve. 

Operativni zadaci 

Učenici treba da:  

- steknu svest o tome da je ličnost zajednica slobode s drugom ličnošću; 
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- budu svesni razlike između prirode i ličnosti; 

- zapaze da je ličnost nosilac postojanja prirode; 

- uoče da u hrišćanskoj ontologiji nema sukoba i isključivosti između jednog i mnogih. 
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ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА за наставни предмет  

Веронаука - католичка разред VIII 

 

Р.  

бр. 
 

 

Наставна тема 
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Ч
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1. Увод 1 - - - - 1 

2. Човек који тражи истину 1 5 1 - - 7 

3. Исус Крист који објављује Бога и 

смисао човека 

1 7 1 - 1 10 

4. Мистично тело кристово - црква 1 5 1 - - 7 

5. Хришћански живот као сведочење 

истине 

1 6 - 1 1 9 

 Укупно 5 23 3 1 2 34 

 

Циљ наставе вјеронаука је темељито обрадити апостолско вјеровање као утврђивање цјелокупног осмогодишњег вјеронаука. 

Наставне јединице слиједе вјерске истине унутарњом динамиком али потпуно другачијом методом која одговара овом критичком 

узрасту и динамичком животу младих. Макар се чини да је садржајно понављање, ипак је потпуна новост у томе што се пред 

сваком новом вјерском истином се настоји постићи заузимање става према ономе што се вјером исповиједа. Желимо бити у складу 

и са жупском катехезом која овом годином припрема ученике за сакрамент пунољетности. 
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Дакле, мисао водиља наставе вјеронаука осмог разреда основне школе је утврдити вјеру над Апостолским вјеровањем и упутити 

сада већ младога човјека на пут вјере који сада прелази у средњу школу и већ се сам опредјељује. Жеља је да понесе у живот 

заокружену информацију о својој вјери али и темељна животна и морална начела која су итекако потребна младом човјеку. 
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ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА за наставни предмет  

Грађанско васпитање , разред VIII 

 

 

Наст. 

тема 

 

 

Број 

часа 

                             

                               Назив наставне јединице 

 

Наставни 

облици 

учења 

 

Наставне 

методе 

 

Наставна 

средства 

 

 

   I 

 

   1 

 

Поглед уназад 

 

фронтални 

 

 

разговора 

 

табла 

 

 

   2 

 

Представљање циљева, задатака, садржаја и метода рада 

 

фронтални 

 

 

излагања 

 

видеобим 

презентација 

 

 

 

 

  II 

 

   3 

 

Положај детета у друштву 

 

фронтални 

 

 

разговора 

 

новине, тв 

емисије 

 

 

   4 

 

Универзалност људских права и права детета 

 

фронтални 

рад у групи 

 

излагања, 

разговора 

 

Конвенција, 

Устав, 

закони 

 

   5 

 

Економски, социјални и политички чиниоци који утичу на права 

детета 

рад у групи 

 

излагања, 

разговора 

 

папири, 

новине 

 

 

Cilj i zadaci 

Cilj 

Cilj predmeta je da učenici steknu znanja, formiraju stavove, razviju veštine i usvoje vrednosti koje su pretpostavka za uspešan, odgovoran i 

angažovan život u demokratskom društvu. 
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Zadaci:  

- stvaranje raznovrsnih mogućnosti da kroz različite sadržaje i oblike rada tokom nastave građanskog vaspitanja svrha, ciljevi i zadaci 

obrazovanja, kao i ciljevi nastave građanskog vaspitanja budu u punoj meri realizovani; 

- razumevanje koncepta univerzalnosti prava deteta; 

- sticanje znanja o uzrocima različitog stepena ostvarenosti prava deteta u savremenom svetu; 

- podsticanje razvoja kritičkog odnosa prema pojavama zloupotrebe prava deteta; 

- upoznavanje sa neophodnim uslovima za ostvarivanje najboljeg interesa deteta; 

- upoznavanje sa mestom, ulogom i značajem međunarodnih organizacija koje se u svom radu bave unapređivanjem položaja dece; 

- upoznavanje sa mestom, ulogom i značajem institucija i organizacija koje se u svom radu bave unapređivanjem položaja dece u Srbiji; 

- upoznavanje sa nacionalnim zakonodavnim okvirom čiji je cilj zaštita interesa dece; 

- razumevanje mesta, uloge i odgovornosti države, društva, porodice i deteta u unapređivanju položaja dece u jednom društvu; 

- identifikovanje osobina, znanja i veština kod dece koje su značajne za njihovu aktivnu ulogu u unapređivanju položaja dece u društvu; 

- razumevanje uloge i značaja medija u savremenom društvu; 

- unapređivanje veština kritičkog razmatranja informacija dobijenih preko različitih medija; 

- upoznavanje sa ulogom medija u kreiranju slike deteta u društvu. 
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Годишњи план рада наставника за школску 2011/2012. 
 
Наставни предмет: Немачки језик 
Школа: „Паја Јовановић“, Вршац 
Разред и одељење: VIII-1, VIII-2, VIII-3 
Наставник: Јасна Вулку 
 
Редни 
 број 
наставне 
теме 

 
    Назив наставне теме 

                Број часова 

За обраду 
 

За друге 
типове 

Укуп. 

      II       Ich will Tennisspielerin werden 2 11   13  

ИИ II       Eine Sprachreise nach England 2 10    12 

III       Еs war einmal... 1 10 11 

IV       Wie entsteht eine Schülerzeitung? 1 10 11 

V       Was tust du für die Umwelt? 1 10 11 

VI       Ich engagiere mich für die Umwelt  1 9 10 

 
 8 60 68 
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ЦИЉ 

Циљ наставе страног језика у основном образовању заснива се на потребама ученика да овладају комуникативним вештинама, што 

се постиже развијањем способности и метода учења страног језика.  

Отуда је циљ наставе страног језика у основном образовању вишеструк: развијање сазнајних и интелектуалних способности 

ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова, стицање позитивног става према другим језицима и културама, 

као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и отворености у комуникацији, стицање свести и 

сазнања о функционисању страног и матерњег језика. Ученик треба да усвоји основна знања из страног језика која ће му 

омогућити да се у једноставној усменој и писаној комуникацији споразуме са људима из других земаља, усвоји норме вербалне и 

невербалне комуникације, као и да настави, на вишем нивоу образовања или самостално, учење истог или другог страног језика. 

Учење другог страног језика ослања се на искуства и знања стечена учењем првог страног језика и поспешује стицање вишејезичке 

и вишекултурне компетенције, као и развијање свести о језичком богатству ужег и ширег октужења.  

Кроз наставу страних језика ученик богати себе упознајући другог, стиче свест о значају сопственог језика и културе у контакту са 

другим језицима и културама. Ученик развија радозналост, истраживачки дух и отвореност у комуникацији са говорницима других 

језика. Ученик уочава значај личног залагања у процесу учења страног језика. 

 

19. ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ (стандарди) 

У оквиру оперативних задатака на нивоу језичких вештина ученик треба да буде оспособљен да реагује и разуме страин језик у 

оквиру све четири вештине: говора (разумевање и интеракција), писања и читања (хöрен, лесен, сцхреибен, спрецхен). 

У оквиру појединачних вештина на крају шестог разреда ученик треба да се оспособи за следеће вештине: 

Разумевање говора:  

Ученик треба да: 

- разуме изразе које наставник употребљава током часа да би дао упутства за рад и друго; 

- разуме кратке дијалоге и монолошка излагања обима до осам реченица, које наставник исказује природним темпом, или их 

чује преко звучног материјала, а који садрже искључиво језичку грађу обрађену током петог и шестог разреда; 

- разуме једноставне песме у вези са обрађеном тематиком; 

- разуме и реагује на одговарајући начин на кратке усмене поруке у вези са личним искуством и активностима на часу. 

Разумевање писаног текста: 

Ученик треба да: 

- упозна и, када је у питању позната језичка грађа, савлада технике читања у себи и гласног читања; 

- даље упознаје правила графије и ортографије; 
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- разуме упутства за израду вежбања у уџбенику и радним листовима; 

- разуме смисао краћих писаних порука и илустрованих текстова о познатим темама  

      ( обима око 70 речи); 

- издваја информације из краћег прилагођеног текста у вези са неком особом или догађајем (ко, шта, где, када...). 

Усмено изражавање:  

Ученик треба да:  

- разговетно изговара гласове, посебно оне које наш језик не познаје правилно, акцентује речи, поштује ритам и интонацију 

при спонтаном говору и читању; 

- ступи у дијалог и у оквиру шест-седам реплика, постављањем и одговарањем на питања, води разговор  у оквирима 

комуникативних функција и лексике обрађених током петог и шестог разреда; 

- монолошки, без претходне припреме, али уз наставников подстицај, у десетак реченица представи себе или другога, уз 

помоћ питања саопшти садржај дијалога или наративног текста, или опише слику, предмет, животињу и ситуацију; 

- интерпретира кратке, тематски прилагођене песме и рецитације. 

Интеракција: 

Ученик треба да: 

-реагује вербално или невербално на упутства и постављена питања у вези са конкретном ситуацијом; 

- поставља једноставна питања и одговара на њих; 

- изражава допадање или недопадање; 

- учествује у комуникацији на часу 

- тражи разјашњења кад нешто не разуме. 

Писано изражавање:  

Ученик треба да: 

- даље упознаје правила графије, ортографије и интерпукције;  

- допуњава и речи и кратке реченице на основу датог модела, слике или другог визуелног подстрицаја; 

- пише пригодне честитке, поруке и електронска писма користећи модел; 

- пише своје личне податке и податке других особа; 

- одговори на једноставна питања која се односе на обрађене теме, ситуације у разреду или  њега лично; 

- прави спискове са различитим наменама. 

Знања о језику: 

- преопознаје шта је ново научио; 

- схвата значај познавања језика; 

- увиђа могућности позитивног трансфера знања и стратегија стечених учењем првог страног језика; 

- користи језик у складу са нивоом формалности комуникативне ситуације; 

- разуме везу између сопственог залагања и постигнућа у језичким активностима. 
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НАСТАВНИ ОБЛИЦИ 

У оквиру наставе немачког језика као страног заступљено је више облика рада. То су: 

-  фронтални 

- групни 

- рад у пару 

- индивидуални. 

Пожељно је смењивање облика рада на једном часу како би се задржала пажња ученика; један облик рада не треба да траје 

дуже од 15 минута. 

Група садржи максимално 5 ученика, и сваки ученик има одређену улогу. 

Рад у пару је опција индивидуалном раду, а ученици бирају облик рада примеренији њиховим афинитетима. 

Требало би увести и рад са пројектима, где ученици сами бирају теме и области интересовања. 

У циљу унапређивања квалитета и количине језичког материјала настава се заснива на социјалној интеракцији, при чему се 

трага за информацијама из различитих извора као што су интернет, дечији часописи, аудио материјал.  

  

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ 
Наставне методе су начини рада наставника и ученика при чему ученици стичу знања и развијају способности . Основна подела 

метода је на вербалне и визуалне. У настави се примењују и индукција и дедукција, анализа и синтеза. У настави је важно 

примењивати више метода и комбиновати их.  

Комуникативна настава језик сматра средством комуникације. Комуникативно-интерактивни приступ у настави страних језика 

укључује следеће: Језички садржај усваја се кроз циљано и осмишљено учествовање у друштвеном чину, ученици се третирају као 

креативни и одговорни учесници у друштвеном чину, а учионица постаје простор који се прилагођава потребама наставе. Помоћу 

дијалошке методе увежбава се комуникативна компетенција, разбија се монотонија на часу, а ученици слободно излазе испред 

клупа да би извели дијалог. Метода се тако приближава драмској, у коју се може укључити и више ученика. 

На часу се уводе и мини-дијалози, игре по улогама, симулације, а на основу текстова из уџбеника или других извора, па је сходно 

томе више заступљена и текст-метода. 

 

КАРАКТЕРИСТИЧНЕ АКТИВНОСТИ  НАСТАВНИКА И УЧЕНИКА 
Улога наставника састоји се у организовању наставе постављањем циљева рада, планирањем садржаја, средстава и опреме, 

наставних облика и метода, као и времена потребног за рад. 

Наставник развија и одржава комуникацију на часу тако што поставља питања и захтеве и подстиче ученике на интеракцију.  

Активност ученика заснива се на њиховом свесном, активном и равноправном учествовању у свим активностима. Препоручује се 

динамично смањивање техника-активности са трајањем од максимално 15-20 минута.  

Карактеристичне активности су: 

- слушање и реаговање на команде наставника 

- рад у паровима, мањим и већим групама 

- мануелне активности (израда паноа, постера) 
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- вежбе слушања и активности везане за то 

- игре 

- певање 

- класирање и упоређивање 

- цртање и израда сликовног речника 

- превођење исказа у гест и обрнуто 

- повезивање наслова или слике са текстом 

- разумевање писаног језика 

- одговарање на питања 

- уочавање граматичких специфичности 

- писано изражавање 

 

СРЕДСТВА У НАСТАВИ 

У настави се користи више наставних средстава, како би градиво острало трајније у сећању. Ученици користе књигу, радну 

свеску, свеске за рад у школи и код куиће, цд уз уџбеник, фломастере, бојице. 

Наставник користи уџбенички комплет са приручником. 

Заједнички користимо таблу, креду, постере, хамере за израду плаката, флеш картице, цд плејер. 

Као стручна литература користе се речник, интернет, граматике, методички и педагошки приручници. 

 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ УЧЕНИЧКОГ РАДА 

Елементи за процену и оцењивање су: 

- разумевање говора 

- разумевање краћег писаног текста 

- усмено изражавање 

- писано изражавање 

- усвојеност лексичких садржаја 

- усвојеност граматичких структура 

- правопис 

- залагање на часу 

- израда домаћих задатака и пројеката 

 

 



 316 

  

 

 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН ПРЕДМЕТА:     физичко васпитање                                                       
Предметни наставник:                                             Разред и одељење: VIII разред 

     

     

               
               

Назив теме Циљеви и задаци 
Образовни 

стандарди по 
нивоима 

Тип часа 
Време 

реализације 

Провера 
остварености 
образовних 
стандарда 

обрада утврђ. свега 

Мерење и 
праћење 
телесног 
расвоја 

У прилогу 

  

4  4   

Одбојка У прилогу 

  

6 22 28 
Јесењи 
период 

 

Гимнастика У прилогу 

  

6 10 16 
Зимски 
период 

 

Атлетика У прилогу 

  

6 10 16 
Пролећни 

период 
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Циљ и задаци 

Циљ физичког васпитања јесте да разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим 

васпитним-образовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитивном, афективном, 

моторичком), развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени моторичких умења, навика и 

неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада. 

Општи оперативни задаци 

 Подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела; 

 Развој и усавршавање моторичких способности; 

 Стицање моторичких умења која су као садржаји утврђени програмом физичког васпитања и стицање теоријских 

знања непходних за њихово усвајање; 

 Усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаног циљем овог васпитно-

образовног продучја; 

 Формирање морално-вољних квалитета личности, 

 Оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима живота и рада; 

 Стицање и развијање свести о потреби здравља, чувања здравља и заштити природе и човекове средине. 

Посебни оперативни задаци 

 Усмерени развој основних моторичких способности, превентивно брзине и координације; 

 Усмерено стицање и усавршавање моторичких умења и навика предвиђених програмом физичког васпитања; 

 Примена стечених знања, умења и навика у сложенијим условима (кроз игру, такмичење и сл.); 

 Задовољавање социјалних потреба за потврђивањем, групним поистовећивањем и сл; 

 Естетско изражавање покретом и кретањима и доживљавање естетских вредности; 

 Усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика. 

 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИЦИ РАДА 

Циљ физичког васпитања остварује се путем следећих организационих облика рада: 

 Часова физичког васпитања; 

 Корективно-педагошког рада; 
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 Слободних активности; 

 Кросева; 

 Логоровања; 

 Зимовања; 

 Спортских активности од значаја за друштвену средину; 

 Школских и других спортских такмичења; 

 Приредби и других друштвених активности школе на плану физичке културе. 

 

САДРЖАЈ ПРОГРАМА 

Програмски садржаји овог васпитно-образовног подручја усмерени су на: 

 Развијање физичких способности; 

 Усвајање моторичких знања, умења и навика; 

 Теоријско образовање. 

 

РАЗВИЈАЊЕ ФИЗИЧКИХ СПОСОБНОСТИ 

На свим часовима као и на другим организационим облицима рада, посвећује се пажња: 

 Развијању физичких способности брзине, снаге, издржљивости и гипкости – у припремном делу часа у оквиру 

вежби обликовања или у другим деловима часа путем оних облика и метода рада који полазе од индивидуалних 

могућности ученика и примерени су деци школског узраста и специфичним материјалним и просторним условима 

рада у којима се настава физичког васпитања изводи; 

 Усавршавању правилног држања тела. 

 

ОДБОЈКА – ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ОСНОВНИ НИВО 

1.1.1.  Ученик/ученица на основном нивоу игра одбојку примењујући основне елементе технике, неопходна правила и 

сарађује са члановима екипе изражавајући сопствену личност уз поштовање других. 

 

САДРЖАЈ: 

Техника: одбијање лопте прстима и чекићем, школски сервис. 
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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. 

 

1.1.2. Зна функцију одбојке, основне појмове, неопходна правила, основне принципе тренинга и пружа прву помоћ. 

 

 

 

ОДБОЈКА – ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ СРЕДЊИ НИВО 

2.1.1. Ученик/ученица на средњем нивоу 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. 

 

2.1.2. Зна за функцију и значај одбојке, већи број правила, принципе и утицај тренинга. 

 

ОДБОЈКА – ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ НАПРЕДНИ НИВО 

3.1.1 Ученик/ученица на напредном нивоу игра одбојку примењујући сложене елементе технике, испуњавајући тактичке 

задатке, учествује у организацији утакмице и суди на утакмицама. 

 

САДРЖАЈ:  

Елементи технике: смечирање, блокирање. 

Неопходна правила: зна да суди. 

Тактика: групна и колективна тактика у нападу и одбрани. 

3.1.2. Зна тактику одбојке, систем такмичења, начин организовања утакмице и да суди. 

 

 

ГИМНАСТИКА – ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ОСНОВНИ НИВО 

 
ВЕЖБЕ НА ТЛУ 
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ФВ.1.1.11. Ученик/ученица правилно изводи вежбе на тлу. 

САРДЖАЈ: 

Основне вежбе на тлу: колут напред и колут назад из чучња до чучња, колут напред преко препреке – одразом, без 

изразите фазе лета, став о шакама уз помоћ, премет странце упором у „бољу” страну, мост из лежања на леђима, вага 

претклоном и заножењем на левој и на десној нози. 

ФВ.1.1.19. Зна називе вежби, основе организације рада на справи и пружа прву помоћ. 

ПРЕСКОК 

ФВ.1.1.12. Ученик/ученица правилно изводи прескоке разношку или згрчку уз помоћ 

САРДЖАЈ: 

вежба: разношка преко козлића, згрчка уз помоћ. 

ФВ.1.1.19. Зна називе вежби, основе организације рада на справи и пружа прву помоћ 

ГРЕДА 

ФВ.1.1.13. Ученик/ученица изводи вежбе и комбинације вежби на греди. 

 

 

САРДЖАЈ: 

Ученици и ученице (ниска средња или висока греда): наскочити или се попети на произвољан начин; усправ – одручити; 

кораци у успону унапред до средине греде; чучањ и окрет у чучњу за 180° усправ; два корака зибом почучњем уназад; 

окрет у успону за 180°  

– узручити, кораци до краја греде; саскок пруженим телом (бочно). 

ФВ.1.1.19. Зна називе вежби, основе организације рада на справи и пружа прву помоћ. 

ДВОВИСИнСКИ РАЗБОЈ 

ФВ.1.1.14. Ученица правилно изводи основне вежбе на двовисинском разбоју.17 

САРДЖАЈ: 

Основне вежбе: узмак одразом једне ноге до упора предњег, премах одножно десном/левом до упора јашућег, потхват 

десном/левом и спојено премахом одножно левом/десном одношка са окретом за 90° (нижа притка разбоја или дочелно 

вратило); 

њихање у вису предњем, саскок у зањиху (виша притка разбоја или дохватно вратило). 

ФВ.1.1.19. Зна називе вежби, основе организације рада на справи и пружа прву помоћ. 

КОЊ СА ХВАТАЉКАМА 

ФВ.1.1.15. Ученик правилно изводи основне вежбе на коњу са хватаљкама. 

САДРЖАЈ:: 

Комбинација вежби: Наскок у упор предњи; премах одножно у упор јашући (назначити);  
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њих у упору јашућем; премах заножном у упор стражњи; замахом ногама унапред саскок. 

ФВ.1.1.19. Зна називе вежби, основе организације рада на справи и пружа прву помоћ. 

КРУГОВИ 

ФВ.1.1.16. Ученик правилно изводи основне вежбе на круговима. 

СаДржаЈ: 

Комбинација вежби: дохватни кругови - суножним одривом и згибом вис узнето, издржај; кроз вис предњи саскок, уз 

помоћ. 

ФВ.1.1.19. Зна називе вежби, основе организације рада на справи и пружа прву помоћ. 

ПАРАЛЕЛнИ РАЗБОЈ 

ФВ.1.1.17. Ученик правилно изводи основне вежбе на паралелном разбоју. 

СаДржаЈ: 

Основне вежбе: на почетку разбоја њих у упору, предњихом упор до седа разножно; саседом сножити и зањихом саскок. 

ФВ.1.1.19. Зна називе вежби, основе организације рада на справи и пружа прву помоћ. 

ВРАТИЛО 

ФВ.1.1.18. Ученик правилно изводи основне вежбе на вратилу. 

СаДржаЈ: 

Основне вежбе: узмак одразом једне ноге до упора предњег, премах одножно десном/левом до упора јашућег, потхват 

десном/левом и спојено премахом одножно левом/десном одношка са окретом за 90° (дочелно вратило или нижа притка 

двовисинског разбоја); нихање у вису предњем, саскок у зањиху (дохватно вратило или виша притка двовисинског 

разбоја). 

ФВ.1.1.19. Зна називе вежби, основе организације рада на справи и пружа прву помоћ 

 

 

ГИМНАСТИКА – ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ СРЕДЊИ НИВО 
ВЕЖБЕ НА ТЛУ 

ФВ.2.1.9. Ученик/ученица на средњем нивоу правилно изводи сложеније вежбе на тлу, чува и помаже, поштује 

сигурносна правила. 

САДРЖАЈ: 

вежбе на тлу: колут напред преко препрека са фазом лета (сунђер, струњаче), из става раскорачног колут напред до става 

раскорачног, премет странце упором улево и удесно,  

мост заклоном и усклон. 

ПРЕСКОК 

ФВ.2.1.10. Ученик/ученица правилно изводи згрчку. 
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САДРЖАЈ: 

вежба: згрчка преко козлића или коња. 

 

ГРЕДА 

ФВ.2.1.11. Ученица правилно изводи вежбе и комбинације вежби на греди. 

САДРЖАЈ: 

вежба на високој греди или греди висине 80цм: Наскок у упор предњи, упор одножно десном (левом), окретом 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. 

ФВ.2.1.17. Зна мере сигурности, чување и помагање, називе вежби и основе организације рада.27 

ДВОВИСИнСКИ РАЗБОЈ 

ФВ.2.1.12. Ученица правилно изводи вежбе и комбинације вежби на двовисинском  

разбоју 

САДРЖАЈ: 

вежба: лицем према н/п – залетом и суножним одскоком наскок у упор предњи; премах одножно десном; премах 

одножно левом; прехват на в/п и спојено подметно успоставити предњих и саскок у предњиху. 

ФВ.2.1.17. Зна мере сигурности, чување и помагање, називе вежби и основе организације рада. 

КОЊ СА ХВАТАЉКАМА 

ФВ.2.1.13. Ученик правилно изводи вежбе и комбинације вежби на коњу са хватаљкама. 

 

САДРЖАЈ: 

Комбинација вежби: Наскок у упор предњи; премах одножно десном напред ван, премах одножно десном назад; премах 

одножно левом напред ван, премах одножно левом назад до упора предњег; замахом ногама уназад саскок. 

ФВ.2.1.17. Зна мере сигурности, чување и помагање, називе вежби и основе организације рада. 

КРУГОВИ 

ФВ.2.1.14. Ученик правилно изводи вежбе и комбинације вежби на круговима. 

САДРЖАЈ: 

Комбинација вежби: доскочни кругови - из замаха предњихом вис узнето, вис стрмоглаво, вис узнето, вис стражњи – 

саскок (уз помоћ). 

ФВ.2.1.17. Зна мере сигурности, чување и помагање, називе вежби и основе организације рада. 

ПАРАЛЕЛнИ РАЗБОЈ 
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ФВ.2.1.15. Ученик правилно изводи вежбе и комбинације вежби на паралелном разбоју. 

САДРЖАЈ: 

Комбинација вежби: из замаха (предњиха) у упору предношка са окретом за 180° према притки до става на тлу. 

ФВ.2.1.17. Зна мере сигурности, чување и помагање, називе вежби и основе организације рада.28 

Образовни стандарди 

ВРАТИЛО 

ФВ.2.1.16. Ученик правилно изводи вежбе и комбинације вежби на вратилу. 

САДРЖАЈ: 

Комбинација вежби: суножним одразом узмак до упора предњег, саскок подметно. 

ФВ.2.1.17. Зна мере сигурности, чување и помагање, називе вежби и основе организације рада. 

ГИМНАСТИКА – ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ НАПРЕДНИ НИВО 
 

ВЕЖБЕ нА ТЛУ 

ФВ.3.1.6. Ученик/ученица правилно изводи вежбе и комбинацију вежби на тлу. 

САДРЖАЈ: 

Став на шакама, издржај, колут напредчћ; прекопит (салто згрченим телом) напред. 

ПРЕСКОК 

ФВ.3.1.7. Ученик/ученица правилно изводи згрчку и разношку са изразитијим фазама  

лета. 

 

ГРЕДА 

ФВ.3.1.8. Ученица правилно изводи вежбе и комбинацију вежби на греди. 

САДРЖАЈ: 

Комбинација вежби: Залетом и суножним одскоком наскок премахом одножно десном у упор јашући; окрет за 90° улево; 

прехватом бочно и ослонцем стопалима иза тела упор чучећи; усправ, одручити; два корака зибом почучњем; 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. 

ДВОВИСИНСКИ РАЗБОЈ 

ФВ.3.1.9. Ученица правилно изводи вежбе и комбинацију вежби на двовисинском разбоју. 

САДРЖАЈ: 

вежба на двовисинском разбоју: ковртљај назад у упору предњем. 
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КОЊ СА ХВАТАЉКАМА 

ФВ.3.1.10. Ученик правилно изводи вежбе и комбинацију вежби на коњу са хватаљкама. 

САДРЖАЈ: 

Комбинација вежби: Наскок у упор предњи; премах одножно десном напред; премах одножно левом напред, премах 

одножно десном назад до упора јашућег; њих у упору са преношењем тежине са руке на руку и сп. премахом одножно 

десне саскок са окретом за  

90° улево. 

КРУГОВИ 

ФВ.3.1.11. Ученик правилно изводи вежбе и комбинацију вежби на круговима. 

САДРЖАЈ: 

Комбинација вежби: доскочни кругови - из виса предњег вучењем вис узнето, вис стрмоглаво – издржај, вис узнето, 

отварањем вис предњи и сп саскок. 

ПАРАЛЕЛНИ РАЗБОЈ 

ФВ.3.1.12. Ученик правилно изводи вежбе и комбинацију вежби на паралелном разбоју. 

САДРЖАЈ: 

Комбинација вежби: њих у потпору; предњихом упор до седа разножног; упор за рукама и спојено колут напред до седа 

разножно. 

ВРАТИЛО 

ФВ.3.1.13. Ученик правилно изводи вежбе и комбинацију вежби на вратилу. 

 

САДРЖАЈ: 

Комбинације вежби: ковртљај назад у упору предњем. 

ФВ.3.1.14. Ученик учествује у гимнастичком петобоју, а ученица учествује у гимнастичком четворобоју. 

ФВ.3.1.15. Зна мере сигурности, чување и помагање, називе вежби, основе организације рада и учествује на школском 

такмичењу. 

АТЛЕТИКА – ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ОСНОВНИ НИВО 

ТЕХНИКА ТРЧАЊА 

ФВ.1.1.3. Ученик/ученица правилно трчи варијантама технике трчања на кратке, средње и дуге стазе и мери резултат. 

ФВ.1.1.4. Зна терминологију, значај трчања, основе тренинга и пружа прву помоћ. 

СКОК УДАЉ 

ФВ.1.1.5. Ученик/ученица зна правилно да скаче удаљ згрчном варијантом технике и мери дужину скока. 

ФВ.1.1.6. Зна терминологију, основе тренинга и пружа прву помоћ. 

СКОК УВИС 
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ФВ.1.1.7. Ученик/ученица зна правилно да скаче увис варијантом технике маказице. 

ФВ.1.1.8. Зна терминологију, основе тренинга и пружа прву помоћ. 

БАЦАЊЕ КУГЛЕ 

ФВ.1.1.9. Ученик/ученица правилно баца куглу из места и мери дужину хица. 

ФВ.1.1.10. Зна правила за такмичење, сигурносна правила, влада терминологијом, основама тренинга и пружа прву 

помоћ. 

 

 

 

АТЛЕТИКА – ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ СРЕДЊИ НИВО 

ТРЧАЊЕ 

ФВ.2.1.3. Ученик/ученица правилно изводи варијанту технике штафетног трчања. 

ФВ.2.1.7. Ученик/ученица зна правила за такмичење. 

СКОК УДАЉ 

ФВ.2.1.4. Ученик/ученица зна правилно да скаче удаљ варијантом технике увинуће. 

Напомена: Скокови увис и удаљ - провера овладаности техником, а не вредност резултата који ученик том приликом 

постигне. 

ФВ.2.1.7. Ученик/ученица зна правила за такмичење. 

СКОК УВИС 

Фв.2.1.5. Ученик/ученица зна правилно да скаче увис леђном варијантом технике. 

Напомена: Скокови увис и удаљ - провера овладаности техником, а не вредност резултата  

који ученик том приликом постигне. 

ФВ.2.1.7. Ученик/ученица зна правила за такмичење. 

БАЦАЊЕ КУГЛЕ 

ФВ.2.1.6. Ученик/ученица правилно баца куглу леђном варијантом технике. 

ФВ.2.1.7. Ученик/ученица зна правила за такмичење. 

ФВ.2.1.8. Ученик/ученица учествује на такмичењу у једној атлетској дисциплини 

АТЛЕТИКА – ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ НАПРЕДНИ НИВО 

ФВ.3.1.3. Ученик/ученица правилно изводи варијанту технике штафетног трчања. 

ФВ.3.1.4. Ученик/ученица учествује на такмичењу у атлетском петобоју. 

ФВ.3.1.5. Зна атлетска правила неопходна за учествовање на такмичењу у атлетском  

петобоју. 
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ЛИСТА ЗА ПРОВЕРУ ОСПОСОБЉЕНОСТИ У ВЕШТИНАМА – АТЛЕТИКА 

Презиме и име _________________ 

Елементи Основни 

ниво 

Средњи 

ниво 

Напредни 

ниво 

Правилно трчи варијантама технике трчања на кратке, средње и дуге  

стазе и мери резултат 
*   

Изводи технику штафетног трчања  *  

Правилно скаче удаљ згрчном варијантом технике и мери дужину скока *   

Правилно скаче удаљ варијантом технике увинуће  *  

Зна атлетска правила за скок удаљ *   

Правилно скаче увис варијантом технике маказице *   

Правилно скаче увис леђном варијантом технике *   

Зна атлетска правила за скок увис *   

Правилно баца куглу варијантом технике из места и мери дужину хитца *   

Правилно баца куглу леђном варијатом технике и мери дужину хитца *   

Зна атлетска правила бацања кугле *   

Такмичи се у једној од атлетских дисциплина  *  

Такмичи се у атлетском петобоју   * 

 

 

 Кључ 

Зна Заокружити звездицу (*) 

Не зна Не заокружити звездицу 

 

 

Напомена: поља без звездице (празна поља) не попуњавати - није предвиђено за тај ниво. 

а) Ученик/ученица је достигао/ла стандард за основни ниво ДА НЕ 

б) Ученик/ученица је достигао/ла стандард за средњи ниво ДА НЕ 

в) Ученик/ученица је достигао/ла стандард за напредни ниво ДА НЕ 
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Ред. 

број 
Време Назив теме Обрада Понављање Укупно 

VII 
Целе 

године 

Изабрани спорт - одбојка - 

фудбал  
17 17 34 

 

Циљ и задаци  

Циљ наставе изборног предмета физичко васпитање - изабрани спорт јесте да ученици задовоље своја интересовања и потребе за 

стицањем знања, способности за бављење спортом као интегралним делом физичке културе и настојање да стечена знања 

примењују у животу (стварање трајне навике за бављење спортом и учешћем на такмичењима).  

Општи оперативни задаци:  

Општи оперативни задаци се не разликују од основних општих задатка физичког васпитања:  

- развој и одржавање моторичких способности ученика;  

- учење и усавршавање моторичких форми изабраног спорта;  

- стицање теоријских знања у изабраном спорту;  

- познавање правила такмичења у изабраном спорту;  

- формирање навика за бављење изабраним спортом;  

- социјализација ученика кроз изабрани спорт и неговање етичких вредности према учесницима у такмичења;  

- откривање даровитих и талентованих ученика за одређени спорт и њихово подстицање да се баве спортом.  

Посебни оперативни задаци:  

- развој и одржавање специфичних моторичких способности (које су нарочито значајне за успешно бављење изабраним спортом);  

- учење и усавршавање основних и сложених елемената технике изабраног спорта;  

- пружање неопходних знања из изабраног спорта (принципи технике, начин вежбања-тренирања, стицање основних и 

продубљених тактичких знања, правила такмичења у спорту итд.) и њихова примена у пракси;  

- учење и усавршавање основне тактике изабраног спрта и њена примене у пракси;  

- обавезна реализација такмичења на одељењском и разредном нивоу;  

- задовољавање социјалних потреба за потврђивањем и групним поистовећењем и др.; 

- стварање објективних представа ученика о сопственим могућностима за учешће у изабраном спорту;  

- подстицање стваралаштва ученика у спорту (у домену технике, тактике и такмичења).  



 328 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ  
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ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА за изборни наставни предмет  

Информатика - разред VIII 

 

 

Р.бр. Наставна тема Обрада Понављање Број часова 

1 Табеларни прорачуни   10 

2 Изборни модули (Презентација на мрежи)   10 

3 Израда самосталног пројекта   14 

 УКУПНО   34 

 

 

Циљ и задаци: 

Општи циљ наставе информатике и рачунарства јесте да се ученици оспособе за коришћење рачунара и стекну бештине у примени 

рачунара у свакодневном животу. 

Остали циљеви и задаци наставе информатике и рачунарства су: 

- Упознавање основних појмова из информатике и рачунарства; 

- Развијање интересовања за примену рачунара у свакодневном животу и раду; 

- Оспособљавање за рад на рачунару; 

- Подстицање креативног рада на рачунару. 

Оперативни задаци: 

- Упознавање ученика са применом рачунара у области табеларних прорачуна и изради графикона; 

- Упознавање ученика са фазама израде проблемских  задатака на рачунару; 

- Упознавање ученика са основама језика за израду једноставних презентација на мрежи 

- Упознавање ученика са могућностима специјализованих програма за израду презентација на мрежи; 

- Оспособљавање ученика за самосталну израду пројекта применом рачунарских технологија 

 

Садржаји програма 

ТАБЕЛАРНИ ПРОРАЧУНИ  (10) 
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Радна свеска и радни лист. Унос података. Форматирање ћелија. Рад са формулама. Коришћење уграђених функција. Рад са 

графичким објектима. Израда графикона. Штампање. 

ИЗБОРНИ МОДУЛИ (10) 

Одабрана поглавља из Презентације на мрежи. 

Основни елементи језика HTML. Боја и слика за позадину. Рад са текстом. Рад са сликом. Хиперлинк. Рад са табелама. 

Специјализовани програми за израду веб страница. 

ИЗРАДА САМОСТАЛНОГ ПРОЈЕКТА (14) 

Избор теме. Израда плана рада на пројекту. Избор средстава за реализацију пројекта. Израда пројекта. Вредновање пројекта. 

 

 

Литература: Информатика и рачунарство за 8. разред основне школе“  

Aутори:  

Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 2010. 
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4.1. Час одељењског старешине и одељењске заједнице за V,  VI,  VII и      

       VIII разред 

 
Одељенски старешина, као педагошки руководилац одељења, обавезан је да стално и систематски прати и усмерава 

индивидуални развој ученика и ученичког колектива на часовима Одељенске заједнице и Одељенског старешине. 

Одељенски старешина ствара услове и одговоран је за реализацију програма образовно-васпитног рада у одељењу, а 

нарочито на усмеравању идејног и моралног развоја ученика, као и за развијање његовог стваралаштва на принципима 

самоактивности. На основу познавања способности и потреба ученика, уз помоћ свих субјеката образовно-васпитног рада, 

одељенски старешина ствара педагошке ситуације које омогућавају оптималан развој сваког ученика. Један од задатака одељенског 

старешине је да континуирано оспособљава Одељенску заједницу за самосталан рад.  

Да би се омогућила реализација задатака Одељенског старешине недељно се организује један час. 

 

Септембар - октобар - 16 часова 

 

 Разговор са ученицима: о кућном реду школе, правилима понашања на часу, о дужностима редара, о обавези 

доношења уџбеника и осталог школског прибора и о дужности редовног учења и израде домаћих задатака (ЧОС) 

 Избор руководства одељења, редара (ОЗ) 

 Упознавање ученика са Програмом рада школе одељењског старешине (ЧОС) 

 Разговор о ваннаставним активностима (ЧОС) 

 Договор са ученицима о распореду седења ученика у одељењу (ОЗ) 

 Односи међу ученицима и однос ученик - наставник: обраћање, поздрављање .... (ЧОС) 

 Разговор са ученицима о тешкоћама преласка са разредне на предметну наставу (ЧОС) 

 Хигијена у учионици и осталим просторијама (ОЗ) 

 Прикупљање података о родитељима (ЧОС) 

 Евидентирање ученика који примају школску ужину и који користе превоз о куће до школе (ЧОС) 

 Решавање конкретних проблема: недостатак уџбеника и школског прибора, бесплатна ужина (ЧОС) 

 Како користити уџбенике и правити белешке (ЧОС и ОЗ) 

 Посебно планирање времена за учење и слободно време (ЧОС) 

 Естетско уређење учионице (ОЗ) 

 Разговор са ученицим након првог родитељског састанка (ЧОС) 

 Разговор са ученицима о оправданим и неоправданим изостанцима и покретање дисциплинског поступка (ЧОС и ОЗ) 

 Брига о телу, лична хигијена (ЧОС и ОЗ) 

 Појам насиља - вербални и физичко (ЧОС и ОЗ)) 
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 Новембар - децембар - 12 часова 

 

Анализа успеха ученика са првог тромесечја (ЧОС) 

 Насиље у породици - вербално и физичко (ЧОС) 

 Сарадња са родитељима (други родитељски састанак) (ЧОС) 

 Оцењивање - шта нам смета, шта нам се допада (ОЗ) 

 Како да постигнемо бољи школски успех (ОЗ) 

 Отворени разговор о табу темама (љубав, дрога, верске секте) (ОЗ) 

 Разговор са ученицима у вези њиховог односа према допунској, додатној настави, хору итд. (ЧОС) 

 Васпитно дисциплинске мере (ЧОС) 

 Другарство у одељењу (ОЗ) 

 Заједничке активности за време зимског распутста (ОЗ) 

 Размена књига, видео касета (ОЗ) 

 Превазилажење проблема - неусклађеност у раду појединих наставника (у коришћењу распореда часова, просторија 

...) (ЧОС) 

 

 

Јануар - фебруар - 12 часова 

 

 Анализа успеха на првом полугодишту (ЧОС) 

 Насиље у школи - врсте насиља у школи (ЧОС) 

 Анализа реализације допунске наставе за време зимског распуста (ЧОС) 

 Утисци са зимског распуста (ОЗ) 

 Договор у вези прославе Светог Саве (ЧОС и ОЗ) 

 Организовња рада у другом полугодишту (ЧОС) 

 Разматрање успеха понашања и изостанци ученика (ЧОС) 

 Саветодавна помоћ ученицима који имају проблеме са учењем (ЧОС) 

 Организовање посете ученицима који су болесни (ОЗ) 

 Организовање помоћи у савладавању пропуштеног градива ученике који заостају због болести (ОЗ) 

 Како се заштити од насиља у школи (ЧОС и ОЗ) 

 Израда паноа разреда о штетности пушења, акохола и дроге (ОЗ) 

 

 

Март - април - 16 часова 
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 Агресивно понашање - туче, физички обрачуни (ЧОС и ОЗ) 

 Агресивно понашање - вербална агресивност (вређање, претње, псовке) (ЧОС и ОЗ) 

 Ризично понашање - пушење, наркоманија, алкохолизам (ЧОС и ОЗ) 

 Стрес у школи: лоше оцена, усмено и писмено оцењивање ... и како га превазићи (ЧОС и ОЗ) 

 Анализа успеха са другог тромесечја (ЧОС и ОЗ) 

 Обележавање дана планете земље (ЧОС) 

 Прављење паноа поводом обележавања планете земље (ОЗ) 

 Договор о поделе задужења за уређење школског простора (ЧОС) 

 Уређење школског простора (ОЗ) 

 Сви смо различити, а сви исти (неговање верске, расне и полне толеранције) (ЧОС) 

 Посета другим одељењима (ОЗ) 

 

Мај - јун - 12 часова 

 

 Разговор са ученицима о узроцима изостајања са редовне наставе (ЧОС и ОЗ) 

 Спортом против насиља (ЧОС и ОЗ) 

 Разговор са ученицима о узроцима изостајања са редовне наставе (ЧОС и ОЗ) 

 Тренутно стање успеха у учењу и владању пред крај наставне године и мере за побољшање исти (ЧОС) 

 Моји лични проблеми су - зедничко решавање (ОЗ) 

 Шта су морални квалитети личности (ЧОС и ОЗ) 

 Анализа успеха и владања на крају школске године (ЧОС и ОЗ) 

 Организовање помоћи ученицима који су упућени да полажу поправни испит (другарска помоћ у заједничком учењу 

и дружењу (ЧОС и ОЗ) 
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5. ПРАЋЕЊЕ НАПРЕДОВАЊА И ВРЕДНОВАЊЕ    ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 
  
 Праћење напредовања и оцењивање ученика су веома значајни како за подстицање развоја ученика исто тако и као 

показатељ успешности рада наставника и школе у целини. За праћење напредовања ученика су заинтересовани и родитељи 

ученика тако да ће се овој области посветити посебна пажња. 

У петом разреду оцењивање и закључна оцена је бројчана за обавезне предмете, а оцењивање из изборних предмета  је 

описно. 

Успех ученика утврђује се на основу позитивних бројчаних оцена из обавезних наставних предмета. Описна оцена из владања и 

наставних предмета који се описно оцењују не утиче на општи успех. Оцењивањем се процењује постигнутост прописаних 

задатака у савлађивању наставног програма и оно је у функцији напредовања ученика. 

Начин праћења остваривања школског прогрма су различите технике праћења наставног процеса и оцењивања ученика, 

различите методе, успеси ученика на школским, општинским и републичким тамкичењима. За праћење ће се користити разни 

извештаји, планови, припреме наставника и учитеља, протоколи за праћењ приликом индивидуалним посетама часовима, разне 

анкете, скале процена и сл.  

У процесу параћења остваривања школског програма укључени су сви учитељи и наставници, родитељи, ученици, стручни 

сарадник и директор. 
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6. ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

                   
 Школски програм за пети и шести разред ће кроз обавезне, обавезне изборне и изборне предмете, као и остале облике 

образовно васпитног рада остваривати постављене циљеве и задатака. Кроз школски програм биће реализован и један сегмент 

школског развојног плана, како би се обезбедила што квалитетнија настава уз уважавање различитости деце (верска, национална и 

социјлна компонента).   

У процес праћења остваривања Школског програма биће укључени сви релевантни чиниоци у школи и ван ње. Пре свега 

наставници који изводе наставу у овим разредима, ученици и њихови родитељи, стручни сарадници школе, просветни инспектори 

као и друге стручне институције. 

 Процес праћења остварености Школског програма ће бити континуиран и реализоваће се у току читаве године. Оцењивање 

напредовања ученика ће се вршити квартално.  

 У процесу праћења остварености Школског програма користиће се процене одељењских старешина и предметних 

наставника који непосредно раде са ученицима. Једном у току тромесечија вршиће се провера усвојености наставних садржаја уз 

помоћ објективних мерних инструмената (тестова знања, питања објективног типа). 

 Поред процена наставника и резултата објективних мерења значајан допринос процени усвојености Школског програма 

даће и процене родитеља до којих ћемо долазити на основу извештаја са родитељских састанака и на основу непосредних 

разговора са родитељима на индивидуалним сатанцима. 

 У процес праћења остваривања Школског програма биће укључени и остали наставници,  директор школе и сви запослени у 

школи. Они ће своја мишљења и запажања о напредовању ученика давати на састанцима Наставничког већа и састанцима стручних 

органа школе. 
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7. УНАПРЕЂИВАЊЕ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
 

Школски програм за пети и шести разред, као јединствени документ школе, обезбеђује реализацију циљева и задатака за 

пети и шести разред обавезног образовања и васпитања. Концепција програма је да се кроз предвиђене наставне предмете остваре 

постављени  циљеви  и задаци. 

Школски програм представља значајан документ кроз који се реализује део Школског развојног плана и чини основу за 

постизање циљева и задатака. Његове основе могу послужити да на креативан и флексибилан начин, уважавајући различитости 

деце, обезбедимо квалитетну наставу за све. 

Циљ нам је да унапређивање сваког сегмента Школског програма буде наш стални и дугорочни задатак. Да анализом 

реализације Школског програма и наше улоге у том процесу, истовремено развијамо сопствену компентенцију и градимо школу по 

мери свих актера васпитно-образовног процеса.  

 

 

 
Школски програм усвојен је на седници Школског одбра дана 15.09.2011 године у складу за школску 20112012 годину. 

 

 

 

 

 
 Председник школког одбора 

 

 

 Љињана Поповић Радосављев 

 

 

 

 


