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Школски програм је документ на основу којег се остварује развојни план и укупан образовно-васпитни рад у школи. Он 

представља основу на којој сваки наставник и стручни сарадник планира и реализује свој рад. Школски програм омогућава 

оријентацију ученика и родитеља у избору школе, праћење квалитета образовно-васпитног процеса и његових резултата, као и процену 

индивидуалног рада и напредовања сваког ученика. 

Начела израде израде школског програма: 

- Усмереност на процесе и исходе учења 

- Заснованост на стандардима, уз систематско праћење и процењивање квалитета програма 

- Уважавање узрасних карактеристика у процесу стицања знања и вештина, формирања ставова и усвајања вредности код ученика 

- Хоризонталне и вертикалне повезаности у оквиру предмета и између различитих наставних предмета 

- Поштовања индивидуалних разлика међу ученицима  у погледу начина учења и брзине напредовања, као и могућност личног 

избора у слободним активностима 

- Заснованост на партиципативним, кооперативним, активним и искуственим методама наставе и учења 

- Уважавања искуства, учења и знања која ученици стичу ван школе и њихово повезивање са садржајима наставе 

- Развијања позитивног односа ученика према школи и учењу, као и подстицања учениковог интересовања за учење и образовање 

у току целог живота 

- Коришћења позитивне повратне информације, похвале и награде као средства за мотивисање ученика 

 

Полазне основе при изради школског програма:  

- Нацрт закона о основном образовању и васпитању 

- Закон о основама система система образовања и васпитања 

- Правилник о плану и програмима наставе и учења са свим његовим изменама и допунама 



- Правилник о стандардима квалитета рада установе 

- Образовни стандарди за крај првог циклуса/основног образовања и васпитања 

- Упуство о имплементацији закона  о систему инклузивног образовања 

- Извештај о самовредновању рада школе 

- Школски развојни план 

- Сугестије и захтеви стручних органа и наставних актива школе и сугестије и препоруке школског одбора и Савета родитеља 

школе 

  

Циљеви и исходи основног образовања и васпитања 

 

Законом о основном образовању и васпитању прописани су циљеви и исходи образовања и васпитања, и обавеза сваке школе је да свој 

рад усмери ка њиховом остварењу. Начини њиховог остваривања зависе од постављеног циља и могућности школе а могу се 

реализовати кроз редовну наставу и ваннаставне активности које школа нуди. Све активности у школи треба да буду планиране, 

организоване и реализоване са намером да се остваре постављени циљеви. 

Циљеви основног образовања и васпитања 

1. Обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоју детета, ученика и одраслог; 

2. Обезбеђивање подстицајног и безбедног окружења за целовити развој детета, ученика и одраслог, развијање ненасилног 

понашања и успостављање нулте толеранције према насиљу; 

3. Шири обухват деце предшколским васпитањем и образовањем и свеобухватна укљученост ученика у систем образовања и 

васпитања; 

4. Развијање и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности, потребе неговања и 

развоја физичких способности; 



5. Развијање свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине и еколошке етике, заштите и 

добробити животиња; 

6. Континуирано унапређивање квалитета процеса и исхода образовања и васпитања заснованог на провереним научним 

сазнањима и образовној пракси; 

7. Развијање компетенција за сналажење и активно учешће у савременом друштву које семења; 

8. Пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког детета, ученика и одраслог, у складу са његовим 

узрастом, развојним потребама иинтересовањима; 

9. Развијање кључних компетенција за целоживотно учење, међупредметних компетенција и стручних компетенција у складу са 

захтевима занимања, потребама тржишта рада и развојем савремене науке и технологије; 

10. Развој свести о себи, стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, 

способности самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења; 

11. Оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, сопственог развоја и будућег живота; 

12. Развијање позитивних људских вредности; 

13. Развијање осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и неговање другарства и пријатељства; 

14. Развијање компетенција за разумевање и поштовање права детета, људских права, грађанских слобода и способности за живот у 

демократски уређеном и праведном друштву; 

15. Развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, толеранције и 

уважавање различитости; 

16. Развијање личног и националног идентитета, развијање свести и осећања припадности Републици Србији, поштовање и 

неговање српског језика и матерњег језика, традиције и културе српског народа и националних мањина, развијање интеркултуралности, 

поштовање и очување националне и светске културне баштине; 

17. повећање ефикасности употребе свих ресурса образовања и васпитања, завршавање образовања и васпитања у предвиђеном 

року са минималним продужетком трајања и смањеним напуштањем школовања; 



18. Повећање ефикасности образовања и васпитања и унапређивање образовног нивоа становништва Републике Србије као државе 

засноване на знању. 

 

Исходи основног образовања и васпитања 

 

Исходи образовања и васпитања су јасни искази о томе шта се од ученика очекује након  завршетка оснвног образовања и васпитања. 

Закон предвиђа да ће ученици: 

1) имати усвојен интегрисани систем научно заснованих знања о природи и друштву и бити способни да тако стечена знања примењују 

и размењују; 

2) умети да ефикасно усмено и писмено комуницирају на српском, односно на српском и језику националне мањине и најмање једном 

страном језику користећи се разноврсним вербалним, визуелним и симболичким средствима; 

3) бити функционално писмени у математичком, научном и финансијском домену; 

4) умети да ефикасно и критички користе научна знања и технологију, уз показивање одговорности према свом животу, животу других 

и животној средини; 

5) бити способни да разумеју различите форме уметничког изражавања и да их користе за сопствено изражавање; 

6) бити оспособљени за самостално учење; 

7) бити способни да прикупљају, анализирају и критички процењују информације; 

8) моћи да идентификују и решавају проблеме и доносе одлуке користећи критичко и креативно мишљење и релевантна знања; 

9) бити спремни да прихвате изазове и промене уз одговоран однос према себи и својим активностима; 

10) бити одговорни према сопственом здрављу и његовом очувању, примењивати усвојене здравствене навике неопходне за активан и 

здрав животни стил; 

11) умети да препознају и уваже људска и дечја права и бити способни да активно учествују у њиховом остваривању; 



12) имати развијено осећање припадности сопственој породици, нацији и култури, познавати сопствену традицију и доприносити 

њеном очувању и развоју; 

13) знати и поштовати традицију, идентитет и културу других заједница и бити способни да сарађују са њиховим припадницима; 

14) бити способни да ефикасно и конструктивно раде као чланови тима, групе, организације и заједнице. 

Остваривање исхода образовања и васпитања обезбеђује се укупним образовно-васпитним процесом на свим нивоима образовања и 

васпитања, кроз све облике, начине и садржаје рада. 

 

Програми оријентисани на исходе 

Структура програма свих предмета је конципирана на исти начин. На почетку се налази циљ наставе и учења предмета за први 

циклус образовања и васпитања. У табели која следи, у првој колони, дефинисани су предметни исходи за крај првог разреда, у другој 

колони дате су области и/или теме, а у трећој се налазе предметни садржаји. Иза табеле налазе се препоруке за остваривања наставе и 

учења конкретног предмета под насловом Упутство за дидактичко-методичко остваривање програма.  

Програми наставе и учења засновани су на општим циљевима и исходима образовања и васпитања и потребама и могућностима 

ученика првог разреда. Усмерени су на процес и исходе учења, а не на саме садржаје који сада имају другачију функцију и значај. 

Садржаји више нису циљ сами по себи, већ су у функцији остваривања исхода који су дефинисани као функционално знање ученика 

тако да показују шта ће ученик бити у стању да учини, предузме, изведе, обави захваљујући знањима, ставовима и вештинама које је 

градио и развијао током једне године учења конкретног наставног предмета. Овако конципирани програми подразумевају да 

оствареност исхода води ка развијању компетенција, и то како општих и специфичних предметних, тако и кључних.  

Прегледом исхода који су дати у оквиру појединих програма може се видети како се постављају темељи развоја кључних и 

општих међупредметних компетенција које желимо да наши ученици имају на крају основног образовања. На путу остваривања циља и 

исхода кључна је улога наставника који добија значајан простор за слободу избора и повезивање садржаја, метода наставе и учења и 

активности ученика. Оријентација на процес учења и исходе брига је не само о резултатима, већ и начину на који се учи, односно како 

се гради и повезује знање у смислене целине, како се развија мрежа појмова и повезује знање са практичном применом.  

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

посредан начин узимају учешће у образовању и васпитању. Зато треба имати у виду да терминологија, која је коришћена у програмима 



није намењена ученицима и треба је приликом дефинисања конкретних наставних јединица, било за непосредан рад са ученицима, 

било за потребе уџбеничких и дидактичких материјала, прилагодити узрасту ученика. Програми наставе и учења су наставницима 

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

непосредну припрему за рад као и оквир за преиспитивање праксе развијања планова, остваривања и вредновања наставе и учења кроз 

сопствена промишљања и разговор са колегама.  

 

Међупредметне компетенције и стандарди постигнућа ученика 

 

 Циљ оријентације ка општим међупредметним компетенцијама и кључним компетенцијама је динамичније и ангажованије 

комбиновање знања, вештина и ставова релевантних за различите реалне контексте који захтевају њихову функционалну примену. 

Опште међупредметне компетенције заснивају се на кључним компетенцијама, развијају се кроз наставу свих предмета, 

примењиве су у различитим ситуацијама и контекстима при решавању различитих проблема и задатака и неопходне свим ученицима за 

лично остварење и развој, укључивање у друштвене токове и запошљавање и чине основу за целоживотно учење. 

 

Опште међупредметне компетенције за крај основног образовања и васпитања у Републици Србији су: 

1) компетенција за учење; 

2) одговорно учешће у демократском друштву; 

3) естетичка компетенција; 

4) комуникација; 

5) одговоран однос према околини; 

6) одговоран однос према здрављу; 

7) предузимљивост и оријентација ка предузетништву; 



8) рад са подацима и информацијама; 

9) решавање проблема; 

10) сарадња; 

11) дигитална компетенција. 

 

Стандарди постигнућа ученика објављени су у следећим документима: 

• Правилник о општим стандардима постигнућа – образовни стандарди за крај обавезног образовања  (Сл. гласник РС -  

Просветни гласник 5/2010) 

• Правилник о образовним стандардима за крај првог циклуса обавезног образовања за предмете српски језик, математика и 

природа и друштво (Сл. гласник РС - Просветни гласник 5/2011) 

• Правилник о општим стандардима постигнућа за крај основног образовања за страни језик (Сл. гласник РС -Просветни гласник 

78/2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Стручни актив за развој школског програма 

 

1. Јелена Костадиновић- координатор, стручни сарадник-психолог 

2. Данка Ђевић Хаднађев- руководилац природно-математичког актива, наставник биологије 

3. Маријана Гаврић- руководилац друштвено-језичког актива, наставник француског језика 

4. Данка Милићевић- руководилац уметничког актива, наставник ликовне културе 

5. Јелица Исаиловић Илић- руководилац актива разредне наставе, наставник разредне наставе 

6. Бојан Спасојевић- руководилац актива физичког и здравственог васпитања, наставник физичког и здравственог васпитања 

 

 

 

                                                                                                       



 

 

 

II разред 

 
Обавезни наставни предмети     Обавезни изборни наставни предмети   

� Српски језик       - Верска настава      

� Енглески језик             

� Математика               

� Свет око нас               

� Ликовна култура 

� Музичка култура 

� Физичко и здравствено васпитање 

� Пројектна настава 

 

 

 

 

 



ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ ПЛАНА НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

Назив предмета: СРПСКИ ЈЕЗИК  

Разред:  Други разред 

Правилник: Правилник о програму наставе и учења за други разред основног образовања и васпитања: 16/2018-47, 3/2019-1, 5/2021-1 

Годишњи фонд часова: 180 Недељни фонд часова: 5 

Ред. број Назив теме Број 

часова 

     САДРЖАЈ  ИСХОДИ 
По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да 

НАЧИН 

ПРОВЕРЕ 

ОСТВАРЕНОСТИ 
Образовних стандарда, 

исхода, циљева учења 

Међупредметне компетенције 

1. КЊИЖЕВНОСТ 69 ШКОЛСКА ЛЕКТИРА 

Поезија 

Народна песма: Да вам 

певам што истина 

није/Мишја моба 

Народна песма: Мајка 

Јова у ружи 

родила/Санак иде низ 

улицу 

Јован Јовановић Змај: 

Пролећница/Хвала 

Војислав Илић: Први 

снег 

Бранко Ћопић: Огласи 

„Шумских 

новина“(одломци), 

Болесник на три спрата 

Душан Радовић: Лепо је 

све што је мало, Мама 

Драган Лукић: Школа, 

Равнотежа 

Мирослав Антић: Тајна 

Душко Трифуновић: Два 

јарца 

Григор Витез: Дохвати 

ми, тата, мјесец 

Александар Сергејевич 

Пушкин: Бајка о рибару 

1. разликује књижевне врсте: 

песму, причу, басну, бајку, 

драмски текст; 

2.одреди главни догађај, време 

и место дешавања у 

прочитаном тексту; 

3.одреди редослед догађаја у 

тексту; 

4.уочи главне и споредне 

ликове и разликује њихове 

позитивне и негативне особине; 

5.разликује стих и строфу; 

6.уочи стихове који се римују; 

7.објасни значење пословице и 

поуке коју уочава у басни; 

8.наведе једноставне примере 

поређења из текстова и 

свакодневног живота; 

9.чита текст поштујући 

интонацију реченице/стиха; 

10. изражајно рецитује песму; 

11.изводи драмске текстове; 

12.износи своје мишљење о 

тексту; 

13.изражајно чита ћирилички 

текст 

Бројчано оцењивање; 

-Формати-вно праћење; 

-Континуи- рано праће- 

ње ученика; 

-Цртежи; 

-Стрипови; 

-Записи у свескама; 

-Евалуације; 

-Диктат; 

-Тест; 

-Усмено 

изражавање; 

-Писмено  

изражавање; 

-Праћење израде  

домаћих 

задатака; 

-Активност на часу; 

- Праћења остварености 

исхода учења; 

-Праћења нивоа 

остварено 

сти образов 

них станда 

рда;  

- Иниција- 

лни тест 

Комуникативна компетенција, компетенција за 

учење, компетенција за сарадњу, естетичка 

компетенција, дигитална компетенција, 

решавање проблема. 

 



и рибици (читање у 

наставцима) 

Проза 

Народна прича: Свети 

Сава, отац и син/Свети 

Сава и отац и мати са 

малим дететом 

Народна прича: Седам 

прутова 

Народна басна: Бик и 

зец/Коњ и магарац 

Доситеј Обрадовић: Пас 

и његова сенка/Коњ и 

магаре 

Десанка Максимовић: 

Бајка о лабуду 

Гроздана Олујић: 

Шаренорепа 

Градимир Стојковић: 

Деда Милоје 

Мирјана Стефановић: 

Златне рибице не праве 

штету 

Ђани Родари: Кад дедица 

не зна да прича приче 

Су Ју Ђин: Свитац тражи 

пријатеља 

Феликс Салтен: Бамби 

(одломак по избору) 

Драмски текстови 

Александар Поповић: 

Два писма 

Ана Миловановић: 

Слатка математика 

Гвидо Тартаља: Оцене 

Тоде Николетић: Шума 

живот значи 

Популарни и 

информативни текстови 

Избор из илустрованих 

енциклопедија и 

часописа за децу о 

значајним личностима 

- Полугоди шње тести- 

рање; 

-Годишње тестирање; 

-Системати- 

зације тема; 

-Чек листе за 

вредновање рада 

ученика у групном/ 

тимском раду; 

-Чек листа за 

самопроцену 

успешности рада; 

-Анализа (наставник, 

ученици) 

-Чек листа за 

вредновање рада групе/ 

тима; 

- Учествова-ње у слобо- 

дном и вођеном 

разговору; 

- Анализа снимака, 

коментари- 

сање, критички и 

самокрити- 

ки однос према раду; 

- Састави на задату 

тему; 

- Састави на слободну 

тему; 

- Састави по низу 

слика; 

- Састави на основу 

слике; 

- Креативно стваралаш- 

тво ученик  

(песме, приче, и други 

облици писменог и 

усменог изражавања) 

- Примена техника 

самопроце  њивања 

личног рада и 

напредтка; 

- Тестирање брзине 



српског језика, 

књижевности и културе 

(Доситеј Обрадовић 

(баснописац), Никола 

Тесла (приче из 
детињства), знаменита 

завичајна личност и др.) 

ДОМАЋА ЛЕКТИРА 

1. Избор из кратких 

народних умотворина 

(загонетке, пословице, 

брзалице, питалице, 

разбрајалице) 

2. Ханс Кристијан 

Андерсен: Принцеза на 

зрну грашка, Царево 

ново одело, Девојчица са 

шибицама 

3. Десанка Максимовић: 

Ако је веровати мојој 

баки, Прстен на морском 

дну, Бајка о трешњи, 

Сликарка зима, Како су 

пужу украли кућу, Три 

патуљка, Чика-Мраз, 

Божић-батини цртежи, 

Траве говоре бакиним 

гласом, Орашчићи-

палчићи, Кћи вилиног 

коњица (три бајке по 

избору ученика) 

4. Љубивоје Ршумовић, 

избор из збирке песама 

Ма шта ми рече (Једног 

дана, Др, Десет љутих 

гусара, Ишли смо у 

Африку, Ако желиш 

мишице, Уторак вече ма 

шта ми рече, Има један, 

Телефонијада, Дете, 

Вуче вуче бубо лења, 

Вук и овца) 

5. Драгомир Ђорђевић, 

читања на нестстанда-

рдним тестовима; 

- Тестирање брзине 

читања на стстанда-

рдизованим тестовима; 

- Тестирање разумевања 

прочитаног; 

 



избор песама (Кад сам 

био мали, Бабе су нам 

сјајне, Рецепт за деду, 

Све су мајке, Ја сам био 

срећно дете, Једном 

давно ко зна када, 

Првоаприлска песма, Ми 

имамо машту, 

Тајанствена песма, Бити 

пекар то је сјајно, Успон 

једног лава, Стонога, 

Вештице су само трик) 

6. Избор из кратких 

прича за децу: Бранко 

Стевановић, Прича из 

ормана, Весна Видојевић 

Гајевић, Бркљача, Дејан 

Алексић, Једном је један 

дечко зевнуо. 

Књижевни појмови: 

− стих, строфа, рима; 

− народна успаванка; 

− басна; 

− бајка; 

− тема, место и време 

збивања, редослед 

догађаја; 

− главни и споредни лик 

(изглед, основне особине 

и поступци); 

− лица у драмском 

тексту за децу. 

2. ЈЕЗИК 41 Глас и слог; 

самогласници и 

сугласници. 

Врсте речи: именице 

(властите и заједничке); 

род и број именица; 

глаголи; глаголска 

времена: прошло, 

садашње, будуће време; 

потврдни и одрични 

глаголски облици; 

14.разликује глас и слог и 

препозна самогласнике и 

сугласнике 

15. разликује врсте речи у 

типичним случајевима; 

16.одређује основне граматичке 

категорије именица и глагола; 

17.разликује реченице по 

облику и значењу; 

18.поштује и примењује 

основна правописна правила; 

Бројчано оцењивање; 

-Формати-вно праћење; 

-Континуи- рано праће- 

ње ученика; 

-Цртежи; 

-Стрипови; 

-Записи у свескама; 

-Евалуације; 

-Диктат; 

-Тест; 

-Усмено 

Комуникативна компетенција, компетенција за 

учење, компетенција за сарадњу, дигитална 

компетенција, решавање проблема. 



придеви (описни); 

бројеви (основни и 

редни). 

Реченице: обавештајне, 

упитне, заповедне и 

узвичне. 

Потврдне и одричне 

реченице. 

Велико слово: писање 

назива држава, градова и 

села (једночланих и 

вишечланих) и 

једночланих географских 

назива. 

Спојено и одвојено 

писање речи: писање 

речце ли и речце не уз 

глаголе. 

Интерпункција: тачка (на 

крају реченице и иза 

редног броја); две тачке 

и запета у набрајању; 

писање датума арапским 

и римским цифрама. 

Писање скраћеница: 

(мерне јединице и опште 

скраћенице ОШ, бр., 

итд., стр. И нпр.). 

изражавање; 

-Писмено  

изражавање; 

-Праћење израде  

домаћих 

задатака; 

-Активност на часу; 

- Праћења остварености 

исхода учења; 

-Праћења нивоа 

остварено 

сти образов 

них станда 

рда;  

- Иниција- 

лни тест 

- Полугоди шње тести- 

рање; 

-Годишње тестирање; 

-Системати- 

зације тема; 

-Чек листе за 

вредновање рада 

ученика у групном/ 

тимском раду; 

-Чек листа за 

самопроцену 

успешности рада; 

-Анализа (наставник, 

ученици) 

-Чек листа за 

вредновање рада групе/ 

тима; 

- Учествова-ње у слобо- 

дном и вођеном 

разговору; 

- Анализа снимака, 

коментари- 

сање, критички и 

самокрити- 

ки однос према раду; 

- Састави на задату 



тему; 

- Састави на слободну 

тему; 

- Састави по низу 

слика; 

- Састави на основу 

слике; 

- Креативно стваралаш- 

тво ученик  

(песме, приче, и други 

облици писменог и 

усменог изражавања) 

- Примена техника 

самопроце  њивања 

личног рада и 

напредтка; 

- Тестирање брзине 

читања на нестстанда-

рдним тестовима; 

- Тестирање брзине 

читања на стстанда-

рдизованим тестовима; 

- Тестирање разумевања 

прочитаног; 

 

3. ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

70 Друго писмо (латиница): 

штампана и писана 

слова. 

Разумевање прочитаног 

кроз одговоре на питања. 

План за препричавање 

кратких текстова 

(лирских, епских, 

драмских) састављен од 

уопштених питања. 

План описивања на 

основу непосредног 

посматрања. 

Правописне вежбе: 

преписивање, диктат и 

самостално писање. 

Језичке вежбе: загонетке, 

ребуси, укрштене речи, 

19. правилно састави дужу и 

потпуну реченицу и споји више 

реченица у краћу целину; 

20. учествује у разговору и 

пажљиво слуша саговорника; 

21.разликује основне делове 

текста (наслов, пасус, име 

аутора, садржај); 

22.користи различите облике 

усменог и писменог 

изражавања: препричавање, 

причање, описивање; 

23.пронађе експлицитно 

исказане информације у 

једноставном тексту 

(линеарном и нелинеарном); 

24. влада основном техником 

читања и писања латиничког 

Бројчано оцењивање; 

-Формати-вно праћење; 

-Континуи- рано праће- 

ње ученика; 

-Цртежи; 

-Стрипови; 

-Записи у свескама; 

-Евалуације; 

-Диктат; 

-Тест; 

-Усмено 

изражавање; 

-Писмено  

изражавање; 

-Праћење израде  

домаћих 

задатака; 

Комуникативна компетенција, компетенција за 

учење, компетенција за сарадњу, естетичка 

компетенција, дигитална компетенција, 

одговоран однос према околини, решавање 

проблема. 

 



осмосмерке, асоцијације, 

састављање реченица, 

проширивање задатих 

реченица. 

Лексичко-семантичке 

вежбе: допуњавање 

реченица, опис бића и 

предмета. 

Сценско приказивање 

драмског/драматизованог 

текста. 

текста; -Активност на часу; 

- Праћења остварености 

исхода учења; 

-Праћења нивоа 

остварено 

сти образов 

них станда 

рда;  

- Иниција- 

лни тест 

- Полугоди шње тести- 

рање; 

-Годишње тестирање; 

-Системати- 

зације тема; 

-Чек листе за 

вредновање рада 

ученика у групном/ 

тимском раду; 

-Чек листа за 

самопроцену 

успешности рада; 

-Анализа (наставник, 

ученици) 

-Чек листа за 

вредновање рада групе/ 

тима; 

- Учествова-ње у слобо- 

дном и вођеном 

разговору; 

- Анализа снимака, 

коментари- 

сање, критички и 

самокрити- 

ки однос према раду; 

- Састави на задату 

тему; 

- Састави на слободну 

тему; 

- Састави по низу 

слика; 

- Састави на основу 

слике; 



- Креативно стваралаш- 

тво ученик  

(песме, приче, и други 

облици писменог и 

усменог изражавања) 

- Примена техника 

самопроце  њивања 

личног рада и 

напредтка; 

- Тестирање брзине 

читања на нестстанда-

рдним тестовима; 

- Тестирање брзине 

читања на стстанда-

рдизованим тестовима; 

- Тестирање разумевања 

прочитаног; 

 

Кључни појмови садржаја:  књижевност, језик, језичка култура, усвајање другог писма (латинице). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Назив предмета: МАТЕМАТИКА  

Разред:  ДРУГИ 

Правилник: Правилник о програму наставе и учења за други разред основног образовања и васпитања: 16/2018-47, 3/2019-1, 5/2021-1 

Годишњи фонд часова: 180 Недељни фонд часова: 5 

Ред. број Назив теме Број 

часова 

     САДРЖАЈ  ИСХОДИ 
По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да 

НАЧИН 

ПРОВЕРЕ 

ОСТВАРЕНОСТИ 
Образовних стандарда, 

исхода, циљева учења 

Међупредметне компетенције 

1. Бројеви 146 Први део 

Сабирање и 

одузимање са 

преласком. Замена 

места и здруживање 

сабирака. 

Веза сабирања и 

одузимања. 

Једначине са једном 

операцијом 

(сабирање или 

одузимање). 

Римске цифре I, V, X, 

L, C 

Други део 

Множење и дељење 

(таблично) 

Нула и јединица као 

чиниоци; нула као 

дељеник. 

Замена места и 

здруживање 

чинилаца. 

Трећи део 

Редослед рачунских 

операција. 

Множење и дељење 

збира и разлике 

бројем. 

Веза множења и 

дељења. Једначине са 

једном операцијом 

– одреди десетице најближе 

датом броју; 

– усмено сабира и одузима 

бројеве до 100; 

– користи појмове чинилац, 

производ, дељеник, делилац, 

количник, садржалац; 

– примени замену места и 

здруживање сабирака и 

чинилаца ради лакшег 

рачунања; 

– усмено множи и дели у оквиру 

прве стотине; 

– израчуна вредност бројевног 

израза са највише две операције; 

– реши текстуални задатак 

постављањем израза са највише 
две рачунске операције и 

провери тачност решења; 

– одреди непознати број у 

једначини са једном 

аритметичком операцијом; 

– одреди делове (облика  ) 

дате величине; 

– изрази одређену суму новца 

преко различитих апоена; 

– прочита број записан римским 

цифрама и напише дати број 

римским цифрама; 

– прикаже мањи број података у 

таблици и стубичастим 

-Бројчано оцењивање; 

-Формативно праћење; 

-Континуи- рано 

праћење ученика; 

-Цртежи; 

-Записи у свескама; 

-Евалуације; 

-Математички диктат; 

-Тест; 

- Контролне вежбе; 

-Праћење израде  

домаћих 

задатака; 

-Активност на часу; 

- Праћења остварености 

исхода учења; 

-Праћења нивоа 

остварено 

сти образов 

них станда 

рда;  

- Иниција- 

лни тест 

- Полугоди шње тести- 

рање; 

-Годишње тестирање; 

-Системати- 

зације тема; 

-Чек листе за 

вредновање рада 

ученика у групном/ 

тимском раду; 

Компетенција за учење 

Решавање проблема 

Сарадња 

Рад с подацима и информацијама 

Дигитална компетенција 

Комуникација 

 



(множење или 

дељење). 

Бројевни изрази. 

Формирање израза на 

основу реалистичних 

ситуација. 

Разломци облика , 

1 ≤ n≤ 10, визуелно и 

симболичко 

представљање. 

дијаграмом; 

– уочи правило и одреди следећи 

члан започетог низа; 

-Чек листа за 

самопроцену 

успешности рада; 

-Анализа (наставник, 

ученици) 

-Чек листа за 

вредновање рада групе/ 

тима; 

- Примена техника 

самопроце  њивања 

личног рада и 

напредтка; 

 

2. Геометрија 20 Први део 

Дуж, права и 

полуправа. Тачка и 

права. Отворена и 

затворена изломљена 

линија. 

Графичко 

надовезивање дужи. 

Дужина изломљене 

линије. Обим 

геометријских фигура 

без употребе 

формула. 

Други део 

Цртање 

правоугаоника, 

квадрата и троугла на 

квадратној мрежи, на 

тачкастој мрежи. 

Симетричне фигуре. 

Подударност фигура 

(интуитивно). 

– разликује дуж, полуправу и 

праву; 

– одреди дужину изломљене 

линије (графички и рачунски); 

– одреди обим геометријске 

фигуре; 

– нацрта правоугаоник, квадрат 

и троугао на квадратној мрежи и 

тачкастој мрежи; 

– уочи подударне фигуре на 

датом цртежу; 

– уочи симетричне фигуре; 

– допуни дати цртеж тако да 

добијена фигура буде 

симетрична у односу на дату 

праву; 

-Бројчано оцењивање; 

-Формативно праћење; 

-Континуи- рано 

праћење ученика; 

-Цртежи; 

-Записи у свескама; 

-Евалуације; 

-Математички диктат; 

-Тест; 

- Контролне вежбе; 

-Праћење израде  

домаћих 

задатака; 

-Активност на часу; 

- Праћења остварености 

исхода учења; 

-Праћења нивоа 

остварено 

сти образов 

них станда 

рда;  

- Иниција- 

лни тест 

- Полугоди шње тести- 

рање; 

-Годишње тестирање; 

-Системати- 

зације тема; 

-Чек листе за 

Компетенција за учење 

Решавање проблема 

Сарадња 

Рад с подацима и информацијама 

Дигитална компетенција 

Комуникација  

Естетичка компетенција 



вредновање рада 

ученика у групном/ 

тимском раду; 

-Чек листа за 

самопроцену 

успешности рада; 

-Анализа (наставник, 

ученици) 

-Чек листа за 

вредновање рада групе/ 

тима; 

- Примена техника 

самопроце  њивања 

личног рада и 

напредтка; 

 

3. Мерење и мере 14 Мерење дужине 

стандардним мерним 

јединицама (m, dm, 

cm). 

Мерење времена 

(дан, месец, година, 

час, минут). 

– изрази дужину у различитим 

јединицама за мерење дужине; 

– измери дужину дужи и нацрта 

дуж дате дужине 

– чита и запише време са 

часовника; 

– користи јединице за време у 

једноставним ситуацијама 

-Бројчано оцењивање; 

-Формативно праћење; 

-Континуи- рано 

праћење ученика; 

-Цртежи; 

-Записи у свескама; 

-Евалуације; 

-Математички диктат; 

-Тест; 

- Контролне вежбе; 

-Праћење израде  

домаћих 

задатака; 

-Активност на часу; 

- Праћења остварености 

исхода учења; 

-Праћења нивоа 

остварено 

сти образов 

них станда 

рда;  

- Иниција- 

лни тест 

- Полугоди шње тести- 

рање; 

-Годишње тестирање; 

Компетенција за учење 

Решавање проблема 

Сарадња 

Рад с подацима и информацијама 

Дигитална компетенција 

Комуникација  

Одговорно учешће у демократском друштву 



-Системати- 

зације тема; 

-Чек листе за 

вредновање рада 

ученика у групном/ 

тимском раду; 

-Чек листа за 

самопроцену 

успешности рада; 

-Анализа (наставник, 

ученици) 

-Чек листа за 

вредновање рада групе/ 

тима; 

- Примена техника 

самопроце  њивања 

личног рада и 

напредтка; 

 

Кључни појмови садржаја: сабирање, одузимање, множење, дељење, једначина, део целине, мерење дужине и времена, правоугаоник, квадрат, дужина, обим, римске цифре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Назив предмета: СВЕТ ОКО НАС  

Разред:  ДРУГИ РАЗРЕД 

Правилник: Правилник о програму наставе и учења за други разред основног образовања и васпитања: 16/2018-47, 3/2019-1, 5/2021-1 

Годишњи фонд часова: 72 Недељни фонд часова: 2 

Ред. број Назив теме Број 

часова 

     САДРЖАЈ  ИСХОДИ 
По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да 

НАЧИН 

ПРОВЕРЕ 

ОСТВАРЕНОСТИ 
Образовних стандарда, 

исхода, циљева учења 

Међупредметне компетенције 

1. 

 

Други и ја 

 

9  

Групе људи којима  

припадаш; 

Права и обавезе 

чланова група, 

Породични и 

школски празници; 

Однос жеља и 

потреба; 

Симболи наше 

земље; 

Здрав начин живота 

–идентификује групе људи 

којима припада и своју улогу у 

њима; 

–оствари права и изврши обавезе 

у односу на правила понашања у 

групама којима припада; 

–понаша се тако да уважава 

различитости других људи; 

–прихвати последице када 

прекрши правила понашања 

групе; 

–сарађује са другима у групи на 

заједничким активностима; 

–разликује потребе од жеља на 

једноставним примерима из 

сопственог живота. 

-Бројчано оцењивање; 

-Формативно праћење; 

-Континуи- рано 

праћење ученика; 

-Цртежи; 

-Записи у свескама; 

-Евалуације; 

-Тест; 

- Контролне вежбе; 

-Праћење израде  

домаћих 

задатака; 

-Активност на часу; 

- Праћења остварености 

исхода учења; 

-Праћења нивоа 

остварено 

сти образов 

них станда 

рда;  

- Иниција- 

лни тест 

- Полугоди шње тести- 

рање; 

-Годишње тестирање; 

-Системати- 

зације тема; 

-Чек листе за 

вредновање рада 

ученика у групном/ 

тимском раду; 

-Чек листа за 

комуникативна компетенција,  

компетенција за учење, 

дигитална компетенција,  

компетенција за сарадњу,  

за одговорно учешће у демократском друштву, 

 компетенција за одговоран однос према здрављу. 

 

 

 



самопроцену 

успешности рада; 

-Анализа (наставник, 

ученици) 

-Чек листа за 

вредновање рада групе/ 

тима; 

- Примена техника 

самопроце  њивања 

личног рада и 

напредтка; 

2. 

 

Култура 

живљења 

16 Врсте насеља , 

правила понашања у 

њима, права и 

обавезе становника 

насеља; Занимања 

људи у граду и селу, 

Врсте саобраћаја, 

безбедно понашање у 

саобраћају, правила 

понашања у 

превозним 

средствима; 

Временске непогоде, 

безбедно понашање у 

току временских 

непогода 

 

 

препозна грб, заставу и химну 

Републике Србије и примерено 

се понаша према симболима; 

одреди тип насеља на основу 

његових карактеристика; 

именује занимања људи у свом 

насељу и околини, 

повеже личну хигијену, боравак 

у природи, физичку активност и 

разноврсну исхрану са очувањем 

здравља; 

одржава личну хигијену – руку, 

зуба и чулних органа; 

примени правила културног и 

безбедног понашања у 

саобраћају и превозним 

средствима у насељу са 

околином; 

безбедно поступа пре и током 

временских непогода. 

-Бројчано оцењивање; 

-Формативно праћење; 

-Континуи- рано 

праћење ученика; 

-Цртежи; 

-Записи у свескама; 

-Евалуације; 

-Тест; 

- Контролне вежбе; 

-Праћење израде  

домаћих 

задатака; 

-Активност на часу; 

- Праћења остварености 

исхода учења; 

-Праћења нивоа 

остварено 

сти образов 

них станда 

рда;  

- Иниција- 

лни тест 

- Полугоди шње тести- 

рање; 

-Годишње тестирање; 

-Системати- 

зације тема; 

-Чек листе за 

вредновање рада 

ученика у групном/ 

тимском раду; 

комуникативна компетенција,  

компетенција за учење, 

 дигитална компетенција, 

 за сарадњу,  

естетичка компетенција, 

 за одговорно учешће у демократском друштву, 

за одговоран однос према околини. 



-Чек листа за 

самопроцену 

успешности рада; 

-Анализа (наставник, 

ученици) 

-Чек листа за 

вредновање рада групе/ 

тима; 

- Примена техника 

самопроце  њивања 

личног рада и 

напредтка; 

3. 

Човек ствара 

8 Материјали и 

производи људског 

рада, 

Својства материјала 

која одређују њихову 

употребу; 

Нова намена 

предмета 

направљених од 

различитих 

материјала 

– истезањем, савијањем и 

сабијањем одреди својства 

материјала; 

– одабере материјале који 

својим својствима највише 

одговарају употреби предмета; 

– пронађе нову намену 

коришћеним предметима; 

 

-Бројчано оцењивање; 

-Формативно праћење; 

-Континуи- рано 

праћење ученика; 

-Цртежи; 

-Записи у свескама; 

-Евалуације; 

-Тест; 

- Контролне вежбе; 

-Праћење израде  

домаћих 

задатака; 

-Активност на часу; 

- Праћења остварености 

исхода учења; 

-Праћења нивоа 

остварено 

сти образов 

них станда 

рда;  

- Иниција- 

лни тест 

- Полугоди шње тести- 

рање; 

-Годишње тестирање; 

-Системати- 

зације тема; 

-Чек листе за 

вредновање рада 

ученика у групном/ 

комуникативна компетенција, 

компетенција за учење, 

 дигитална компетенција, 

 компетенција за сарадњу, 

 за одговорно учешће у демократском друштву. 

 



тимском раду; 

-Чек листа за 

самопроцену 

успешности рада; 

-Анализа (наставник, 

ученици) 

-Чек листа за 

вредновање рада групе/ 

тима; 

- Примена техника 

самопроце  њивања 

личног рада и 

напредтка; 

4. 

Кретање и 

оријентација у 

простору и 

времену 

11 Различити начини 

кретања тела; утицај 

облика тела, подлоге 

и средине на кретање; 

мерење растојања 

тела; 

Сналажење у насељу, 

сналажење у времену, 

средства за мерење 

времена 

– наводи примере различитих 

облика кретања у окружењу; 

– одабере начин кретања тела, 

узимајући у обзир облик тела, 

врсту подлоге и средину у којој 

се тело креће; 

– измери растојање које тело 

пређе током свог кретања; 

– пронађе тражени објекат у 

насељу помоћу 

адресе/карактеристичних 

објеката; 

– одреди време помоћу 

часовника и календара 

користећи временске одреднице: 

сат, дан, седмицу, месец, годину; 

– забележи и прочита податке 

из личног живота помоћу ленте 

времена. 

-Бројчано оцењивање; 

-Формативно праћење; 

-Континуи- рано 

праћење ученика; 

-Цртежи; 

-Записи у свескама; 

-Евалуације; 

-Тест; 

- Контролне вежбе; 

-Праћење израде  

домаћих 

задатака; 

-Активност на часу; 

- Праћења остварености 

исхода учења; 

-Праћења нивоа 

остварено 

сти образов 

них станда 

рда;  

- Иниција- 

лни тест 

- Полугоди шње тести- 

рање; 

-Годишње тестирање; 

-Системати- 

зације тема; 

-Чек листе за 

вредновање рада 

компетенција за учење, 

комуникативна компетенција, 

за сарадњу, 

рад с подацима и информацијама, 

дигитална компетенција, 

естетичка компетенција, 

одговоран однос према околини, 

одговоран однос према здрављу. 



ученика у групном/ 

тимском раду; 

-Чек листа за 

самопроцену 

успешности рада; 

-Анализа (наставник, 

ученици) 

-Чек листа за 

вредновање рада групе/ 

тима; 

- Примена техника 

самопроце  њивања 

личног рада и 

напредтка; 

5. 

Разноврсност 

природе 

28 Рељеф и облици 

рељефа; Текуће и 

стајаће воде, воде у 

насељу и околини; 

Заједничке особине 

живих бића,улога 

делова тела живих 

бића,разноврсност 

биљака и животиња у 

окружењу, значај 
биљака и животиња 

за човека; 

Улога човека у 

очувању природе; 

Промене у природи и 

активностима људи у 

зависности од 

годишњих доба 

– разликује облике рељефа у 

свом насељу и околини; 

– разликује облике и делове 

површинских вода у свом 

насељу и околини; 

– идентификује заједничке 

особине живих бића на 

примерима из окружења; 

– повеже делове тела живих 

бића са њиховом 

улогом/улогама; 

– разврста биљке из окружења 

на основу изгледа листа и 

стабла; 

– разврста животиње из 

окружења на основу начина 

живота и начина исхране; 

– наведе примере који показују 

значај биљака и животиња за 

човека; 

– штедљиво троши производе 

које користи у свакодневним 

ситуацијама; 

– разврста отпад на предвиђена 

места; 

– негује и својим понашањем не 

угрожава биљке и животиње у 

окружењу; 

– препозна примере 

-Бројчано оцењивање; 

-Формативно праћење; 

-Континуи- рано 

праћење ученика; 

-Цртежи; 

-Записи у свескама; 

-Евалуације; 

-Тест; 

- Контролне вежбе; 

-Праћење израде  

домаћих 

задатака; 

-Активност на часу; 

- Праћења остварености 

исхода учења; 

-Праћења нивоа 

остварено 

сти образов 

них станда 

рда;  

- Иниција- 

лни тест 

- Полугоди шње тести- 

рање; 

-Годишње тестирање; 

-Системати- 

зације тема; 

-Чек листе за 

компетенција за учење; 

комуникативна компетенција; 

за сарадњу; 

рад с подацима и информацијама; 

дигитална компетенција; 

естетичка компетенција; 

одговоран однос према околини; 

предузимљивост и оријентација ка предузетништву, 



повезаности живих бића са 

условима за живот; 

– повеже промене у природи и 

активности људи са годишњим 

добима; 

– изведе једноставне огледе 

пратећи упутства; 

– повеже резултате рада са 

уложеним трудом. 

вредновање рада 

ученика у групном/ 

тимском раду; 

-Чек листа за 

самопроцену 

успешности рада; 

-Анализа (наставник, 

ученици) 

-Чек листа за 

вредновање рада групе/ 

тима; 

- Примена техника 

самопроце  њивања 

личног рада и 

напредтка; 

Кључни појмови садржаја: природа, оријентација у простору и времену, кретање, култура живљења. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Назив предмета: ЛИКОВНА КУЛТУРА  

Разред:  ДРУГИ РАЗРЕД 

Правилник: Правилник о програму наставе и учења за други разред основног образовања и васпитања: 16/2018-47, 3/2019-1, 5/2021-1 

Годишњи фонд часова: 72 Недељни фонд часова: 2 

Ред. број Назив теме Број 

часова 

     САДРЖАЈ  ИСХОДИ 
По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да 

НАЧИН 

ПРОВЕРЕ 

ОСТВАРЕНОСТИ 
Образовних стандарда, 

исхода, циљева учења 

Међупредметне компетенције 

1. ОБЛИЦИ 31 

Облици (светлост 

као услов за 

опажање облика; 

визуелне 

карактеристике 

природних и 

вештачких облика; 

дизајн предмета за 

свакодневну 

употребу). 

Супротности 

(обојено и безбојно, 

једноставно и 

сложено, испупчено 

и удубљено, ближе и 

даље...). 

Облик и целина 

(истакнути део 

целине; везивање и 

спајање облика). 

Тумачи једноставне визуелне 

информације везане за облике 

које опажа у свакодневном 

животу. 

Користи информације о 

светлости и одабрана ликовна 

дела као подстицај за 

стваралачки рад 

Природне облике надограђују, 

допуњују и на тај начин 

развијају комбинаторне 

способности ; 

Користи информације о 

особинама облика и контрасту 

у свом стваралачком раду. 

Разматра сам и са другима шта 

и како је учио и где та знања 

може применити. 

Изразава своје замисли 

одабраном ликовном 

техником. 

Примени стечена знања и 

доживљена искуства на новим 

задацима. 

Користи одабране 

информације као подстицај за 

стваралачки рад; Уочава 

визуелне супротности у свом 

окружењу и изрази одабраним 

материјалом и техникама свој 

доживљај и замисли. 

Преобликују материјале у 

-Бројчано оцењивање 

Формативно праћење 

-Континуирано праћење 

ученика 

-Цртежи 

-Активност на часу 

-Праћење остварености 

исхода учења 

-Систематизације тема 

-Анализа (наставник, 

ученици) 

-Примена техника 

самопроцењивања 

личног рада и напретка 

Рад с подацима и информацијама 

(визуелне, аудитивне, аудиовизуелне, текстуалне, 

вербалне, тактилне...) као подстицај (мотивацију) 

за стварање. 

 

Решавање проблема       

Сарадња  

Компетенција за учење 

Естетичка компетенција         

Комуникација 



занимљиве ликовне .целине 

Користи материјал и прибор на 

безбедан и одговоран начин 

Користи материјал и прибор на 

безбедан и одговоран начин 

преобликује, самостално или у 

сарадњи са другима, 

материјале и предмете за 

рециклажу  

Изрази, одабраним 

материјалом и техникама своје 

емоције, машту, сећања и 

замисли. 

Преобликује, самостално или у 

сарадњи са другима, 

материјале и предмете за 

рециклажу 

Разматра, сам или  у групи, 

шта и како је учио/ла и где та 

знања може применити. 

Повезује уметничко занимање 

и одговарајуће продукте; 

2. 

СПОРАЗУМЕВАЊЕ 

14 

Тумачење 

(невербално и 

визуелно 

изражавање; садржај 

визуелних 

информација). 

Слика и реч 

(редослед радње у 

стрипу; знаци; лепо 

писање; честитке). 

Повезује и примењује стечена 

знања из различитих области, 

да уређује простор у коме 

живи и да води рачуна о њему 

Повезује уметничко занимање  

сценографа, костимографа и 

одговарајуће продукте; 

Изражава говором, мимиком, и 

телом различита расположења, 

покрете и дешавања; 

Упоређује свој и туђ естетски 

доживљај простора, изрази, 

одабраним материјалом и 

техникама замисли; 

Тумачи једноставне визуелне 

информације које опажа у 

свакодневном животу и 

користи их као подстицај за 

стваралачки рад 

користи материјал и прибор на 

безбедан и одговоран начин се 

-Бројчано оцењивање 

Формативно праћење 

-Континуирано праћење 

ученика 

-Цртежи 

-Активност на часу 

-Праћење остварености 

исхода учења 

-Систематизације тема 

-Анализа (наставник, 

ученици) 

-Примена техника 

самопроцењивања 

личног рада и напретка 

Рад с подацима и информацијама 

Решавање проблема       

Сарадња  

Компетенција за учење 

Естетичка компетенција  

Комуникација 

Одговоран однос према здрављу 

Одговорно учешће у демократском друштву 



изрази, одабраним 

материјалом и техникама 

 

3. 

ЛИКОВНЕ ИГРЕ 

13 

Боја (светле и тамне 

боје; боја и облик; 

боја и звук). 

Замишљања 

(стварност и машта). 

тумачи једноставне визуелне 

информације које опажа у 

свакодневном животу 

користи информације и 

одабрана ликовна дела као 

подстицај за стваралачки рад; 

тумачи једноставне визуелне 

информације 

користи материјал и прибор на 

безбедан, одговоран и 

креативан начин; 

изрази, одабраним 

материјалом и техникама своје 

емоције, машту, сећања и 

замисли 

-Бројчано оцењивање 

Формативно праћење 

-Континуирано праћење 

ученика 

-Цртежи 

-Активност на часу 

-Праћење остварености 

исхода учења 

-Систематизације тема 

-Анализа (наставник, 

ученици) 

-Примена техника 

самопроцењивања 

личног рада и напретка 

Рад с подацима и информацијама 

Решавање проблема       

Сарадња  

Компетенција за учење 

Естетичка компетенција  

Комуникација 

Одговоран однос према здрављу 

Одговорно учешће у демократском друштву 

4. 

ПРОСТОР 

14 
Простор 

(обликовање 

простора – школа, 

учионица, соба; 

музеј). 

Кретање (кретање 

једног облика у 

простору; кретање 

више облика у 

простору). 

Сцена (маске, 

костими, реквизити). 

изрази бојом, одабраним 

материјалом и техникама своје 

емоције, машту, осећања и 

замисли 

вајањем у глини изрази своје 

емоције, машту, осећања и 

замисли 

користи информације као 

подстицај за стваралачки рад; 

разматра, у групи, шта и како 

је учио/ла и где та знања може 

применити 

-Бројчано оцењивање 

Формативно праћење 

-Континуирано праћење 

ученика 

-Цртежи 

-Активност на часу 

-Праћење остварености 

исхода учења 

-Систематизације тема 

-Анализа (наставник, 

ученици) 

-Примена техника 

самопроцењивања 

личног рада и напретка 

 Рад с подацима и информацијама 

Решавање проблема       

Сарадња  

Компетенција за учење 

Естетичка компетенција    

Комуникација 

Кључни појмови садржаја: простор, облик, линија, боја. 

 

 

 

 

 



 

Назив предмета: МУЗИЧКА КУЛТУРА  

Разред:  ДРУГИ РАЗРЕД 

Правилник: Правилник о програму наставе и учења за други разред основног образовања и васпитања: 16/2018-47, 3/2019-1, 5/2021-1 

Годишњи фонд часова: 36 Недељни фонд часова: 1 

Ред. број Назив теме Број 

часова 

     САДРЖАЈ  ИСХОДИ 
По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да 

НАЧИН 

ПРОВЕРЕ 

ОСТВАРЕНОСТИ 
Образовних стандарда, 

исхода, циљева учења 

Међупредметне компетенције 

1. СЛУШАЊЕ 

МУЗИКЕ 

25 Уметничка музика у 

цртаним и 

анимираним 

филмовима. Однос 

звук-лик, музика-

радња. Композиције 

које илуструју 

различита осећања. 

Звук и тон (извори) – 

звуци из природе и 

окружења. Тон: боја 

(различити гласови и 

инструменти), 

трајање (кратак-дуг), 

јачина (гласан-тих), 

висина (висок-дубок). 

Композиције које 

илуструју различите 

боје људског гласа и 

инструмената. 

Музички дијалог 

(хор, глас и хор, глас 

и инструмент, два 

гласа, два 

инструмента, један 

свирач, група 

свирача, оркестар). 

Различити жанрови 

везани за ситуације 

значајне у животу 

– издвоји основне музичке 

изражајне елементе; 

– препозна музичку тему или 

карактеристични мотив који се 

понавља 

у слушаном делу; 

– повезује карактер дела са 

изражајним музичким 

елементима и инструментима; 

– изговара бројалице у ритму, уз 

покрет; 

– пева по слуху песме 

различитог садржаја и 

расположења; 

– изводи уз покрет музичке и 

традиционалне игре; 

– примењује правилан начин 

певања и договорена правила 

понашања у групном певању и 

свирању; 

– свира по слуху ритмичку 

пратњу уз бројалице и песме, 

једноставне 

аранжмане, свирачке деонице у 

музичким играма; 

– повезује почетне тонове 

песама – модела и једноставних 

наменских песама са бојама; 

– повезује ритам са графичким 

приказом; 

-Бројчано оцењивање; 

-Формативно праћење; 

-Континуирано праћење 

ученика; 

-Записи у свескама, 

-Евалуације, 

-Усмено одговарање, 

-Активност на часу, 

-Праћење остварености 

исхода учења, 

 

-Систематизације тема; 

-Анализа (наставник, 

ученици); 

-Музичко 

стваралаштво; 

-Примена техника 

самопроцењивања 

личног рада и напретка, 

-Полугодишње и 

годишње тестирање 

Рад са подацима и информацијама  

-Комуникација  

- Компетенција за учење  

- Рад са подацима и информацијама 

 -Одговорно учешће у демократском друштву  

-Естетичка компетенција 



ученика. Музичка 

прича. Композиције 

различитог карактера 

и елементи музичке 

изражајности 

(мелодијска линија, 

темпо, ритам, 

динамика). Музички 

бонтон. Музика и 

здравље. Носиоци 

звука (цеде плејер, 

рачунар...). 

– објашњава својим речима 

доживљај свог и туђег извођења. 

 

 

2. ИЗВОЂЕЊЕ 

МУЗИКЕ 

7 Изговор бројалице у 

ритму уз покрет. 

Звучне ономатопеје и 

илустрације 

Правилaн начин 

певања – држање тела 

и дисање. Правилна 

дикција – изговарање 

брзалица и бројалица. 

Певање песама по 

слуху различитог 

садржаја и карактера. 

Певање песама уз 

покрет – песме уз 
игру и народне песме. 

Певање модела и 

наменских песама и 

повезивање њихових 

почетних тонова уз 

боју (а1 бела, ха1 

љубичаста боја). 

Дечји и алтернативни 

инструменти и 

начини свирања на 

њима. 

Инструментална 

пратња по слуху уз 

бројалице и песме – 

пулс, ритам, 

груписање удара. 

Певање и извођење 

– oбјасни својим речима утиске 

о слушаном делу, особине тона, 

доживљај прегласне музике и 

њеног утицаја на тело; 

– разликује различитe 

инструменте по боји звука и 

изражајним могућностима; 

– поштује договорена правила 

понашања при слушању и 

извођењу музике; 

– користи, самостално или уз 

помоћ одраслих, доступне 

носиоце звука. 

-Бројчано оцењивање; 

-Формативно праћење; 

-Континуирано праћење 

ученика, 

-Евалуације; 

-Активност на часу, 

-Праћења остварености 

исхода, 

 

-Анализа (наставник, 

ученици); 

-Примена техника 

самопроцењивања 

личног рада и напретка 

Рад са подацима и информацијама  

-Комуникација  

- Компетенција за учење  

- Рад са подацима и информацијама 

 -Одговорно учешће у демократском друштву  

-Естетичка компетенција 



музичких игара уз 

свирање на дечјим 

инструментима – 

песме уз игру, 

дидактичке игре, 

музичке 

драматизације. 

Свирање 

инструменталних 

аранжмана на дечјим 

ритмичким 

инструментима и на 

алтернативним 

изворима звука. 

Музички бонтон. 

3. МУЗИЧКО 

СТВАРАЛАШТВО 

4 Израда дечјих 

ритмичких 

инструмената од 

различитих 

материјала. Креирање 

сопствених покрета 

уз музику. Стварање 

једноставне ритмичке 

пратње коришћењем 

различитих извора 

звука. Музичка 

питања и одговори и 

музичка допуњалка. 

Стварање звучне 

приче од познатих 

музичких садржаја, 

звучних ономатопеја 

и илустрација на 

краћи литерарни 

текст. 

– учествује у школским 

приредбама и манифестацијама; 

– направи дечје ритмичке 

инструменте; 

– осмисли покрете уз музику; 

– осмисли ритмичку пратњу за 

бројалице, песме и музичке игре 

помоћу различитих извора 

звука; 

– осмисли одговор на музичко 

питање; 

– осмисли једноставну мелодију 

на краћи задати текст; 

– према литерарном садржају 

изабере од понуђених, 

одговарајући музички садржај. 

-Бројчано оцењивање; 

-Формативно праћење; 

-Континуирано праћење 

ученика, 

-Евалуације; 

-Активност на часу, 

-Праћења остварености 

исхода, 

 

-Анализа (наставник, 

ученици); 

-Примена техника 

самопроцењивања 

личног рада и напретка 

-Рад са подацима и информацијама  

-Комуникација  

- Компетенција за учење  

- Рад са подацима и информацијама 

 -Одговорно учешће у демократском друштву  

-Естетичка компетенција 

Кључни појмови садржаја: звук, тон, певање, свирање, слушање, музичке игре, музички бонтон. 

 

 

 



 

Назив предмета: ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСИТАЊЕ  

Разред:  ДРУГИ РАЗРЕДА 

Правилник: Правилник о програму наставе и учења за други разред основног образовања и васпитања: 16/2018-47, 3/2019-1, 5/2021-1 

Годишњи фонд часова: 108 Недељни фонд часова: 3 

Ред. број Назив теме Број 

часова 

     САДРЖАЈ  ИСХОДИ 
По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да 

НАЧИН 

ПРОВЕРЕ 

ОСТВАРЕНОСТИ 
Образовних стандарда, 

исхода, циљева учења 

Међупредметне компетенције 

1. ФИЗИЧКЕ  

СПОСОБНОСТИ 

на свим 

часовима 

Вежбе за развој 

снаге. 

Вежбе за развој 

покретљивости. 

Вежбе за развој 

издржљивости. 

Вежбе за развој 

брзине. 

Вежбе за развој 
координације. 

- примени једноставне двоставне 

општеприпремне вежбе (вежбе 

обликовања);  

- правилнодише токомвежбања;                

- разликује правилно од 

неправилног држања тела; 

- успостави правилно држање 

тела; 

 

-Бројчано оцењивање; 

-Формативно праћење; 

-Континуирано праћење 

ученика, 

-Евалуације; 

-Активност на часу, 

-Праћења остварености 

исхода, 

 

-Анализа (наставник, 

ученици); 

-Примена техника 

самопроцењивања 

личног рада и напретка 

- КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ  

- ЕСТЕТСКА КОМПЕТЕНЦИЈА  

- БРИГА ЗА ЗДРАВЉЕ 

 

2. МОТОРИЧКЕ  

ВЕШТИНЕ 

108 Ходање: 

– кратким корацима, 

– дугим корацима, 

– у различитом 

ритму, 

– ходање опружањем 

стајне ноге, 

– ходање са 

реквизитом, 

– ходање са 

променом правца и 

смера, 

- правилно изведе вежбе, 

разноврсна природна и изведена 

кретања; 

- комбинује и користи усвојене 

моторичке вештине у игри и 

свакодневном животу; 

- одржава равнотежу у 

различитим кретањима; 

 - изведе кретања, вежбе и 

кратке саставе уз музичку 

пратњу; 

- изведе дечји и народни плес; 

-Бројчано оцењивање; 

-Формативно праћење; 

-Континуирано праћење 

ученика, 

-Евалуације; 

-Активност на часу, 

-Праћења остварености 

исхода, 

 

-Анализа (наставник, 

ученици); 

-Примена техника 

- КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ  

- ВЕШТИНА КОМУНИКАЦИЈЕ   

- РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА   

- ЕСТЕТСКА КОМПЕТЕНЦИЈА  

- ВЕШТИНА САРАДЊЕ   



– ходање 

комбиновано са 

различитим 

покретима, 

– ходање преко 

ниских препрека, 

– елементарне игрe са 

ходањем. 

Техника трчања: 

– трчање преко 

препрека, 

– трчање са 

променом ритма, 

– трчање са 

променом правца и 

смера, 

– брзо трчање 

стартом из 

различитих почетних 

положаја, 

– трчање 30 m 

– елементарне игре са 

трчањем. 

Прескакање вијача, 

палица и других 

реквизита поређаних 

на тлу једноножним и 

суножним одскоком. 

Комбинације 

скокова, 

Скок удаљ и увис из 

места и залета. 

Скок са повишене 

површине. 

Припремне вежбе за 

прескок: 

игре уз коришћење 

различитих облика 

скакања и 

прескакања. 
Ходање и трчање са 

котрљањем лопте. 

Бацање лоптице из 

 самопроцењивања 

личног рада и напретка 



места у даљину и у 

циљ. 

Бацање лоптице из 

кретања. 

Бацање лопте увис 

без и са окреом за 

3600. 

Вођење лопте једном 

и другом руком у 

месту и кретању. 

Додавање лопте 

једном и другом 

руком. 

Вођење лопте у 

ходању и трчању. 

Гађање лоптом у 

импровизовани кош, 

ниски кош и гол. 

Елементарне игре са 

вођењем, додавањем 

и гађањем лоптом у 

циљ. 

Штафетне игре и 

друге елементарне 

игре лоптом (вођење, 

хватање, додавање). 

Помицање на 

дохватном вратилу са 

погрченим ногама у 

вису предњем. 

Помицање у вису 

предњем окретањем 

за 1800, са укрштеним 

хватом. 

Њихање уз помоћ. 

Проширени 

садржаји 

Узмак корацима уз 

косу површину. 

Бочно пењање уз 

лестве са 

наизменичним 

прехватањем и 



опирањем 

истовремено обема 

ногама. 

Основни садржаји 

Два повезана колута 

напред. 

Колут напред и скок 

пруженим телом. 

Колут назад из чучња 

у чучањ, низ косу 

површину. 

Колут назад. 

Састав од научених 

елемената. 

Игре усвојених 

вежби. 

Проширени 

садржаји 

Колут напред из 

упора стојећег 

опружених ногу. 

Колут преко лопте. 

Одељењско 

такмичење са задатом 

комбинацијом вежби. 

Основни садржаји 

Мала вага на тлу, 

клупи и ниској греди. 

Ходање привлачењем 

на целом стопалу и 

успон. 

Ходање опружањем 

стајне и 

предножењем замајне 

ноге. 

Ходање уназад на 

греди. 

Састав из првог 

разреда допунити 

наученим вежбама. 

Проширени 

садржаји 

Наскок кораком на 



греду. 

Чучањ и окрет у 

чучњу за 900 и 1800. 

Састав из првог 

разреда допунити 

вежбама ходањем 

уназад и окретом у 

чучњу за 1800. 

Одељенско 

такмичење. 

Вежбе обликовања 

сареквизитима. 

Трчања, поскоци и 

скокови уз 

коришћење 

реквизита. 

Прескакање вијаче на 

различите начине. 

Дизање и ношење 

предмета и реквизита 

на различите начине. 

Елементарне игре са 

реквизитима. 

Игре са ластишом. 

Полигон и 

елементарне игре уз 

коришћење реквизита 

Основни садржаји 
Народно коло и 

дечији плес по 

избору. 

Повезивање 

елемената из првог 

разреда у 

композицију – састав. 

Основни ритмички 

покрети са 

реквизитима. 

Проширени 

садржаји 

Прескакање вијаче 

уназад. 

Комбиновано 



прескакање вијаче 

напред-назад. 

Ходање и трчање са 

бацањем и хватањем 

лопте и обруча.Вежба 

са вијачом 

Кобиновани полигон 

од 

усвојених вештина 

(вежби). 

3. ФИЗИЧКА И  

ЗДРАВСТВЕНА  

КУЛТУРА 

на свим 

часовима 

Основни термини у 

вежбању. 

Вежбам безбедно. 

Чувам своје и туђе 

ствари. 

Правила 

елементарних игара. 

Некад изгубим, а 

некада победим. 

Навијам пристојно. 

Моје здравље и 

вежбање. 

Мишићи, зглобови и 

кости мога тела. 

Телесни развој.. 

Лична хигијена. 

Хигијена простора за 

вежбање. 

„Шарени-разноврсни 

оброк” ‒ правилна 

исхрана. 

Значај воде за 

организам и вежбање. 

- користи основну 

терминологију вежбања; 

– поштује правила понашања у и 

на просторима за вежбање; 

– поштује мере безбедности 

током вежбања; 

- одговорно се односи према 

објектима, справама и 

реквизитима у просторима за 

вежбање; 

- поштује правила игре; 

- навија и бодри учеснике у игри 

на начин који никога не вређа; 

- прихвати победу и пораз као 

саставни део игре и такмичења; 

- уредно одлаже своје ствари пре 

и након вежбања; 

- уочава улогу делова тела  у 

вежбању; 

- уочи промене у расту код себе 

и други; 

– препозна сопствено болесно 

стање и не вежба када је 

болестан; 

- примењује здравствено -  

хигијенске мере пре, у току и 

након вежбања; 

- одржава личну хигијену; 

- учествује у одржавању 

простора у коме живи и борави; 

- наведе врсте намирница у 

исхрани; 

- препознаје везу вежбања и 

-Бројчано оцењивање; 

-Формативно праћење; 

-Континуирано праћење 

ученика, 

-Евалуације; 

-Активност на часу, 

-Праћења остварености 

исхода, 

 

-Анализа (наставник, 

ученици); 

-Примена техника 

самопроцењивања 

личног рада и напретка 

- ВЕШТИНА КОМУНИКАЦИЈЕ   

- ВЕШТИНА ЗА ЖИВОТ У ДЕМОКРАТСКОМ 

ДРУШТВУ  

- ЕСТЕТСКА КОМПЕТЕНЦИЈА 

- ВЕШТИНА САРАДЊЕ 

- БРИГА ЗА ЗДРАВЉЕ 

 



уноса воде; 

– повеже ходање и трчање са 

позитивним утицајем на 

здравље; 

– препозна лепоту покрета у 

вежбању; 

– се придржава правила 

вежбања; 

– вреднује успех у вежбању; 

Кључни појмови садржаја: базична кретања, вежбање, игра, здравље, васпитање 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Назив предмета: Православни Катихизис  

Разред:  други 

Годишњи фонд часова: 36 Недељни фонд часова: 1 

Ред. број Назив теме Број 

часова 

     САДРЖАЈ  ИСХОДИ 
По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да 

НАЧИН 

ПРОВЕРЕ 

ОСТВАРЕНОСТИ 
Образовних стандарда, 

исхода, циљева учења 

Међупредметне компетенције 

1. Увод 1 Упознавање са 

садржајем 

програма и 

начином рада 

Когнитивни аспект: 

 моћи да сагледа 

садржаје којима ће 

се бавити настава 

Православног 
катихизиса у току 2. 

разреда 

основне школе; 

 моћи да уочи какво је 

његово 

предзнање из градива 

Православног катихизиса 

обрађеног у претходном 

разреду 

школовања. 
Афективни аспект: 

 желети да активно 

учествује 

на часовима верске 

наставе 

Катихизација као 

литургијска 

делатност- 

заједничко је дело 

катихете 

(вероучитеља) и 

његових 

ученика. 

Катихета 

(вероучитељ) би 

требало 

стално да има 

науму да катихеза 

не 

постоји ради 

гомилања 

информација 

(„знања о вери“), 

већ као настојање 

да се учење и 

искуство Цркве 

лично 

усвоје и спроведу у 

живот кроз 
слободно учешће у 

богослужбеном 

животу Цркве. 

Компетенција за учење. 

Одговорно учешће у демократском 

друштву 

Естетичка компетенција. Комуникација. 

Сарадња.  

Дигитална компетенција. 

 

2. Моје место у 

цркви 

6  Икона Христовог 

Крштења 

 Библијска прича о 

Ноју – Нојева 

барка – брод 

спасења 

 Народна 

Когнитивни аспект: 

• знати да се Крштењем 

постаје 

члан Цркве 

• знати да је Црква 

заједница 

потпуно другачија од 

Компетенција за учење. 

Одговорно учешће у демократском 

друштву 

Естетичка компетенција. Комуникација. 

Сарадња.  

Дигитална компетенција. 

 



приповетка 

„Седам прутова“ 

 Слике 

различитихправославних 

храмова 

(спољашњи и 

унутрашњи 

изглед) 

 Новозаветно 

сведочанство о 

Свадби царевог 

сина (препричано 

и прилагођено) 

свих 

• знати да је Црква 

заједница са 

Богом 

• разликовати значења 

појмова 
Црква (заједница) и храм 

(место 

на којем се сабирамо) • 

на елементарном нивоу 

моћи да 

опише зашто се подижу 

храмови 

• моћи да уочи да је 

Литургија 

догађај Цркве 

• знати да у Литургији 

учесвује 

само онај ко је крштен и 

ко то 

жели 

Афективни аспект: 

• желети да посети храм 

и боље 

упозна основна обележја 

православних храмова 

На почетку сваке 

наставне теме 

ученике би требало 

упознати са 

циљевима и 

исходима наставе, 

садржајима по 

темама, начином 

остваривања 

програма рада, као 

и са 

начином 

вредновања 

њиховог рада. 

Врсте наставе 

Настава се 

реализује кроз 

следеће облике 

наставе: 

 теоријска 

настава (35 часова) 

 практична 

настава (1 час) 

Место реализације 

наставе 

 Теоријска 

настава се 

реализује у 

учионици; 

 Практична 

настава се 

реализује у 

цркви – учешћем у 

литургијском 

сабрању; 

3. Литургијске 

службе и њихов 

смисао   

6 • Садржаји који се 

односе на разне 

службе људи у 

свету 

• Прича „Отац 

управља бродом“ 

• Садржаји који се 

односе на службе у 

цркви(примери 

Когнитивни аспект: 

• препознати и именовати 

основне 

службе које постоје на 

Литургији 

• знати да свако у Цркви 

има своју 

службу 

• уочити међусобну 

Компетенција за учење. 

Одговорно учешће у демократском 

друштву 

Естетичка компетенција. Комуникација. 

Сарадња.  

Дигитална компетенција. 

 



светитеља и 

њихових служби 

(епископи: Св. 

Сава, Св. 

Никола...;Св. ава 

Јустин; 

Св.СерафимСаровс 

ки; Св. архиђакон 

Стефан, Св.ђакон 

Авакум;народ: Св. 

Петка, Св. 

Димитрије, 

Св.Ђорђе) 

• Разне илустрације 

епископа, 

свештеника, ђакона• 

Слике са Литургије 

• Слике монаха, 

монахиња; 

• Прича: „Велики 

монаси најсличнији 

анђелима“ 

• Манастири – извори 

љубави и светлости 

• Слике манастира 

повезаност 

служби у Цркви 

• уочити од коликог је 

значаја за 

неку заједницу окупљање 

свих 

њених чланова 

• уочити да је и он сам 

важан и 

посебан у животу Цркве 

• моћи да објасни службу 

Епископа у 

Цркви 

• моћи да увиди сличност 

службе 

Епископа са 

првосвештеником 

Христом 

• уочити да Eпископ 

предводи 

молитву Цркве 

• моћи да објасни ко су 

монаси и шта 

су манастири 

Афективни аспект: 

• ученик ће бити 

подстакнут да 

размишља о својој 
служби у 

Цркви 

Дидактичко 

методичка упутства 

за 

реализацију 

наставе 

 Уводне часове 

требало би 

осмислити тако да 

допринесу 

међусобном 

упознавању 

ученика, 

упознавању 

ученика с 

циљевима, 

исходима, 

наставним 

садржајима, 

али и тако да 

наставник стекне 

почетни увид у то 

каквим 

предзнањима и 

ставовима из 

подручја 

Православног 

катихизиса, група 

располаже. 

 Реализација 

програма требало 

би 

да се одвија у 

складу с 

принципима 
савремене активне 

4. Живот у цркви-

лепота празника 

7 • Пресвета 

Богородица – 

Ваведење и 

Благовести 

• Богородичини 

Когнитивни аспект: 

• уочити разлог нaшег 

великог 
поштовања према 

Богородици 

Компетенција за учење. 

Одговорно учешће у демократском 

друштву 

Естетичка компетенција. Комуникација. 

Сарадња.  



празници 

• Молитва 

„Богородице Дјево“ 

• Рођење Христово 

Прича „ Мали 

Данило сведок 

Христовог рођења“ 

• Божићна песма: 

„Витлејеме славни 

граде“ 

• Крштење Христово 

• Казивање о Светом 

Сави и Светом 

Симеону 

Песме Св. Владике 

Николаја: Брижни 

син (о Св. Сави и  

11 

Св. Симеону) и 

Хиландар 

• знати да је Богородица 

много 

волела Бога и желела да 

му служи 

и да много воли нас 

 уочити да Богородицу 

сматрамо 

светијом од свих светих 

 знaти молитву 

Богородице Дјево 

 усвојити текст и 

мелодију песме 

„Витлејеме славни граде“ 

• знати да се приликом 

Крштења 

Христовог, Бог открива 

као Света 

Тројица 

• знати да је Свети Сава 

наш први 

Архиепископ 

• знати ко је подигао 

манастир 

Хиландар 

Афективни аспект: 

 пожелети да радо 

учестује у 

прослављању празника 

 пожелети да 

стваралачки ( кроз 

песму, молитву, цртеж ), 

искаже 

своју љубав и поштовање 

према 

Богородици 

наставе, која својом 

динамиком 

подстиче ученике 

на 

истраживачки и 

проблемски 

приступ 

садржајима тема. У 

току 

реализације 

стављати нагласак 

више на 

доживљајно и 

формативно, а 

мање на сазнајно и 

информативно. 

• Квалитет наставе 

се постиже када се 

наставни садржаји 

реализују у складу 

са савременим 

педагошким 

захтевима у 

погледу употребе 

разноврсних 

метода, облика 

рада и наставних 

средстава. • 

Имаући у виду 

захтеве наставног 

програма и 

могућности 

транспоновања 

Дигитална компетенција. 

 



5. Трпеза Господња  5 •Прича о 

Литургијским 

даровима: вину и 

хлебу 

•Слике литургијских 

предмета:Путир, 

кашичица, дискос, 

звездица, 

кадионица... 

•Слике славе 

Когнитивни аспект: 

•моћи да увиди и каже 

зашто 

приносимо дарове 

природе Богу 

• уочити да су дарови 

које 

приносимо Богу, свет у 

малом 

• моћи на елементарном 

нивоу да 

препозна и именује 

литургијске 

предмете 

• уочити да је заједничка 

трпеза 

израз љубави 

• знати да је Литургија 

заједничка 

трпеза око које се 

окупљају 

чланови Цркве 

•моћи да уочи разлику 

између 

Светог Причешћа и друге 

хране 

• уочити сличности 

елемената 

Литургије и славе 

Афективни аспект: 

• код ученика ће се 
развити жеља да 

учествује у Литургији 

наставног садржаја 

у педагошко 

дидактичка 

решења, наставник 

би требало да води 

рачуна и о 

психолошким 

чиниоцима 

извођења наставе – 

узрасту ученика, 

нивоу 

психофизичког 

развоја, 

интересовањима, 

склоностима, 

способностима и 

мотивацији 

ученика. • У 

остваривању 

савремене наставе 

наставе наставник 

је извор знања, 

креатор, 

организатор и 

координатор 

ученичких 

активности у 

наставном процесу. 

• Настава је 

успешно 

реализована ако је 

ученик спреман да 

Цркву схвати као 

Компетенција за учење. 

Одговорно учешће у демократском 

друштву 

Естетичка компетенција. Комуникација. 

Сарадња.  

Дигитална компетенција. 

 

6. Света Литургија – 

прослава 

5 • Причешће, храна 

љубави – прича из 

Когнитивни аспект: 

• препознати значај 

Компетенција за учење. 

Одговорно учешће у демократском 



Васкрсења  књиге «Мали 

анђео», Невена 

Витошевић 

• „Корица хлеба“ (Из 

житија Св. 

Онуфрија) 
•„ Божије старање“(о 

томе како је у 

сиромашном 

манастиру аве 

Теодосија 

понесталохлеба и вина, а 

ава се 

уздао у Божју помоћ. 

И Бог се постарао да 

монаси добију све 

што је потребно за 

причешће) 

празновања 

Васкрса 

• проширити своја знања 

о 

Христовом Васкрсењу 

• уочити да је Христово 

Васкрсење 

изузетан догађај у који је 

укључена читава природа 

• знати да је Христос 

увек са нама 

Афективни аспект: 

• исказати свој доживљај 

Христовог 

Васкрсења кроз 

самостални 

креативни израз 

простор за 

остваривање своје 

личности кроз 

заједничарење са 

ближњима и 

Тројичним Богом 

који постаје извор и 

пуноћа његовог 

живота. Евалуација 

наставе Евалуацију 

наставе 

(процењивање 

успешности 

реализације 

наставе и 

остварености 

задатака и исхода 

наставе) наставник 

ће остварити на 

два начина: 

 процењивањем 

реакције ученика 

или прикупљањем 

коментара 

ученика путем 

анкетних 

евалуационих 

листића; 

 провером знања 

које ученици 

усвајају на часу и 

испитаивањем 

ставова; 

друштву 

Естетичка компетенција. Комуникација. 

Сарадња.  

Дигитална компетенција. 

 

7. Икона –прозор у 

вечност  

6 •основни делови 

храма 

•иконе Господа, 

Богородице, 

празника, светитеља 

•прилагођена и 

препричана житија 

светих 

Когнитивни аспект: 

• знати да наброји 

основне делове 

храма 

• уочити да је 

унутрашњост храмова 

уређена за служење 

Литургије 

• знати да објасни ко су 

светитељи 

• испричати ко су и шта 

су све 

чинили светитељи које 

славимо 

• уочити да постоје 

светитељи и у 

данашње време 

Компетенција за учење. 

Одговорно учешће у демократском 

друштву 

Естетичка компетенција. Комуникација. 

Сарадња.  

Дигитална компетенција. 

 



• сазнати о неким 

светитељима 

новијег доба 

Афективни аспект: 

 бити подстакнут на 

поштовање и 

правилан однос према 

храму и 

иконама 

• бити подстакнут да 

воли природу 

и друге људе 

• бити подстакнут да у 

свим људима 

види пријатеље Божје 

Оцењивање 

Непосредно описно 

оцењивање 

ученика може се 

вршити кроз: 

 усмено 

испитивање; 

 писмено 

испитивање; 

 посматрање 

понашања ученика; 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Други разред 

ПРОЈЕКТНА НАСТАВА 

(36 часова годишње) 

Циљ пројектне наставе је стицање знања и оспособљавање ученика да знања примене у животу, решавање актуелних проблема из животног окружења, самостално 
коришћење различитих извора ради стицања нових знања, подстицање за истраживањем, истраживачко учење, развој интересовања за уметност, културу и 
демократију, развој комуникационихвештина. 

 

Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у 

стањуда: 

Етапе 

пројектне 

активности 

Задаци етапа 

Активности 
Методе наставе и 

учења 
наставника ученика 

-Функционално повезује знања, вештине и 

искустава и мотивација. 

Уочава сличности и различитости ради 

класификовања. 

Користи интернет за учење и 

проналажење информација уз помоћ 

наставника. 

Придржава се договорених правила. 

Испитује својстава и особине, веза и 

узрочно-последичних односа. 

Добијене продукт учини видљивим и 

представи их другима. 

Повезује резултате учења и рада са 

уложеним трудом. 

Вербално изражава спољашња  и 

унутрашња запажања; 

-Критеријуми за оцењивање су редовност 

у похађањунаставе, заинтересованост и 

Циљана  Одређивање циљева, 

формирање радних група. 

Одређивање предмета 

истраживања, мотивисање 

ученика, помоћ у 

постављању циљева 

наставног пројекта. 

Разматрањепредметаис

траживања, добијање 

неопходних додатних 

информација, 

утврђивање циљева 

истраживања. 

Истраживање, 

посматрање,  

учење решавањем 

проблема, анализа и 

синтеза 

Аналитичка  

Анализа проблема, 

утврђивање извора 

информација, постављање 

задатака, редослед улога у 

групи 

Изношење предлога 

одговарајућег извора, 

начин  прикупљања  и 

анализа података, 

корекција, одређивање 

улога у сагласности са 

очекиваним исходима 

Формулисање задатка, 

утврђивање извора 

Истраживање, 

посматрање,  

учење решавањем 

проблема 

анализа и синтеза 

Истраживачка 

Решавање поставњених 

задатака 

Расподела посебно 

одабраних материјала 

сваком ученику, 

консултације, 

координација, контрола 

урађеног, подстицање 

Састављање плана 

рада, прикупљање 

информација, 

практично 

остваривање 

изабраних улога, 

испуњавање 

одговарајућих 

функција 

Истраживање, 

посматрање,  

учењерешавањем 

проблема, анализа и 

синтеза, 

кооперативно учење 



активно укључивање у процес наставе. 

Праћење ће се остваривати систематским 

посматрањем. 

 

 

 

 

Конструкцијска 
Анализа степена 

оставрености сваког 

задатка, конструисање 

пројекта 

Сагледавање слабости, 

консултације у оквиру 

отклањања слабости, 

консултације о формирању 

текуће документације 

Анализа добијених 

информација, 

комбиновање идеја и 

њихово уопштавање, 

извлачење опште идеје 

Истраживање, 

посматрање,  

учење решавањем 

проблема 

анализа и синтеза 

Презентациона Презентација наставног 

пројекта Организација екпертизе Јавна одбрана Демонстрација 

Рефлексивно-

оцењивачка 

Оцена резултата наставног 

пројекта и процеса његове 

реализације 

Уопштавање рецензија и 

мишљења, прогностичке 

оцене организације и 

реализација пројекта 

Процена процеса 

реализације, подстицај 

за стицање 

новихзнања 

Анализа 

Евалуација Процена оставарености 

резултата, тешкоће у 

реализацији, посебни 

успеси, кавлитет 

представљања и 

обавештавања јавности 

Оцењивање педагошког 

ефекта рада 

Самооцена у оквиру 

пројектне активности 
Самооцењивање 

Предлог тема за реализацију пројектне наставе:      

1. Волим своја осећања 

2. Јединствена колекција личних грбова 

3. Замислићу-саградићу 

4. Еколошки базар 

5. Куцнуо је час 

6. Разгледница мога краја 

7. Кишомер и олује 

8. Ризница биљног блага 

 

 

 

 

 



Назив предмета: Енглески језик  

Разред:  други 

Правилник: Правилник о програму наставе и учења за други разред основног образовања и васпитања: 16/2018-47, 3/2019-1, 5/2021-1 

Годишњи фонд часова: 72 Недељни фонд часова: 2 

Ред. 

број 

Назив 

теме 

Број 

часова 

     САДРЖАЈ  ИСХОДИ 
По завршетку теме ученик ће бити 

у стању да 

НАЧИН 

ПРОВЕРЕ 

ОСТВАРЕНОСТИ 
Образовних стандарда, 

исхода, циљева учења 

Међупредметне компетенције 

1. Увод у 

предмет 

 

1 - речи изразе који се односе на 

поздрављање и представљање; 

Наставник ће упознати ученике са 

наставним темама и исходима 

наставе у овој школској години. 

- разумеју једноставне 

поздраве и реагују на њих; 

поздраве и отпоздраве 

користећи најједноставнија 

језичка средства; 

- питају и кажу како се зову. 

Посматрање и 

праћење, усмена 

провера кроз 

играње улога у 

паровима, 

симулације у 

паровима и 

групама. 

Комуникација, дигитална компетенција, 

рад са подацима и информацијама,  

компетенција за учење, одговорно учешће 

у демократском друштву. 

2. Starter unit 

- Hellо 

Здраво 

6 - имена ликова из уџбеника; изразе 

који се користе за поздрављање, 

представљање, и основну друштвену 

комуникацију са вршњацима – I’m 

(Miloš). Hello. Bye. How are you? I’m 

fine thank you. 

- препознавање (правилно писање 

као опција) малих и великих 

латиничних слова Aa, Bb; правилно 

писање бројева 1 и 2; речи које 

садрже гласове /æ/ и /b/ и повезују 

их са словима a и b – apple, Annie, 

boy, bat; кратку причу која се односи 

на тему; 

- разумеју и именују бића и 

предмете који се односе на 

тему; разумеју једноставне 

исказе који се односе на 

поздрављање и 

представљање; 

поздрављају, 

отпоздрављају, размењују 

информације личне 

природе (питају и кажу како 

се зову);  разумеју 

једноставна упутства и 

налоге и реагују на њих; 

формулишу једноставна 

упутства и налоге; разумеју 

и саопште једноставне 

Посматрање и 

праћење, усмена 

провера кроз 

играње улога у 

паровима, 

симулације у 

паровима и 

групама, ученички 

радови. 

Комуникација и сарадња, дигитална 

компетенција, рад са подацима и 

информацијама,   

компетенција за учење, предузимљивост и 

оријентација ка предузетништву 

одговорно учешће у демократском 

друштву, естетичка компетенција. 



- дане у недељи и активности које 

раде током недеље. 

 

исказе који се односе на 

хронолошко време; 

- поштују правила учтиве 

комуникације. 

3. Unit 1 - 

What 

colour is 

it? 

Какве је 

боје ово? 

6 - речи којима се именују боје – red, 

blue, green, black, white; језичку 

структуру – What colour is it? It’s (red); 

- препознавање (правилно писање 

као опција) малих и великих 

латиничних слова Cc, Dd; правилно 

писање бројева 3 и 4; речи које 

садрже гласове /k/ и /d/ и повезују 

их са словима c и d – cat, car, dog, 

duck; кратку причу која се односи на 

тему; 

- речи и изразе којима се описују 

временске прилике – What’s the 

weather like? It’s snowing/raining/ 

windy/cold… 

- препознају и именују боје; 

разумеју једноставне описе 

предмета и места; опишу 

предмете и места 

користећи једноставна 

језичка средства;  

- разумеју и саопште 

једноставне исказе који се 

односе на метеоролошко 

време; 

- разумеју начин разоноде 

код вршњака у циљној 

култури.  

Посматрање и 

праћење, усмена 

провера кроз 

играње улога у 

паровима, 

симулације у 

паровима и 

групама, задаци у 

радној свесци, 

тестови слушања, 

различите технике 

формативног 

оцењивања, 

ученички 

радови/пројекти. 

Комуникација и сарадња, дигитална 

компетенција, рад са подацима и 

информацијама,   

компетенција за учење, предузимљивост  
и оријентација ка предузетништву 

одговорно учешће у демократском 

друштву, естетичка компетенција. 

4. Unit 2 - 

What’s 

this? 

Шта је 

ово? 

 

 

6 - речи којима се именују предмети из 

учионице и музички инструменти – 

desk, chair, crayon, pencil, notebook, 

guitar, clarinet, drum, harp…; речи 

којима се описује начин на који 

музички инструменти производе 

звук; језичку структуру – What’s this? 

It’s a…; 

- препознавање (правилно писање 

као опција) малих и великих 

- препознају и именују 

предмете из непосредног 

окружења; 

- разумеју једноставне 

описе предмета; опишу 

предмете и места 

користећи једноставна 

језичка средства;  

- уочавају сличности и 

Посматрање и 

праћење, усмена 

провера кроз 

играње улога у 

паровима, 

симулације у 

паровима и 

групама, задаци у 

радној свесци, 

тестови слушања, 

различите технике 

Комуникација, дигитална компетенција,  

компетенција за учење, рад са подацима и 

информацијама,  

одговорно учешће у демократском 

друштву, естетичка компетенција, 

предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву. 



латиничних слова Ee, Ff;  

- правилно писање бројева 5 и 6; 

- речи које садрже гласове /e/ и /f/ и 

повезују их са словима e и f – egg, 

elephant, fish, farm; 

- кратку причу која се односи на 

тему. 

разлике у школском животу 

у циљној култури и код нас. 

  

формативног 

оцењивања, 

ученички 

радови/пројекти. 

5. Unit 3 -  Is 

it a palne? 

+ Test 

Да ли је то 

авион?+Te

сt 

 

8 - речи којима се именују играчке – 

plane, car, robot, puppet, balloon, 

teddy; језичку структуру – Is it a... ? 

Yes, it is. No, it isn’t; 

- препознавање (правилно писање 

као опција) малих и великих 

латиничних слова Gg, Hh, Ii;  

- правилно писање бројева 7 и 8; 

- речи које садрже гласове /g/, /h/,  

/Ǻ/ и повезују их са словима g, h, i  – 

girl, guitar, hat, horse, insect, ill; 

- кратку причу која се односи на 

тему. 

- препознају и именују 

предмете из непосредног 

окружења; 

- разумеју једноставне 

описе предмета; опишу 

предмете користећи 

једноставна језичка 

средства;  

- искажу и прихвате 

захвалност на једноставан 

начин; 

- поштују основне норме 

учтиве комуникације у 

циљној култури; уочавају 

сличности и разлике у 

изгледу школског простора 

у циљној култури и код нас. 

Посматрање и 

праћење, усмена 

провера кроз 

играње улога у 

паровима, 

симулације у 

паровима и 

групама, задаци у 

радној свесци, 

тестови слушања, 

различите технике 

формативног 

оцењивања, 

ученички 

радови/пројекти. 

Комуникација, дигитална компетенција, 

рад са подацима и информацијама,  

компетенција за учење,  

одговорно учешће у демократском 

друштву, естетичка компетенција, 

предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву. 

6. Unit 4 - 

This is my 

mum 

7 - речи којима се именују чланови 

породице и просторије у кући– mum, 

dad, brother, sister, grandpa, grandma, 

kitchen, living room, bathroom… ; 

- препознају и именују 

појмове који се односе на 

тему; разумеју једноставне 

исказе којима не ко 

Посматрање и 

праћење, усмена 

провера кроз 

играње улога у 

 Комуникација, дигитална компетенција, 

рад са подацима и информацијама,  

компетенција за учење,  

одговорно учешће у демократском 

друштву, естетичка компетенција, 



Ово је 

моја мама 

 

 

језичкe структурe – This is my (mum). 

She's in the kitchen. He's in the hall.  

- препознавање (правилно писање 

као опција) малих и великих 

латиничних слова Jj, Kk, Ll;  

- правилно писање бројева 9 и 10; 

- речи које садрже гласове / dʒ /, /k/,  

/l/ и повезују их са словима j, k, l  – 

jug, juice, kangaroo, key, lion, lollipop; 

кратку причу која се односи на тему; 

- кратку причу која се односи на 

тему; 

- речи које се односе на места у 

граду – cafe, supermarket, sports 

centre, cinema, playground, library; 

језичку структуру – How many cafes? 

There are four cafes. There is a lbrary. 

 

представља неког другог; 

представи другог користећи 

једноставна језичка 

средства; разумеју 

једноставна питања личне 

природе и реагују на њих; 

размењују информације 

личне природе; разумеју 

једноставне описе места и 

једноставна обавештења 

која се односе на положај у 

простору; опишу места 

користећи једноставна 

језичка средства и 

тражи/пружи једноставна 

обавештења о положају у 

простору; разумеју и 

саопште једноставне исказе 

који се односе на 

изражавање бројева;  

 

паровима, 

симулације у 

паровима и 

групама, задаци у 

радној свесци, 

тестови слушања, 

различите технике 

формативног 

оцењивања, 

ученички 

радови/пројекти. 

предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву. 

7. Christmas 

Божић 

1 - изразе и речи којe се односе на 

Божић – reindeer, Father Christmas, 

present, cracker, Christmas stocking, 

Merry Christmas;  

- сличности и разлике у начину 

прославе Божића код нас и у ВБ; 

- песму We wish you a Merry 

Christmas; 

- уоче сличности и разлике у 

породичном животу и 

култури становања у циљној 

култури и код нас. 

Посматрање и 

праћење, усмена 

провера кроз 

играње улога у 

паровима, 
симулације у 

паровима и 

групама, ученички 

радови/пројекти. 

Комуникација,  

компетенција за учење,  

одговорно учешће у демократском 

друштву, естетичка компетенција. 



- Божићне игре. 

 

  

8.  Unit 5 -  

He’s happy 

Он је 

срећан 

6 - речи које се односе на потребе, 

осете и осећања – happy, sad, hungry, 

thirsty, hot, cold; језичку структуру – 

He’s / She’s happy / sad / hungry…; 

- препознавање (правилно писање 

као опција) малих и великих 

латиничних слова Mm, Nn, Oo;  

- правилно писање бројева 11 и 12; 

- речи које садрже гласове /m/, /n/,  

/o/ и повезују их са словима m, n, o  – 

man, mango, nose, neck, orange, 

octopus; кратку причу која се односи 

на тему; 

- речи којима се оменују делови тела 

– head, eyes, ears, nose, mouth, arm, 

leg; језичку структуру – It’s got (two 

heads). I’ve got (three eyes). 

- разумеју једноставне 

честитке и одговоре на њих; 

упуте једноставне честитке; 

уоче сличности и разлике у 

начину прославе Божића у 

циљној култури и код нас.  

Посматрање и 

праћење, усмена 

провера кроз 

играње улога у 

паровима, 

симулације у 

паровима и 

групама, задаци у 

радној свесци, 

тестови слушања, 

различите технике 

формативног 

оцењивања, 

ученички 

радови/пројекти. 

Комуникација, дигитална компетенција, 

рад са подацима и информацијама,  

компетенција за учење,  

одговорно учешће у демократском 

друштву, естетичка компетенција, 

одговоран однос према здрављу, 

предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву. 

9. Unit 6 - 

They’re 

bears+Test 

Они су 

медведи+

Тест 

 

9 - речи којима се именују дивље 

животиње –  bird, bear, hippo, 

crocodile, tiger; језичку структуру – 

What are they? They’re (bears). They're 

at the zoo.  

- препознавање (правилно писање 

као опција) малих и великих 

- препознају и именују 

појмове који се односе на 

тему; разумеју свакодневне 

исказе у вези са 

непосредним потребама, 

осетима и осећањима и 

реагује на њих; изразе 

потребе, осете и осећања 

Посматрање и 

праћење, усмена 

провера кроз 
играње улога у 

паровима, 

симулације у 

паровима и 

групама, задаци у 

радној свесци, 

Комуникација, дигитална компетенција,  

компетенција за учење, рад са подацима и 

информацијама,  

одговорно учешће у демократском 

друштву, естетичка компетенција, 

одговоран однос према околини, 

предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву. 



латиничних слова Pp, Qq, Rr;  

- правилно писање бројева 13 и 14; 

- речи које садрже гласове /p/, /kw/,  

/r/ и повезују их са словима p, q, r  – 

panda, pen, queen, quilt, river, raibow; 

кратку причу која се односи на тему; 

- језичку структуру за изражавање 

способности – A bird can fly. I can’t fly. 

Can you swim? Yes, I can. No, I can’t.  

 

кратким, једноставним 

језичким средствима;  

- разумеју једноставне 

описе бића; опишу бића 

користећи једноставна 

језичка средства;  

- поштују правила 

пристојног понашања на 

јавном месту.  

 

тестови слушања, 

различите технике 

формативног 

оцењивања, 

ученички 

радови/пројекти. 

10.  Birthday 

Рођендан 

2 - речи и изрази који се односе на 

прославу рођендана – This is my 

birthday cake. Look! Seven candles. We 

play games. We decorate the room 

with balloons. Happy birthday. 

  

разумеју једноставне 

честитке и одговоре на њих; 

упуте једноставне честитке; 

уоче сличности и разлике у 

начину прославе рођендана 

у циљној култури и код нас. 

Посматрање и 

праћење, усмена 

провера кроз 

играње улога у 

паровима, 

симулације у 

паровима и 

групама. 

Комуникација,  

компетенција за учење, рад са подацима и 

информацијама, 

одговорно учешће у демократском 

друштву, естетичка компетенција, 

предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву. 

11. Unit 7 - Are 

they 

teachers? 

Да ли су 

они 

наставниц

и? 

6 - речи којима се именују занимања –  

pupil, teacher, waiter, vet, builder; 

језичку структуру – Are they 

(teachers)? Yes, they are. / No, they 

aren’t; 

- препознавање (правилно писање 

као опција) малих и великих 

латиничних слова Ss, Tt, Uu;  

- правилно писање бројева 15 и 16; 

- речи које садрже гласове /s/, /t/,  / 

- препознају и именују 

појмове који се односе на 

тему; разумеју једноставне 

описе бића и предмета; 

опишу бића и предмете 

користећи једноставна 

језичка средства; 

- уоче сличности и разлике у 

занимањима у циљној 

култури и код нас.  

 

Посматрање и 

праћење, усмена 

провера кроз 

играње улога у 

паровима, 

симулације у 

паровима и 

групама, задаци у 

радној свесци, 

тестови слушања, 

различите технике 

формативног 

оцењивања, 

ученички 

Комуникација,  

компетенција за учење, рад са подацима и 

информацијама, 

одговорно учешће у демократском 

друштву, естетичка компетенција, 

предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву 



Ȝ / и повезују их са словима s, t, u  – 

sofa, sock, towel, turtle, umbrella, up; 

кратку причу која се односи на тему; 

- речи којима се именујe рачунарска 

опрема – monitor, speaker, printer, 

tower, mouse; језичку структуру – 

What’s this? It’s a (keyboard).  

радови/пројекти. 

12. Unit 8 - I’ve 

got a shirt 

Ја имам 

кошуљу 

6 - речи којима се именују делови 

одеће –  jumper, shirt, jacket, hat, belt; 

језичку структуру – I’ve got а jumper. 

I’ve got a (red) (hat).  

- препознавање (правилно писање 

као опција) малих и великих 

латиничних слова Vv, Ww, Xx;  

- правилно писање бројева 17 и 18; 

- речи које садрже гласове /v/, /w/, 

/ks / и повезују их са словима v, w, x  

– violin, vase, woman, wall, box, fox; 

- кратку причу која се односи на 

тему; 

- језичку структуру – She’s wearing a 

hat. I’m wearing boots. He’s wearing 

trousers.  

- препознају и именују 

појмове који се односе на 

тему; разумеју једноставне 

исказе којима се изражава 

припадање/ 

непришпадање, 

поседовање/непоседовање; 

траже и дају једноставне 

исказе којима се изражава 

припадање/неприпадање, 

поседовање/непоседовање;  

- разумеју једноставне 

описе бића и предмета; 

опишу бића и предмете 

користећи једноставна 

језичка средства; 

- уоче сличности разлике у 

начину одевања у циљној 

култури и код нас. 

Посматрање и 

праћење, усмена 

провера кроз 

играње улога у 

паровима, 

симулације у 

паровима и 

групама. 

. Комуникација, дигитална компетенција,  

компетенција за учење, рад са подацима и 

информацијама,  

одговорно учешће у демократском 

друштву, естетичка компетенција, 

предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву. 

13. Unit – 9 I 

like 

plums+Test 

6 - речи којима се именују врсте хране 

–  raisins, plums, crisps, cakes, 

milkshake; језичку структуру – I like / 

- препознају и именују 

појмове који се односе на 

тему; разумеју једноставне 

исказе којима се изражава 

Посматрање и 

праћење, усмена 

провера кроз 

играње улога у 

Комуникација, дигитална компетенција,  

компетенција за учење, рад са подацима и 

информацијама,  

одговорно учешће у демократском 

друштву, естетичка компетенција, 



Волим 

шљиве+Те

ст 

don’t like …; 

- препознавање (правилно писање 

као опција) малих и великих 

латиничних слова Yy, Zz;  

- правилно писање бројева 19 и 20; 

- речи које садрже гласове /j/, /z/ и 

повезују их са словима y, z  – yo-yo, 

yogurt, zebra, zoo; 

- кратку причу која се односи на 

тему. 

допадање/недопадање; 

траже и дају једноставне 

исказе којима се изражава 

допадање/недопадање;  

- уоче сличности и разлике у 

односу према животињама 

у циљној култури и код нас.  

паровима, 

симулације у 

паровима и 

групама, ученички 

радови. 

одговоран однос према здрављу, 

предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву. 

Кључни појмови садржаја: Hello, bye, red, blue, green, black, white, numbers, like, don’t like, can, can’t, I’ve got, I haven’t got, bird, bear, hippo, crocodile, tiger, happy, 

sad, hungry, thirsty, cold, hot, reindeer, Father Christmas, present, cracker, Christmas stocking, Merry Christmas, plane, car, robot, puppet, balloon, teddy, desk, chair, 

crayon, pencil, notebook, guitar, clarinet, drum, harp, mum, dad, brother, sister, grandpa, grandma, kitchen, living room, bathroom, pupil, teacher, waiter, vet, builder, –  

jumper, shirt, jacket, hat, belt 

 

 

 



 

VI разред 
Обавезни наставни предмети     Обавезни изборни наставни предмети   

� Српски језик       - Верска настава      

� Енглески језик       - Француски језик  

� Ликовна култура 

� Музичка култура      

� Историја 

� Географија 

� Физика 

� Математика  
� Биологија 

� Техника и технологија 

� Информатика и рачунарство 

� Физичко и здравствено васпитање 

 

 



ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ ПЛАНА НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И 

ВАСПИТАЊА 

Назив предмета: Српски језик и књижевност 

Разред:  6. 

Правилник:  Правилник о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања 15/2018-77, 18/2018-1, 3/2019

83, 3/2020-3, 6/2020-94, 17/2021-1 

Годишњи фонд часова: 144  Недељни фонд часова:  

Ред. 

број 

Назив теме Број 

часова 

     САДРЖАЈ  ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању 

да 

НАЧИН ПРОВЕРЕ 

ОСТВАРЕНОСТИ 

Образовних стандарда, исхода, циљева 

учења 

Међупредметне

компетенције 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЊИЖЕВНОСТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 ЛИРИКА 

1.Обредне лирске народне песме 

2.Ђура Јакшић:“Вече“ 

3.Јован Дучић:“Село“ 

4.Мирослав Антић:“Плава звезда“ 

5.Вељко Петровић.“Ратар“ 

6.Десанка Максимовић.“Грачаница“ 

7.Стеван Раичковић:“Хвала сунцу,земљи,трави“ 

8.Милован Данојлић:“Овај дечак се зове Пепо Крста“ 

9.Сергеј Јесењин.“Песма о керуши“ 

 

Књижевни термини и појмови: 

Врста строфе,врста стиха,нагласак и ритам,рима,стилске 

фигуре,врсте ауторске и народне лирске песме,опкорачење 

 

ЕПИКА 

1.Народна песма:Смрт Мајке Југовића 

2.Народна песма:Марко Краљевић укида свадбарину 

3.Петар Кочић.Јаблан 

4.Исидора Секулић:Буре;Бранко Ћопић:Чудесна справа 

5.Иво Андрић:Аска и вук 

6.Антон Павлович Чехов:Вањка 

7.Светлана Велмар Јанковић:Сирото ждребе 

 

КЊИЖЕВНИ ТЕРМИНИ И ПОЈМОВИ:Основна тема и кључни 

мотиви,облици казивања(нарација,хронолишко и 

ретроспективно 

казивање,дескрипција,дијалог,монолог;фабула,сиже. 

Врсте епских дела:приповетка,роман,културно-историјско 

предање. 

-повеже књижевне термине и појмове 

обрађене у претходним разредима са новим 

делима које чита; 

-чита са разумевањем и парафразира 

прочитано,описује свој доживљај дела; 

-одреди род и врсту књижевног дела; 

-уочи разлику између драмских родова; 

-разликује приповетку од романа; 

-анализира структуру лирске 

песме(стих,строфа,рима); 

-уочава основне елементе структуре 

књижевноуметничког 
дела:тема,мотив,време и место радње; 

-разликује заплет и расплет у етапама 

драмске радње; 

-разликује песник,ствараоца од лирког ја и 

појам приповедача од писца; 

-уочава облике казивања; 

-издваја звучне,визуелне,тактилне и 

олфакторне елементе песничке слике; 

-одреди стилске фигуре и њихову функцију; 

-анализира узрочно-последичне односе и 

вреднује истакнуте идеје; 

-анализира поступке ликова наводећи 

аргументе из текста; 

-уочава хумор у књижевном делу; 

-разликује хуморни тон од елегичног; 

-илуструје веровања,обичаје,начин живота и 

догађаје из прошлости описане у 

књижевним делима; 

-праћење 

читања,анализе,интерпретације 

књижевних дела и раумевања 

прочитаног; 

-међупредметно тематско повезивање 

градива; 

-подстицање на решавање проблемских 

питања подстакнутих текстом и 

уметничким доживљајем; 

-оцењивање аргументованог изношења 

утисака,ставова и судова о књижевном 

делу; 

-праћење степена усвојености 

Лексичког фонда присутног у 

књижевним делима; 

-често праћење доживљајног и 

истраживачког читања; 

-провера динамике богаћења речника; 

-анализа поступности и 

систематичности у повезивању новог 

градива са претходним знањима; 

-Формативно оцењивање усмених 

одговора ученика,самоевалуација и 

евалуација на крају месеца и током 

појединих часова,домаћи задаци и 

провере усвојености знања из 

књижевности.  

 

 

 

-Компетенција за

учење 

-Естетичка 

компетенција 

-Рад са подацима

-Комуникација 

-Дигитална 

компетенција 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈЕЗИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДРАМА 

1.Коста Трифковић:Избирачица 

2.Миодраг Станисављевић:И ми трку за коња имамо 

3.Бранислав Нушић:Анафалбета 

 

 

КЊИЖЕВНИ ТЕРМИНИ И ПОМОВИ: 

Драмске врсте-основне одлике комедије,монолог и дијалог у 

драми,дидаскалије,реплика,етапе драмске радње. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грађење речи(извођење,слагање),гласови и гласовне 

промене,реченице,придевске заменице,глаголски облици,дуги и 

кратки акценат; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-повеже граматичке појмове  

обрађене у претходним разредима са новим 

наставним садржајима; 

-препозна делове речи у вези са њиховим 

грађењем; 

-разликује просте речи од твореница; 

-препознаје говорне органе и нарчин 

изговора гласова; 

-разликује гласове српског језика по 

звучности и месту изговора; 

-уочи врсте гласовних промена,правила по 

којима се врше,одступања од њих и 

књижевнојезичку норму у вези са овим 

језичким процесом; 

-одреди врсте о подврсте 

заменица,самостално уочава врсте 

придевских заменица; 

-уочава глаголске облике,њихово грађење и 

употребу користећи их у складу са нормом; 

-разликује реченице по комуникативној 

функцији; 

-уочи разлику између зависне и независне 

реченице 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Праћење утепена усвојености  

знања на часовима 

вежбања,утврђивања,обнављања. 

-Домаћи задаци; 

-Самоевалуација и евалуација на крају 

наставне области; 

-Свакодневно формативно оцењивање 

усмених одговора ученика; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВОПИС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКО СЛОВО 

ЗНАКОВИ ИНТЕРПУКЦИЈЕ 

ПИСАЊЕ РЕЧЦЕ НЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Препричавање текстова опширно и сажето; 

2.Причање о догађајима и доживљајима и описивање: 

3.Аугментативи и деминутиви са пејоративима и 

хипокористицима; 

4.Обавештење,вест,извештај; 

5.Јасно и изражајно говорење уз поштовање стандарднојезичке 

норме; 

-Изражајно читање и рецитовање 

-Говорне вежбе  

-Писане вежбе,домаћи задаци,провере знања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Уочава правилну употребу великог 

слова,писања речце НЕ,запете,тачке и 

запете,неколико тачкица,цртице; 

-правилно пише глаголске облике,речи са 

гласовном променом или одступањем од ње 

и придевске заменице; 

-правилно примени велико слово у писању 

имена грађевина,божанстава,астрономских 

појава; 

 

-у писању и говору примени језичку норму; 

-правилно,јасно,поступно , убедљиво 

излаже и креативно пише  о задатој теми, 

-кристи на адекватним местима и 

препознаје аугментативе и деминутиве; 

-преприча текст сажето и детаљно; 

-састави обавештење,вест и извештај; 

-јасно,изражајно,правилно и убедљиво 

говори наводећи идеје које образлаже 

аргументима из дела и 

примерима из  живота; 

-успешно напише писану вежбу,домаћи и 

писани задатак на задату тему; 

-постане трајно мотивисан за читање и 

писање. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четири писана задатка 

Домаћи задаци 

Говорне вежбе 

Писане вежбе 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Назив предмета: енглески језик  

Разред:  шести 

Правилник: Правилник о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за пети и шести разред 

основног образовања и васпитања 15/2018-77, 18/2018-1, 3/2019-83, 3/2020-3, 6/2020-94, 17/2021-1 

Годишњи фонд 

часова: 

72 Недељни фонд часова: 2 

Ред. 

број 

Назив теме Број 

часов

а 

     САДРЖАЈ  ИСХОДИ 
По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да 

НАЧИН 

ПРОВЕРЕ 

ОСТВАРЕНОСТ

И 
Образовних стандарда, 

исхода, циљева учења 

Међупредметне 

компетенције 

1. 

 
Поздрављање и 

представљање себе 

и других и 

тражење/давање 

основних 

информација о себи 

и другима 

 What’s your first/last name/surname? 

Jack, this is Andrew. He’s the new boy in our class. 
Hi Andrew. Nice to meet you. I’m glad to meet you 
too. What’s your nickname? It’s Andy. Where do you 
live? I live in Sunny Street. How do you go to school? 
I walk there/take the bus… 

What does your father do? He’s a science teacher. 
Have you got/Do you have any brothers or sisters? 
No, I’m an only child, but my mum’s got two sisters, 
Sophia and Lily. Aunt Lily is the eldest. She says I am 
her favourite nephew. 
This is my cousin, Bob. Where does he come from? 
He lives in Brisbane now, but he was born in London. 
Where were you born? When did you move there? We 
moved there when I was four. 
Where were you living when you started school? 

Who do you usually go out with? How long have you 
known Susan? For one year. Since last year. 
The Present Simple Tense за изражавање сталних и 

уобичајених радњи. 

The Past Simple Tense глагола to be и осталих 

глагола (правилних и неправилних). 

The Past Continuous Tense. 

 
– разуме краће текстове 

који се односе на 

поздрављање, 

представљање и 

тражење/давање 

информација личне 
природе; 

– поздрави и отпоздрави, 

представи себе и другог 

користећи једноставна 

језичка средства; 

– постави и одговори на 

једноставнија питања 

личне природе; 

– у неколико везаних 

исказа саопшти 

информације о себи и 

другима; 

-усмено и писмено 

испитивање 

-вођење ученичког 

портфолија 

-тестови знања 

-разговор 

-контролне вежбе 

-писмени задаци 

-посматрање 

ангажованости на 

часу 

-ученички радови 

и продукти 

ученичких 

активвности 

-домаћи задаци 

-писмени радови 

-илустрације 

-рад на тексту 

-препричавање 

-пројекти 

-драматизација 

-тематске 

- Социокулт. 

компетенција 

- медијација 

- рад са 

подацима и 

информаци

јама 

- дигитална 

компетенц

ија 
- комуникац

ија 



The Present Perfect Tense учесталијих глагола 

(правилних и неправилних). 

Питања са Who/What/Where/When/Why… 

Питања са препозиционим глаголима. 

Употреба и изостављање чланова при ближем 

одређивању лица, у фиксним изразима (go to 
school/by car/on foot...), са основним географским 

појмовима (називима улица, градова, држава...) 

(Интер)културни садржаји: устаљена правила 

учтивe комуникације; имена и надимци; родбина, 

породични односи и родбинске везе; већи градови 

у земљама циљне културе. 

 

 

дискусије 

-продукти групних 

и тимских радова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. 

Описивање бића, 

предмета, места, 

појава, радњи, 

стања и збивања 

 

 What does Emma look like? She looks gorgeous. 
She’s the prettiest girl in our class. 

What’s he like? He’s smart and hard-working. 

Noah doesn’t care about anyone. He’s is selfish. My 
friend is sporty and good-looking, but he is very shy. 

Her clothes are cool! 

Samuel is as tall as his brother/not as(so) tall as his 
father. 

This laptop is less expensive than that one. It’s the 
least expensive laptop in the shop. 

Jacob’s room is usually tidy, but Michael’s is often 
untidy/messy. You can find his clothes everywhere. 

Why is he exhausted? Because the trip was 
exhausting. 

The party was really exciting. Everybody was excited. 

She looks really unhappy. 

How does he swim? He swims well. 

We worked hard. He was running fast. 

It is raining heavily. 

Are they listening carefully? 

– разуме једноставније 

текстове који се односе на 

опис особа, биљака, 

животиња, предмета, 

места, појaва, радњи, стања 

и збивања; 

– опише и упореди жива 

бића, предмете, места, 

појаве, радње, стања и 

збивања користећи 

једноставнија језичка 

средства; 

 



Ten minutes from here is the biggest wheel of its kind 
in the world – the London Eye. 

The buildings are amazing /fantastic. 

That’s the cafe where my sister works. 

Is that the message which/that Tom sent? 

There’s somebody/nobody/no one in the street. 

There was nothing strange in his voice. Everything 
was OK. 

This chair’s uncomfortable. That’s impossible! 

The Present Simple Tense и The Present Continuous 
Tense за изражавање појава, радњи, стања и 

збивања у садашњости, The Past Simple 
Тense и The Past Continuous Tense за изражавање 

појава, радњи, стања и збивања у прошлости. 

Поређење придева по једнакости as…as, not 
so/as…as. 

Поређење придева са less и the least. 

Придеви са наставцима –ed и –ing. 

Творба и употреба прилога за начин (beautifully, 
quickly, happily, well, bаdly, fast, hard...) 

Употреба одређеног члана уз суперлатив придева. 



Употреба/изостављање одређеног члана уз називе 

места. (споменици, музеји, улице, паркови…). 

Релативне заменице who, which, that, whose, 
where... 

Неодређене заменице (somebody, something, 
anybody, anything, nobody, no one, nothing, 
everything…). 

Питања са What…like, How, Why… 

Негативни префикси un-, im-... 

(Интер)културни садржаји: особености наше 

земље и земаља говорног подручја циљног језика 

(знаменитости, географске карактеристике и сл.) 

 



3. 

Изношење предлога 

и савета, 

упућивање позива 

за учешће у 

заједничкој 

активности и 

реаговање на њих 

 

 I’m going to the swimming pool. Would you like to 
come? Yes, please. I like swimming. 
Would you like a cup of tea? No, thank you/thanks. 
What are you doing next weekend? Do you want to 
come to my party? Yes, I’d love to. When is it? At 
7.30 on Saturday. 
Do you fancy/How about a game of tennis this 
afternoon? Sorry. I can’t. I’ve got a dance class. 
Shall we go to the sports centre today? Good idea. 
See you there at 6.00 pm. That’s no good for me. 
What about 5.30? Yes, sure. How about trying my 
new computer game this morning? I’m afraid I can’t. 
I’m looking after my little sister. 
Why don’t we go to the park? 

Let’s get out of here. That sounds good. The music is 
too loud. 
We could/ may/might stay here and watch DVDs. 
That’s boring. 
If it is cold, put on your jacket. If you hurry, you 
won’t miss the bus. 
If you don’t feel well, you should see a doctor. 
I’ve got the flu. You must stay in bed and drink lots of 
hot drinks. 

If you don’t stay up late, you won’t feеl tired. 
You shouldn’t eat too much chocolate. 
Don’t give your real name on the Internet. 
The Present Continuous Tense за унапред 

договорене радње. 

Заповедни начин. 

Изрази: How about…? What about…? Why don’t 
we…? Would you like…? Do you want…? Shall 
we…? Let’s... 

Модални глаголи за изражавање предлога –

 can/could/may/might. 

– разуме једноставније 

предлоге, савете и 

позиве на заједничке 

активности и одговори 

на њих уз одговарајуће 

образложење; 

– упути предлоге, савете 

и позиве на заједничке 

активности користећи 

ситуационо прикладне 

комуникационе моделе; 

– затражи и пружи 

додатне информације у 

вези са предлозима, 

саветима и позивима на 

заједничке активности; 

 

  



Модални глаголи should за давање савета. 

Први кондиционал. 

(Интер)културни садржаји: прикладно 

упућивање предлога, савета и позива и реаговање 

на предлоге, савете и позиве. 

 

4. 

Изражавање молби, 

захтева, 

обавештења, 

извињења, 

честитања и 

захвалности 

 

 Can/Could you help me with these bags, please? 
They’re too heavy. 
Could I have a glass of water, please? 

Could I see your exercise book, please? Yes, just a 
minute. Oh, no. I can’t find it. 
May I see your tickets, please? Here you are, sir. 
Thank you. 
Will you open the door for me? Sure. 
I’m so sorry for… It’s all my fault. Sorry, it was an 
accident. I didn’t mean to (break your skateboard). 
That’s all right/OK. Never mind. It doesn’t matter. 
Thank you for (your help). Thank you from the bottom 
of my heart. That’s very kind of you. 
That means a lot to me. Don’t mention it. It’s nothing. 
You’re welcome. 
Well done. Congratulations! Happy (festival). 
When does the train for Glasgow leave? It leaves at 
7.38. School starts at 8.45. 
Which book do you want? The red one. Can I try on 
those trousers, please? Which ones? The blue ones. 
Модални глаголи за изражавање молбе и захтева –

 can/could/may. 
Would you like…? 

Will за изражавање молби. 

The Present Simple Tense за изражавање утврђених 

програма, реда вожње, распореда и сл. 

Заменице one, ones. 
(Интер)културни садржаји: правила учтиве 

– разуме уобичајене 

молбе и захтеве и 

реагује на њих; 

– упути уобичајене 

молбе и захтеве; 

– честита, захвали се и 

извини се користећи 

једноставнија језичка 

средства; 

 



комуникације, значајни празници и догађаји, 

честитања. 

 

5. 
Разумевање и 

давање упутстава 

 Read the explanation and circle the correct words. 
State your problem and describe how you feel about 
it. 
Use the expressions below. 
Make a project about an important city in your town. 
Make a map and label the important places. 
To end the call, tap the „end call” button (typically a 
red button on the left side of your cell phone) or close 
your phone. 
Do not touch the adapter with wet hands. 
Заповедни начин. 

(Интер)културни садржаји: правила учтивости у 

складу са степеном формалности и ситуацијом. 

 

– разуме и следи 

једноставнија упутства у 

вези с уобичајеним 

ситуацијама из 

свакодневног живота; 

– пружи једноставнија 

упутства у вези с 

уобичајеним 

ситуацијама из 

свакодневног живота; 

 

6. 
Описивање радњи у 

садашњости 

 She rarely takes the bus to school. 
They usually play games in their free time. 
Does James play any musical instruments? Yes, he 
does. No, he doesn’t. 
How many languages do you speak? What time do 
you usually wake up on school days? 

My sister doesn’t eat fish. 
Water freezes at zero degrees Celsius. If /When you 
heat ice, it melts. What are you looking for? I am 
looking for my glasses. I can’t find them. 
Shhh! I am trying to concentrate. What are you 
thinking about? Who are you talking to? 

Sorry, she can’t come to the phone right now. She’s 
having a shower. She is studying French in Paris. 
We are very busy these days. We are decorating the 
school hall. Look! It’s raining. It doesn’t usually rain 
here in summer. Does it rain a lot in your hometown? 

– размени појединачне 

информације и/или 

неколико информација у 

низу које се односе на 

радње у садашњости; 

– опише радње, 

способности и умећа 

користећи неколико 

везаних исказа; 

 



We normally grow vegetables, but this year we aren’t 
growing any. 
I can’t see anybody/anyone. 
How long has he played the guitar? For five 
years./Since last summer. 
The Present Simple Tense за изражавање сталних и 

уобичајених радњи. 

The Present Continuous Tense за изражавање 

тренутних и привремених радњи. 

Разлике у употреби глаголских облика The Present 
Simple Tense и The Present Continuous Tense. 
The Present Perfect Simple Tense за изражавање 

радњи које су почеле у прошлости и још увек 

трају. 

Нулти кондиционал. 

Питања са препозиционим глаголима. 

Модални глагол can за изражавање способности. 

(Интер)културни садржаји: породични живот; 

живот у школи – наставне и ваннаставне 
активности; распусти и путовања. 

 

7. 

 

Описивање радњи у 

прошлости 

 

 When did Columbus discover America? Who invented 
the telephone? People lived in caves a long time ago. 
We saw a good film last week. 
She used to wear glasses. 
Did he use to drink tea every morning? No, he didn’t. 
What did you do when you heard the noise? First, I 
called the police. 
What were you doing when you heard the noise? I 
was watching TV. 
At ten o’clock yesterday morning, I was cycling to 
school. I fell off my bike and hurt my knee. I couldn’t 
stand up. Was there anyone to help? No, there 
wasn’t. 

– разуме једноставније 

текстове у којима се 

описују искуства, 

догађаји и способности у 

прошлости; 

– размени појединачне 

информације и/или 

неколико информација у 

низу о искуствима, 

догађајима и 

способностима у 



I was walking down the lane when I saw a beautiful 
lady. 
She was wearing a red dress and a big red hat. 
While I was sleeping, my brother was helping our 
father in the garden. 
She was sleeping when we came in. 
As soon as I saw them, I started to run. 
They have finished their project. They finished it 
yesterday. 
Who did you get the letter from? 

Have you ever been to London? Yes, I have. I was 
there last year./ No, I haven’t. I have never been to 
London. 
He has just arrived. 
I’ve already learnt to use that program. 
Have they arrived yet? 

They haven’t finished their dinner yet. 
The Past Simple Tense правилних и неправилних 

глагола, све употребе. 
The Past Continuous Tense, све употребе 

Used to. 
Контрастирање употребе и значења глаголских 

облика The Past Simple Tense и The Past 
Continuous Tense. 
The Present Perfect Simple Tense за изражавање 

искустава и радњи у неодређеној прошлости и 

са ever, never, just, аlready, yet… 

Контрастирање употребе и значења глаголских 

облика The Past Simple Tense и The Present Perfect 
Simple Tense. 
Модални глагол could за изражавање способности 

у прошлости 

Linking words and phrases (first, then, next, as soon 
as, after that, finally...). 
Питања са Who/What/Where/When/Why… 

прошлости; 

– опише у неколико 

краћих, везаних исказа 

искуства, догађај из 

прошлости; 

– опише неки историјски 

догађај, историјску 

личност и сл. 

 



Питања са препозиционим глаголима. 

(Интер)културни садржаји: историсјки догађаји, 

епохална открића; важније личности из 
прошлости 

 

8. 

Описивање будућих 

радњи (планова, 

намера, 

предвиђања) 

 

 When I grow up, I would like/I’m going to be a web 
designer. What about you? I really want to be a 
programmer. 
I can’t find my keys anywhere. I’ll/I will help you look 
for them. I’ll take it, please. I’ll leave it, thanks. 
I promise I won’t be late. 
I believe he will be a great pianist. I don’t think he 
will make it. 
It will be rainy tomorrow. 
Why are you putting on your coat? I’m going to take 
my dog for a walk. 
It’s my birthday next Saturday. I’m going to have a 
big party. 
Look at those cars! They’re going to crash! 
What are you doing tonight? We’re playing football 
with friends. 
Would like + именица/инфинитив глагола. 

Stative verbs (want, promise, believe, think...) 
The Future Simple Tense за изражавање одлука 

донетих у тренутку говора, обећања и предвиђања 

на основу знања, искуства и веровања. 

Going to за изражавање планова, намера и 

предвиђања на основу чулних опажања. 

The Present Continuous Tense за изражавање 

унапред договорених/испланираних радњи. 

(Интер)културни садржаји: правила учтивости у 

складу са степеном формалности и ситуацијом. 

 

– разуме једноставније 

исказе који се односе на 

одлуке, обећања, 

планове, намере и 

предвиђања и реагује на 

њих; 

– размени једноставније 

исказе у вези са 

обећањима, одлукама, 

плановима, намерама и 

предвиђањима; 

– саопшти шта он/она 

или неко други планира, 

намерава, предвиђа; 

 

9. Исказивање жеља,  I’d like to try bungee jumping. I’m interested in – разуме жеље планове и 



интересовања, 

потреба, осета и 

осећања 

swimming. What sports are you interested in? 

My hobby is collecting badges. What’s your hobby? 

I’m starving. Shall I make a sandwich for you? Yes, 
please. I’m thirsty. Would you like some lemonade? 

What’s wrong/the matter? I’m tired of/sick of/fed up 
with/bored with playing this game. 
Are you tired? I’m exhausted. 
I’m cold/hot. I don’t feel well. I feel sick. Why don’t 
you go to bed? I’m nervous / frightened /upset 
/scared… Don’t worry. Everything will be all 
right/just fine. It’s going to be all right. 
Are you happy with your new friends? Oh, yes. I am 
so glad/happy to hear that. 
I’ve got/ I have a terrible headache. Take a 
painkiller. 
My ear hurts. I’m sorry to hear that. 
Oh dear! My finger is bleeding. Why don’t you put a 
plaster on it? I’ve sprained my ankle. Put some ice on 
it. 
I’m in trouble. I don’t know what to do. 
Stative verbs (be, want, hurt, have, feel, know…) 
Заповедни начин. 

Why don’t we/you + инфинитивна основа глагола. 

Would like + именица/инфинитив глагола. 

Употреба придевско-предлошких израза tireд of / 
sick of / fed up with / bored with. 
The Present Perfect Simple Tense 

(Интер)културни садржаји: мимика и 

гестикулација; интересовања, хоби, забава, 

разонода, спорт и рекреација. 

 

намере и реагује на њих; 

– размени једноставне 

исказе у вези са својим и 

туђим жељама, плановима 

и намерама; 

 

10. 

Исказивање 

просторних односа 

и упутстава за 

 Excuse me. How do I get to…? What’s the best way 
to…? Could you tell me the way to…? Go straight on 
until you get tо (a bridge). Cross (the bridge). Turn 

– разуме једноставнија 

питања која се односе на 

оријентацију/положај 



оријентацију у 

простору 

 

back. Go back. Turn left/right into… Take the 
first/second turning on the right/left. Go along… It’s 
on the left/right. It’s opposite/behind/between/in front 
of/near/next to/at the corner/just around the corner… 

Заповедни начин. 

Предлози за изражавање положаја и просторних 

односа – in front of, behind, between, opposite... 
(Интер)културни садржаји: јавни простор; 

типичан изглед места. 

 

предмета и бића у 

простору и правац 

кретања и одговори на 

њих; 

– затражи и разуме 

обавештења о 

оријентацији/положају 

предмета и бића у 

простору и правцу 

кретања; 

– опише правац кретања 

и просторне односе 

једноставним, везаним 

исказима; 

 

11. 

Изрицање дозвола, 

забрана, правила 

понашања и 

обавеза 

 Don’t throw litter around. Save energy. Turn off 
lights when not in use. 
You can/can’t sit here. The seat is/isn’t free. 
Can I use your mobile phone? Sure. 
You mustn’t use calculators during the exam. 
Students must turn off their phones in the classroom. 
Do you have to wear a uniform at your school? 

John can’t come because he has to work. 
I must get up early tomorrow morning. 
I don’t have to take my dog for a walk every 
day/tomorrow. 
My parents let me go out at weekends. 
They won’t let us feed the animals. 
Our head teacher made us clean our classroom last 
Friday. 

– разуме једноставније 

забране, правила 

понашања, своје и туђе 

обавезе и реагује на њих; 

– размени једноставније 

информације које се 

односе на забране и 

правила понашања у 

школи и на јавном 

месту, као и на своје и 

туђе обавезе; 



John couldn’t come because he had to work. 
He didn’t have to come early yesterday. 
You should slow down, you shouldn’t run down the 
corridor. 
Заповедни начин. 

Модални глаголи за изражавање дозволе, забране, 
правила понашања и присуство/одсуство обавезе 

– can/can’t, must/mustn’t, have to/don’t/doesn’t have 
to, had to/didn’t have to, shoud/shouldn’t. 
Let/Make + инфинитивна основа глагола. 

(Интер)културни садржаји: понашање на јавним 

местима; значење знакова и симбола. 

 

 

 

12. 

 

 

 

Изражавање 

припадања и 

поседовања 

 

 Is this your dog? No, it’s Steve’s dog. Whose house is 
this? It’s Jane and Sally’s house. 
They’re Jane’s and Sally’s bags. These are the 
children’s toys. That’s my parents’ car. 
This is my blanket. This blanket is mine. 
This isn’t your card. It’s hers. 
I’ve got/I have a ruler. Have you got/Do you have a 
pen? Sally hasn’t got /doesn’t have an umbrella. 
Саксонски генитив са именицом у једнини и 

множини (правилна и неправилна множина) – my 
friend’s/ friends’/ children’s books. 
Присвојне заменице mine, yours… 

Питања са Whose. 
(Интер)културни садржаји: породица и 

пријатељи; однос према својој и туђој имовини. 

 

– разуме једноставније 

изразе који се односе на 

поседовање и 

припадност; 

– формулише 

једноставније исказе 

који се односе на 

поседовање и 

припадност; 

 

13. 

Изражавање 

допадања и 

недопадања  

 I love working with people. I don’t like skiing. I’m 
bad at it. What do/don’t you like doing? 

Peter hates watching horror films. He enjoys playing 
video games. I can’t/couldn’t stand the heat. 
My favourite sport is tennis. What’s your favourite 
sport? 

– разуме једноставније 

исказе који се односе на 

изражавање допадања и 

недопадања и реагује на 

њих; 



What are your hobbies and interests? 

Fifteen out of thirty people like tennis – eight boys 
and seven girls. 
Придевско-предлошке фразе – interested in, 
good/bad at, crazy about… 

Глаголи like/love/hate/enjoy/can’t stand + глаголска 

именица 

Питања са What, Who, Why … 

(Интер)културни садржаји: уметност, 
књижевност за младе, стрип, музика, филм. 

 

– изрази допадање и 

недопадање уз 

једноставно 

образложење; 

 

14. 
Изражавање 

мишљења 

 Tea is better than coffee. Of course. That’s true. You 
are right. 
The food was great! I disagree/don’t agree with you. 
It was awful. 
I think we should help him. Yes, I agree with you. He 
always helps his friends. 
I enjoy skiing. Me too. 
I don’t think he will win the race. Well, I do. No 
chance! I don’t believe it! That’s right! That’s wrong! 
Stative verbs (think, like, agree, believe…) 
Питања са What, Why, How … 

(Интер)културни садржаји: поштовање 

основних норми учтивости у комуникацији са 

вршњацима и одраслима. 

 

– разуме једноставније 

исказе којима се тражи 

мишљење и реагује на 

њих; 

– изражава мишљење, 

слагање/неслагање и даје 

кратко образложење; 

 

15. 

Изражавање 

количине и бројева 

и цена 

 How many people are there (in the park)? There are 
two men/women and three children (in the park). 
How much fruit do we have? There isn’t much fruit in 
the bowl. There aren’t many books on the shelves. 
A lot of/Lots of people went to the match. 
A lot of/Lots of snow falls in winter. 
There were loads of apples on the table. 
There is a little lemonade in the bottle. There are a 
few apples. How much is this? It’s € 2,365 (two 

– разуме једноставније 

изразе који се односе на 

количину и цену; 

– пита и саопшти колико 

нечега има/нема, 

користећи једноставнија 



thousand, three hundred and sixty-five euros). That’s 
£ 245 (two hundred and forty-five pounds)/ $300 
(three hundred dollars). 
In my school, 60% of children eat junk food. 
Основни бројеви преко 1000. 

Правилна множина именица. 

Множина именица које се завршавају на -y, -

f/fe: strawberries, shelves, knives... 
Множина именица које се завршавају на –o: kilos, 
potatoes… 

Синкретизам једнине и множине: sheep, fish... 
Најчешћи облици неправилне множине (men, 
women, children, people, feet, teeth, mice....). 
Бројиве и небројиве именице – pounds, money... 

Квантификатори – much, many, a lot of, lots of, 
loads of, a few, a little. 
Питања са How much/many. 
(Интер)културни садржаји: друштвено 

окружење; валутe циљних култура. 
 

језичка средства; 

– пита/каже/израчуна 

колико нешто кошта. 

 

Кључни појмови садржаја:разумевање и давање упустава, представљање себе и других, описивање и честитање празника, описивање догађаја у садашњости, 

прошлости и будућности 

 

 

 

 

 

 



Назив предмета: ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Разред:  6.РАЗРЕД 

Правилник: Правилник о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и 

васпитања: 15/2018-77, 18/2018-1, 3/2019-83, 3/2020-3, 6/2020-94, 17/2021-1 

Годишњи фонд часова: 36 Недељни фонд часова: 1 
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     САДРЖАЈ  ИСХОДИ 
По завршетку теме ученик ће бити у стању да 

НАЧИН 

ПРОВЕРЕ 

ОСТВАРЕНОСТИ 
Образовних стандарда, 

исхода, циљева учења 

Међупредметне 

компетенције 

1.  

БОЈА 

9 Пигментне боје (хроматске 

и ахроматске боје; основне 

и изведене боје). 

Дејство боја (утисак који 

боја оставља на посматрача; 

топле и хладне боје; 

комплементарне боје). 

Светлост и боја (светлост 

као услов за опажање боје, 

разлике у опажању боја; 

валер; градација и 

контраст). 

Примена боја (технике и 

средства: акварел, темпера, 

мозаик, витраж, 

апликативни програми...; 

изражајна својства боја у 

керамици, скулптури, 

графици, таписерији, 

дизајну одеће и обуће, 

индустријском дизајну...; 

примена у свакодневном 

животу ученика). 

Уметничко наслеђе (музеји 

користи одабране информације као подстицај за стваралачки рад; 

користи изражајна својства боја у ликовном раду и свакодневном животу; 

изрази своје замисли и  позитивне поруке одабраном ликовном техником; 

опише свој рад, естетски доживљај простора, дизајна и уметничких дела; 

разматра са другима шта и како је учио/ла и где та знања може применити. 

 

именује, описује и показује сензитивност за основне, изведене, хроматске и 

ахроматске боје у окружењу и уметности; 

посматра, опажа, уочава, упоређује и анализира основне, изведене, 

хроматске и ахроматске боје; 

примењује стечена знања о својствима и врстама боја у, окружењу и 

уметности приликом решавања проблемских задатака; 
повезује стечена знања и вештине са осталим наставним садржајима и 

примењује их у ликовном раду; 

развија стратегије проналажења разних решења у сопственом раду; 

комуницира и спонтано изражава своје ставове, мисли и осећања, вербално 

и путем ликовних медија; 

самостално примењује темперу и колаж као сликарске технике, 

експериментише и истражује њихове изражајне могућности у сопственом 

раду; 

осмишљава и ствара креативна решења и оригиналне идеје у ликовном 

раду. 

именује, описује и показује сензитивност за различите односе боја у 

окружењу и уметности; 

Посматрање; 

Праћење; 
Повратна 

информација кроз 

мануелни рад. 

 

У настави ликовне 

културе оцењује се 

активност ученика, 
процес рада и 

постигнути 

напредак, 

а вреднује и 

самовреднује 

резултат рада. 

• Компетенц

ије за 

целоживот

но учење 

•  Естетичкe 

компетенц

ије 

• Комуника

ција 

• Решавање 

проблема 



и експонати). 

 

посматра, опажа, уочава, упоређује и анализира комплементарне парове 

боја; 

самостално примењује темперу, воштани и суви пастел као сликарске 

технике, експериментише и истражује њихове изражајне могућности 

комбинујући их у сопственом раду; 

самостално примењује технике сликања на текстилу, експериментише и 

истражује њихове изражајне могућности у сопственом раду; 

показује инвентивност кроз изражавање нових ликовних односа. 

именује и описује основне појмове из области ранохришћанске и 

византијске уметности; 

посматра, опажа и уочава улогу боја и колористичких односа у делима која 

припадају ранохришћанској и византијској уметности; 

примењује стечена знања о ранохришћанској и византијској уметности 

приликом решавања проблемских задатака посвећених боји; 

 

 

 

2.  

БОЈА И 

СВЕТЛ

ИНА 

6  По завршетку активности ученик ће бити у стању да:  

На крају часа ученик ће бити у стању да: 

користи одабране информације као подстицај за стваралачки рад; 

користи изражајна својства боја у ликовном раду и свакодневном 

животу; 

обликује, самостално, или у сарадњи са другима, употребне предмете 

од материјала за рециклажу; 

изрази своје замисли и  позитивне поруке одабраном ликовном 

техником; 

опише свој рад, естетски доживљај простора, дизајна и уметничких 

дела; 

разматра са другима шта и како је учио/ла и где та знања може 

применити. 

 

именује, описује и показује сензитивност за појмове светлина и сенка; 

именује, описује и показује сензитивност за светло-тамни контраст; 

наводи примере светлине / сенке у окружењу и тумачи их; 

посматра, опажа, уочава, упоређује и анализира различите изворе 

Посматрање; 

Праћење; 

Повратна 

информација кроз 
мануелни рад. 

 

У настави ликовне 

културе оцењује се 

активност ученика, 

процес рада и 

постигнути 

напредак, 

а вреднује и 

самовреднује 

резултат рада. 

Компетенције 

за 

целоживотно 

учење 

 Естетичкe 

компетенције 

Комуникација 

Решавање 

проблема 

Сарадња 

 



светлости, као и бачене и сопствене сенке; 

примењује стечена знања о светлости и сенкама у окружењу и 

уметности приликом решавања проблемских задатака; 

повезује стечена знања и вештине са осталим наставним садржајима и 

примењује их у ликовном раду; 

развија стратегије проналажења разних решења у сопственом раду; 

комуницира и спонтано изражава своје ставове, мисли и осећања, 

вербално и путем ликовних медија; 

самостално примењује и комбинује различите ликовне технике и 

материјале, експериментише и истражује њихове изражајне 

могућности ликовног подручја обликовање различитих материјала; 

осмишљава и ствара креативна решења и оригиналне идеје у 

ликовном раду; 

показује инвентивност кроз изражавање нових ликовних односа, 

одступа од постојећег и утврђеног и тежи промени. 

именује, описује и показује сензитивност за светло-тамни контраст; 

наводи примере светло-тамног контраста у окружењу и тумачи их; 

посматра, опажа, уочава, упоређује и анализира различите контрасте 

светлина у окружењу и уметности; 

примењује стечена знања о светло-тамном контрасту у окружењу и 

уметности приликом решавања проблемских задатака; 

утврђеног и тежи промени  

именује, описује и показује сензитивност за графичке технике и типове 

штампе; 

посматра, опажа и уочава улогу светло-тамног контраста у делима 

реализованим у графичким техникама; 

описује, упоређује и анализира различите односе светлина и светло-

тамне контрасте, као и њихово дејство на посматрача; 

примењује стечена знања о светло-тамном контрасту приликом 

решавања проблемских задатака кроз израду графике; 

именује, описује и показује сензитивност за појмове градација 

светлости и волумен; 

наводи примере дејства светлости на боју и карактер облика у 

окружењу и тумачи их; 

посматра, опажа, уочава, упоређује и анализира различите примере 



градације светлости и волумена у окружењу и уметности; 

примењује стечена знања о градацији светлости и волумену у 

окружењу и уметности приликом решавања проблемских задатака; 

 

 

 

3.  

ТЕКСТ

УРА 

7  

Текстура (врсте текстура – 

тактилна и визуелна; 

текстуре у природи и 

уметничким делима, 

материјали и текстура, 

облик и текстура, линија и 

текстура, ритам и текстура). 

Уметничко наслеђе 

(грађевине, скулптуре и 

паркови). 

По завршетку активности ученик ће бити у стању да:  

 

 користи одабране информације као подстицај за стваралачки 

рад; 

 прави разноврсне текстуре на подлогама, облицима или у 

апликативном програму; 

 изрази своје замисли и  позитивне поруке одабраном ликовном 

техником; 

 опише свој рад, естетски доживљај простора, дизајна и 

уметничких дела; 

 разматра са другима шта и како је учио/ла и где та знања може 

применити. 

 именује, описује и показује сензитивност за различите врсте 

текстура; 

 наводи примере различитих текстура у природи и уметничким 

делима и тумачи их; 

 посматра, опажа, уочава, упоређује и анализира различите 

врсте текстура у природи и уметности; 

 примењује стечена знања о текстури и врстама текстура 

приликом решавања проблемских задатака; 

 повезује стечена знања и вештине са осталим наставним 

садржајима и примењује их у ликовном раду; 

 развија стратегије проналажења разних решења у сопственом 

раду; 

 комуницира и спонтано изражава своје ставове, мисли и 

осећања, вербално и путем ликовних медија; 

 самостално примењује туш као цртачку технику и материјал, 

експериментише и истражује његове изражајне могућности у 

сопственом раду; 

Посматрање; 

Праћење; 

Повратна 

информација кроз 

мануелни рад. 

 

У настави ликовне 

културе оцењује се 

активност ученика, 

процес рада и 

постигнути 

напредак, 

а вреднује и 

самовреднује 

резултат рада. 

Компетенције 

за 

целоживотно 

учење 

 Естетичкe 

компетенције 

Комуникација 

Решавање 

проблема 

Сарадња 

 



 осмишљава и ствара креативна решења и оригиналне идеје у 

ликовном раду; 

 показује инвентивност кроз изражавање нових ликовних 

односа, одступа од постојећег и утврђеног и тежи промени. 

 именује, описује и показује сензитивност за различите врсте 

материјала и фактура у сликарству;  

 наводи примере различитих материјала коришћених у 

креирању сликарских дела и тумачи их; 

 посматра, опажа, уочава, упоређује и анализира различите 

врсте фактура сликарских дела; 

 примењује стечена знања о материјалима и фактури приликом 

решавања проблемских задатака; 

 именује, описује и показује сензитивност за различите врсте 

материјала и фактура;  

 наводи примере различитих материјала коришћених у 

креирању уметничких дела и тумачи их; 

 посматра, опажа, уочава, упоређује и анализира различите 

врсте фактура уметничких дела; 

 именује, описује и показује сензитивност за различите врсте 

материјала и фактура у вајарству;  

 наводи примере различитих материјала коришћених у 

креирању вајарских дела и тумачи их; 

 посматра, опажа, уочава, упоређује и анализира различите 

врсте фактура вајарских дела; 

 

 именује, описује и показује сензитивност за технике фротаж, 

гратаж и зграфито; 

 посматра, опажа и уочава улогу текстуре у делима изведеним у 

техникама фротаж, гратаж и зграфито; 

 описује, упоређује и анализира различите врсте текстура и 

њихова дејства на посматрача; 

 примењује стечена знања о текстури приликом решавања 

проблемских задатака кроз прављење фротажа и гратажа; 

 именује и описује основне појмове из области исламске 

уметности; 



 посматра, опажа и уочава улогу текстуре у делима која 

припадају исламској уметности; 

 описује, упоређује и анализира различите врсте текстура и 

њихова дејства на посматрача; 

 примењује стечена знања о исламској уметности приликом 

решавања проблемских задатака посвећених текстури; 

 именује и описује појмове: текстура, текстуре у природи и 

уметничким делима; слојевито, лазурно и пастуозно сликање; 

 наводи примере усвојених појмова из окружења, тумачи их, 

упоређује и анализира њихова значења; 

 активно посматра, опажа, уочава, упоређује и анализира 

предмете, бића и појаве; 

 комуницира и спонтано изражава своје ставове, мисли и 

осећања; 

 показује радозналост и спремност да поставља питања, 

критикује, дискутује у односу на тему, односно ликовни проблем; 

 

4.  

СВЕТ 

УОБРА

ЗИЉЕ 

У 

ЛИКОВ

НИМ 

ДЕЛИ

МА 

4 Стваралачка уобразиља 

(стварност и машта, значај 

маште; разноврсне 

информације као подстицај 

за стварање – снови, бајке, 

митови, легенде...). 

Уметничко наслеђе 

(необична уметничка 

остварења). 

 

По завршетку активности ученик ће бити у стању да:  

 

 користи одабране информације као подстицај за стваралачки рад; 

 изрази своје замисли и  позитивне поруке одабраном ликовном 

техником; 

 опише свој рад, естетски доживљај простора, дизајна и уметничких 

дела; 

 разматра са другима шта и како је учио/ла и где та знања може 

применити. 

 

 именује, описује и показује сензитивност за појмове машта, 

фантазија и уобразиља; 

 наводи примере употребе маште и фантазије у ликовним делима и 

тумачи их; 

 именује и описује основне појмове из области уметности ренесансе 

у земљама северне Европе; 
 посматра, опажа и уочава улогу маште и имагинације у делима која 

припадају уметности ренесансе; 

Посматрање; 

Праћење; 

Повратна 

информација кроз 
мануелни рад. 

 

У настави ликовне 

културе оцењује се 

активност ученика, 

процес рада и 

постигнути 

напредак, 

а вреднује и 

самовреднује 

резултат рада. 

Компетенције 

за 

целоживотно 

учење 

 Естетичкe 

компетенције 

Комуникација 

Решавање 

проблема 

Сарадња 

 



 именује, описује и показује сензитивност за технику фото-колаж  / 

папир-маше; 

 посматра, опажа и уочава улогу маште, фантазије и уобразиље у 

делима изведеним у техници фото-колаж / папир-маше; 

 описује, упоређује и анализира различите мотиве из митологије и 

легенди, и њихову улогу у уметничким делима; 

 примењује стечена знања о уобразиљи у ликовној уметности 

приликом решавања проблемских задатака кроз прављење фото--колажа, 

папир-машеа; 
 посматра, опажа, уочава, упоређује и анализира улогу маште, 

фантазије и уобразиље у ликовним делима; 

 примењује стечена знања о машти, фантазији и уобразиљи у 

уметности приликом решавања проблемских задатака; 

 повезује стечена знања и вештине са осталим наставним 

садржајима и примењује их у ликовном раду; 

 развија стратегије проналажења разних решења у сопственом раду; 

 комуницира и спонтано изражава своје ставове, мисли и осећања, 

вербално и путем ликовних медија; 

 самостално примењује и комбинује различите ликовне технике и 

материјале, експериментише и истражује њихове изражајне могућности; 

 осмишљава и ствара креативна решења и оригиналне идеје у 

ликовном раду; 

 показује инвентивност кроз изражавање нових ликовних односа, 

одступа од постојећег и тежи променама; 

 проналази необичне, смешне, парадоксалне углове посматрања 

познатих појава. 

 именује и описује основне појмове из области уметности ренесансе 

у земљама северне Европе; 

 посматра, опажа и уочава улогу маште и имагинације у делима која 

припадају уметности ренесансе; 

 описује, упоређује и анализира различите мотиве из маште и 

имагинације, и њихову улогу у уметничким делима из доба ренесансе; 

 примењује стечена знања о уметности ренесансе приликом 

решавања проблемских задатака посвећених машти и имагинацији; 

 именује и описује појмове: машта, фантазија, уобразиља и 



уобразиља у ликовној уметности; 

 наводи примере усвојених појмова у окружењу и уметности, тумачи 

их, упоређује и анализира њихова значења; 

 активно посматра, опажа, уочава, упоређује и анализира предмете, 

бића и појаве; 

 комуницира и спонтано изражава своје ставове, мисли и осећања; 
 показује радозналост и спремност да поставља питања, критикује, 

дискутује у односу на тему, односно ликовни проблем; 

 примењује знања, оригиналне идеје и различите методе у дискусији 

и закључивању; 

 

5.  

КОМУ

НИКА

ЦИЈА 

5 Комуникативна улога 

уметности (теме, мотиви и 

поруке у визуелним 

уметностима; улога 

уметности у свакодневном 

животу). 

Уметничко наслеђе 

(уметност некад и сад). 

 

На крају часа ученик ће бити у стању да: 

 користи одабране информације као подстицај за 

стваралачки рад; 

 изрази своје замисли и  позитивне поруке одабраном 

ликовном техником; 

 опише свој рад, естетски доживљај простора, дизајна и 

уметничких дела; 

 идентификује теме у одабраним уметничким делима и 

циљеве једноставних визуелних порука; 

 разматра са другима шта и како је учио/ла и где та знања 

може применити. 

 

 именује, описује и показује сензитивност за различите 

теме и и мотиве у ликовним делима; 

Посматрање; 

Праћење; 

Повратна 

информација кроз 

мануелни рад. 

 

У настави ликовне 

културе оцењује се 

активност ученика, 

процес рада и 

постигнути 

напредак, 

а вреднује и 

самовреднује 

резултат рада. 

Компетенције 

за 

целоживотно 

учење 

 Естетичкe 

компетенције 

Комуникација 

Решавање 

проблема 

Сарадња 

 



 наводи примере различитих тема и мотива у ликовним 

делима и тумачи их; 

 уочава, упоређује и анализира примере визуелног 

споразумевања и комуникацијску улогу ликовних дела; 

 примењује стечена знања о различитим темама и 

мотивима у ликовној уметности приликом решавања 

проблемских задатака; 

 повезује стечена знања и вештине са осталим наставним 

садржајима и примењује их у ликовном раду; 

 развија стратегије проналажења разних решења у 

сопственом раду; 

 комуницира и спонтано изражава своје ставове, мисли и 

осећања, вербално и путем ликовних медија; 

 самостално примењује и комбинује ликовну технику 

фото-колаж, експериментише и истражује његове изражајне 

могућности; 

 осмишљава и ствара креативна решења и оригиналне 

идеје у ликовном раду; 

 показује инвентивност кроз изражавање нових ликовних 

односа, одступа од постојећег и тежи променама; 

 проналази необичне, смешне, парадоксалне углове 

посматрања познатих појава. 



 именује, описује и показује сензитивност за различите 

примере примењене уметности и графичког дизајна; 

 наводи примере из области примењене уметности и 

графичког дизајна и тумачи их; 

 уочава, упоређује и анализира улогу уметности у 

свакодневном животу; 

примењује стечена знања о примењеној уметности и графичком 

дизајну приликом решавања проблемских  

 именује, описује и показује сензитивност за уметност 

калиграфије и типографије; 

 посматра, опажа и уочава комуникацијску улогу 

ликовних дела изведених у калиграфији и типографији; 

 описује, упоређује и анализира могућности визуелног 

споразумевања путем калиграфског и типографског писма; 

 примењује стечена знања о визуелном споразумевању 

приликом решавања проблемских задатака кроз бављење 

калиграфијом, типографијом и илустрацијом; 

задатака; 

 именује и описује основне појмове из области српске 

средњовековне уметности; 

 посматра, опажа и уочава комуникацијску улогу 

ликовних дела која припадају српској средњовековној 



уметности; 

 описује, упоређује и анализира различите мотиве и теме, и 

њихову комуникацијску улогу у делима која припадају српској 

средњовековној уметности; 

 примењује стечена знања о српској средњовековној  

уметности приликом решавања проблемских задатака 

посвећених визуелном споразумевању и комуникацији; 

 именује и описује појмове: теме и мотиви у ликовној 

уметности, улога уметности у свакодневном животу, примењена 

уметност и дизајн; 

 наводи примере усвојених појмова у окружењу и 

уметности, тумачи их, упоређује и анализира њихова значења; 

 активно посматра, опажа, уочава, упоређује и анализира 

предмете, бића и појаве; 

 комуницира и спонтано изражава своје ставове, мисли и 

осећања; 

 показује радозналост и спремност да поставља питања, 

критикује, дискутује у односу на тему, односно ликовни 

проблем; 

 

6. ПРОСТ

ОР 

5 Амбијент (елементи који 

чине амбијент – дизајн 

ентеријера, атмосфера, 

корисници; утицај 

амбијента на расположење, 

По завршетку активности ученик ће бити у стању да:  

 

Посматрање; 

Праћење; 

Повратна 

информација кроз 

Компетенције 

за 

целоживотно 



активност и учење; 

обликовање школског 

простора; поставка 

изложбе). 

 користи одабране информације као подстицај за 

стваралачки рад; 

 изрази своје замисли и  позитивне поруке одабраном 

ликовном техником; 

 опише свој рад, естетски доживљај простора, дизајна и 

уметничких дела; 

 идентификује теме у одабраним уметничким делима и 

циљеве једноставних визуелних порука; 

 разматра са другима шта и како је учио/ла и где та знања 

може применити. 

 

 

 именује, описује и показује сензитивност за технику 

витраж; 

 посматра, опажа и уочава улогу витража у уређивању 

ентеријера и креирању амбијента; 

 описује, упоређује и анализира могућности уређења 

ентеријера и стварања амбијента путем ликовних дела 

изведених у техници витраж; 

 примењује стечена знања о ентеријеру, амбијенту и 

обликовању простора приликом решавања проблемских 

мануелни рад. 

 

У настави ликовне 

културе оцењује се 

активност ученика, 

процес рада и 

постигнути 

напредак, 

а вреднује и 

самовреднује 

резултат рада. 

учење 

 Естетичкe 

компетенције 

Комуникација 

Решавање 

проблема 

Сарадња 

 



задатака кроз креирање витража; 

 повезује стечена знања и вештине са осталим наставним 

садржајима и примењује их у ликовном раду; 

 развија стратегије проналажења разних решења у 

сопственом раду; 

 комуницира и спонтано изражава своје ставове, мисли и 

осећања, вербално и путем ликовних медија; 

 самостално примењује технику витраж, експериментише 

и истражује њене изражајне могућности у сопственом раду; 

 осмишљава и ствара креативна решења и оригиналне 

идеје у ликовном раду; 

 показује инвентивност кроз изражавање нових ликовних 

односа. 

 именује и описује основне појмове из области уметности 

ренесансе; 

 посматра, опажа и уочава улогу амбијента у делима која 

припадају уметности ренесансе; 

 описује, упоређује и анализира различите амбијенте и 

начине обликовања простора, и њихову улогу у уметничким 

делима из доба ренесансе; 

 примењује стечена знања о уметности ренесансе 

приликом решавања проблемских задатака посвећених 



креирању амбијента и обликовању простора; 

 именује, описује и показује сензитивност за појмове 

амбијент, архитектура и дизајн ентеријера; 

 посматра, опажа и уочава различите примере из области 

архитектуре и дизајна ентеријера; 

 описује, упоређује и анализира различите могућности 

креирања амбијента и уређења ентеријера; 

 примењује стечена знања о ентеријеру и обликовању 

простора приликом решавања проблемских задатака у оквиру 

школског пројекта; 

 именује и описује појмове: амбијент, архитектура и дизајн 

ентеријера; 

 наводи примере усвојених појмова у окружењу и 

уметности, тумачи их, упоређује и анализира њихова значења; 

 активно посматра, опажа, уочава, упоређује и анализира 

продукте настале током реализације пројектног задатка; 

 комуницира и спонтано изражава своје ставове, мисли и 

осећања; 

 показује радозналост и спремност да поставља питања, 

критикује, дискутује у односу на тему, односно ликовни 

проблем; 

 



Музичка култура- 6.разред 

 

 

Р.БР. 

 

 

ОБЛАСТ / ТЕМА / 

МОДУЛ 

 

 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 

СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

 

ИСХОДИ 

 

1. 

 

 

Човек и музика 

- За учење;  

- за решавање проблема;  

- за сарадњу. 

Знање и разумевање: 

1.1.1 Препозна основне 

елементе музичке 

писмености 

1.1.2 Опише основне 

елементе музичке 
писмености 

Слушање музике: 

1.2.1.   именује музичке   

изражајне елементе 

Музичко извођење: 

1.3.1.   пева једноставне 

дечје, народне или 

популарне 

композиције 

2.1.2.   да анализира 

повезаност структуре 

и драматургије 

одређеног музичког 

жанра 

На крају часа ученик ће бити у стању 

да: 

- препозна музику старих епоха као 

инспирацију у савременој музици 

- препозна и отпева химне 

-  користи могућности ИКТ-а у извођењу и 

слушању музике. 



 

2. 

 

Певањем и свирањем 

упознајемо музику 

- За учење;  

- за решавање проблема;  

- за сарадњу; 

- естетичка; 

- одговоран однос према 

здрављу; 

- комуникација; 

- дигитална. 

Знање и разумевање 

1.1.1. Препозна основне 
елементе музичке 

писмености 

1.1.2. Опише основне 

елементе музичке 

писмености 

2.1.1.   Уме да анализира 

повезаност музичких 

елемената и 

карактеристика  

музичких 

инструмената са 

музичком 

изражајношћу 

2.1.3.   Уме да анализира 

повезаност облика 

народног музицирања 

са специфичним 

контекстом народног 

живота 

3.1.1    Ученик зна функцију 

елемената музичке 

писмености и 

извођачких састава у 

оквиру музичког дела 

3.1.2    Ученик разуме 

историјске и 

друштвене околности 

настанка жанра и 

облика музичког 

На крају часа ученик ће бити у стању 

да: 

- издвоји начине коришћења изражајних 

средстава у одабраним музичким 

примерима;  
- објасни како је музика повезана са 

другим уметностима и областима ван 

уметности (музика и религија; 

технологија записивања, штампања нота; 

извођачке и техничке могућности 

инструмената; 

- изводи музичке примере користећи глас 

сaмoстaлнo и у групи; 

- изводи музичке примере користећи глас, 

покрет традиционалне или ритмичке 

инструменте, сaмoстaлнo и у групи; 

- примењује правилну технику певања; 
- примењује различита средства 

изражајног певања и свирања у 

зависности од врсте, намене и карактера 
композиције; 

- примењује различита средства 

изражајног певања и свирања у 

зависности од врсте, намене и карактера 

композиције; 

- развије координацију и моторику кроз 

свирање и покрет; 

- изрази доживљај музике језиком других 

уметности (плес, глума, писана или 

говорна реч, ликовна уметност); 

- примењује принцип сарадње и 

међусобног подстицања у заједничком 

музицирању; 

- користи музичке обрасце у 

осмишљавању музичких целина кроз 



фолклора 

3.1.3.   Ученик критички и 

аргументовано 

образлаже свој суд 

3.1.4    Ученик уме креативно 

да комбинује 

изражајне музичке 

елементе у 

естетичком контексту 

Слушање музике: 

1.2.1.   Ученик уме на основу 

слушања музичких 

примера да именује 

музичке изражајне 

елементе 

1.2.2.   Ученик уме на основу 

слушања музичких 

примера да именује 

извођачки састав 

1.2.3.   Ученик уме на основу 

слушања музичких 

примера да именује 

музичке саставе 

1.2.4.   Ученик уме на основу 

слушања музичких 

примера да именује 

српски музички 

фолклор 

пeвaњe, свирaњe и пoкрeт; 

- комуницира у групи импрoвизуjући мање 

музичке целине глaсoм, инструмeнтом 

или пoкрeтом; 

- идентификује репрезентативне музичке 

примере; 

- коментарише слушано дело у односу на 

извођачки састав и инструменте; 

- повеже  различите видове  музичког 
изражавања са друштвено-историјским 

амбијентом у коме су настали; 

- издвоји начине коришћења 

изражајних средстава у одабраним 

музичким примерима. 

- објасни како је музика повезана са 

другим уметностима и областима ван 

уметности (музика и религија.) 

- користи могућности ИКТ-а за 

самостално истраживање, извођење и 

стваралаштво; 

- коментарише слушано дело у односу на 

динамичке елементе; 

- коментарише слушано дело у односу на 

њихов темпо. 

- критички просуђује, анализира и 

аргументовано доноси мишљење о 

музичком делу; 

- препозна инструмент или групу према 

врсти композиције у оквиру датог 

музичког стила. 

- критички просуђује лош утицај 
прегласне музике на здравље;  

- понаша се у складу са правилима 

музичког бонтона у различитим 

музичким приликама; 



2.2.1.   Ученик уме да опише 

и анализира 

карактеристике 

звучног примера кроз 

садејство опажених 

музичких елемената 

2.2.2    Ученик уме да 

препозна структуру 

одређеног жанра 

3.2.2.  Ученик уме да 

анализира и открије 

везу опажених 

карактеристика са 

жанровским 

историјско-стилским 

контекстом звучног 

примера 

3.2.3.   Ученик уме да 

анализира и открије 

везу опажених 

карактеристика са 

контекстом настанка 

и примене 

различитих облика 

музичког фолклора 

Музичко извођење: 

1.3.1.   пева једноставне 

дечје, народне или 

популарне 

- учествује у креирању шкoлских 

прирeдби, догађаја и пројеката; 

- учeствуje у шкoлским прирeдбама и 

мaнифeстaциjaма; 

- користи могућности ИКТ-а за 

самостално истраживање, извођење и 

стваралаштво. 



композиције 

1.3.2.   изводи једноставне 

дечије, народне или 

популарне 

композиције на бар 

једном инструменту 

3.3.1.   изведе разноврсни 

музички репертоар 

певањем и свирањем 

као солиста и у 

школским 

ансамблима 

Музичко стваралаштво: 

1.4.2.   ученик уме да 

осмисли мање 

музичке целине на 

основу понуђених 

модела 

1.4.3.   ученик уме да изводи 

пратеће ритмичке и 

мелодијско-ритмичке 

деонице на 

направљеним 

музичким 

инструментима 

1.4.4.   учествује у одабиру 

музике за дати 

жанровски и 

историјски контекст  



3.4.1.   осмишљава пратеће 

аранжмане за Орфов 

инструментаријум и 

друге задате музичке 

инструменте 

3.4.2.   импровизује и/или 

компонује мање 

музичке целине у 

оквиру различитих 

жанрова и стилова 

3.4.3    осмисли музику за 

школску представу, 

приредбу или 

перформанс 

 

3. 

 

Музика средњег века и 

ренесансе 

- За учење; 

- естетичке, 

- дигитална 

Слушање музике: 

1.2.1.   Ученик уме на основу 

слушања музичких 

примера да именује 

музичке изражајне 

елементе 

1.2.2.   Ученик уме на основу 

слушања музичких 

примера да именује 

извођачки састав 

1.2.3.   Ученик уме на основу 

слушања музичких 

примера да именује 

музичке саставе 

1.2.4.   Ученик уме на основу 

На крају часа ученик ће бити у стању 

да: 

- наведе изражајна средстава музичке 

уметности карактеристична за период 

средњег века; 

- наведе начине и средства музичког 

изражавања у средњем веку у Европи и 

Србији; 

- разликује вокално-инструменталне и 

инструменталне облике средњег века; 

- уочи основне карактеристике музичког 

стваралаштва у средњем веку; 

- идентификује репрезентативне музичке 

примере најзначајнијих представника 

средњег века; 

- објасни како друштвени развој утиче 

на начине и облике музичког 



слушања музичких 

примера да именује 

српски музички 

фолклор 

2.2.1.   Ученик уме да опише 

и анализира 

карактеристике 

звучног примера кроз 

садејство опажених 

музичких елемената 

2.2.2    Ученик уме да 

препозна структуру 

одређеног жанра 

3.2.1.   Ученик уме да 

анализира и открије 

везу опажених 

карактеристика са 

структуралном и 

драматуршком 

димензијом звучног 

примера 

3.2.2.  Ученик уме да 

анализира и открије 

везу опажених 

карактеристика са 

жанровским 

историјско-стилским 

контекстом звучног 

примера 

3.2.3.   Ученик уме да 

изражавања;  

- искаже своје мишљење о значају и 

улози музике у животу средњег века у 

Европи и Србији; 

- наведе начине и средства музичког 

изражавања у ренесанси; 

- објасни како друштвени развој утиче на 

начине и облике музичког изражавања у 

ренесанси; 

- искаже своје мишљење о значају и 

улози музике у животу ренесанси; 



анализира и открије 

везу опажених 

карактеристика са 

контекстом настанка 

и примене 

различитих облика 

музичког фолклора 

 

 

4. 

 

Музички инструменти - За учење; 

- естетичке, 

- дигитална 

Слушање музике: 

1.2.2.   Ученик уме на основу 

слушања музичких 

примера да именује 

извођачки састав 

1.2.3.   Ученик уме на основу 

слушања музичких 

примера да именује 

музичке жанрове 

2.2.1.   Ученик уме да опише 

и анализира 

карактеристике 

звучног примера кроз 

садејство опажених 

музичких елемената 

3.2.1.   Ученик уме да 

анализира и открије 

везу опажених 

карактеристика са 

структуралном и 

драматуршком 

На крају часа ученик ће бити у стању 

да: 

- класификује инструменте по начину 

настанка звука; 

- опише основне карактеристике 

инструмената са диркама; 

- опише основне карактеристике 

клавира и чембала; 

- користи могућности ИКТ-а у 

примени знања о музичким 

инструментима (коришћење 

доступних апликација). 



димензијом звучног 

примера 

3.2.2.  Ученик уме да 

анализира и открије 

везу опажених 

карактеристика са 

жанровским 

историјско-стилским 

контекстом звучног 

примера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Назив предмета: ИСТОРИЈА  
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Годишњи фонд часова: 72 Недељни фонд часова: 2 

Ред. 

број 

Назив теме Број 

часова 

     САДРЖАЈ  ИСХОДИ 
По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да 

НАЧИН ПРОВЕРЕ 

ОСТВАРЕНОСТИ 
Образовних стандарда, 

исхода, циљева учења 

Међупредметне 

компетенције 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

ОСНОВИ 

ПРОУЧАВАЊА 

ПРОШЛОСТИ 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Основне одлике периода 

срадњег века и новог века 

(појмови средњи век, нови 

век, прединдустријско доба, 

хронолошки и просторни 

оквир). 

Историјски извори за историју 

средњег века и раног новог 

века. 

-именује периоде прошлости и 

историјске периоде; 
-разврста историјске изворе 

према њиховој основној 

подели; 

-повеже историјске изворе са 

установама у којима се чувају; 

-користи основне историјске 

појмове (стари век, средњи век, 

нови век и савремено доба). 

-пореди историјске периоде; 

 

Употреба илустрација, 

слика, шема; 
Домаћи задаци; 

Активности ученика на 

часовима; 

-Компетенција за учење; 

 

-Рад с подацима и 

информацијама; 

 

-Комуникација. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПА, 

СРЕДОЗЕМЉЕ 

И СРПСКЕ 

ЗЕМЉЕ У 

РАНОМ 

СРЕДЊЕМ 

ВЕКУ 
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Велика сеоба народа и 

стварање нових држава у 

Европи; 

Најзначајније државе раног 

средњег века (Франачка, 
Византија, држава Арабљана); 

Религија у раном средњем 

веку (христијанизација, 

Велики раскол,ислам); 

Феудално друштво 

(структура, вазални односи); 

Српске земље и Балканско 

полуострво (досељавање 

Срба, настанак српских 

-образложи узроке и последице 

историјских догађаја на 

конкретним примерима; 

-наведе најзначајније 

последице настанка и развоја 

држава у Европи и Средоземљу 

у раном средњем веку; 

-изведе закључак о повезаности 

националне историје са 

регионалном и европском; 

-сагледа улогу и значај 

истакнутих личности у датом 

историјском контексту; 

-лоцира на историјској карти 

Користи различите 

методе и облике рада; 

Анализирање слика, 

илустрација, 

историјских извора, 
историјске карте; 

Употреба историјске 

карте; 
Израда домаћих 

задатака; 

Бележење активности 

ученика на часовима; 

Усмено испитивање, 

тест. 

-Компетенција за учење; 

 

-Рад с подацима и 

информацијама; 

 

-Комуникација; 

 

-Сарадња. 



земаља, христијанизација); 

Истакнуте личности – 

Јустинијан, Карло Велики, 

кнез Властимир, краљ 

Михаило, Ћирило и Методије. 

правце миграција и простор 

насељен Србима и њиховим 

суседима; 

-идентификује разлике између 

типова државног уређења у 

периоду средњег века; 

-изведе закључак о значају 

српске средњовековне 

државности и именује 

најистакнутије владарске 

породице; 

-објашњава најзначајније 

последице настанка и ширења 

различитих верских учења у 

раном средњем веку; 

-идентификује основне одлике 

и промене у начину 

производње у средњем веку. 

Прегледање школске 

свеске. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПА, 

СРЕДОЗЕМЉЕ 

И СРПСКЕ 

ЗЕМЉЕ У 

ПОЗНОМ 

СРЕДЊЕМ 

ВЕКУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

Државно уређење (типови 

европских монархија, 

република). 
Крсташки ратови. 

Српске земље и суседи 

(краљевина и царство, 

деспотовина, аутокефална 

црква, односи са Византијом, 

Угарском, Бугарском, 

Венецијом). 

Свакодневни живот у Европи 

и српским земљама (двор, 

дворски живот, занимања, 

родни односи). 

Опште одлике средњовековне 
културе (верски карактер, 

витешка култура, школе и 

-образложи узроке и последице 

историјских догађаја на 

конкретним примерима; 
-наведе најзначајније 

последице настанка и развоја 

држава у Европи и Средоземљу 

у позном средњем веку; 

-изведе закључак о повезаности 

националне историје са 

регионалном и европском; 

-сагледа улогу и значај 

истакнутих личности у датом 

историјском контексту; 

-лоцира на историјској карти 

правце миграција и простор 

насељен Србима и њиховим 

суседима у позном средњем 

Коришћење 

уџбеничких текстова, 

историјских извора и 

илустрација – анализа 

од стране ученика; 

Коришћење историјске 

карте; 

Решавање задатака из 

уџбеника. 

Употреба ПП 

презентације, гледање 

историјских филмова и 

њихова анализа. 

Вредновање 

активности ученика на 
часовима. 

Постављање питања, 

-Компетенција за учење; 

 

-Рад с подацима и 

информацијама; 

 

-Естетичка компетенција; 

 

-Сарадња; 

 

-Дигитална компетенција; 

 

-Комуникација; 

 



универзитети). 

Личности – Фридрих 

Барбароса, Ричард Лавље 

Срце, Саладин, Стефан 

Немања, Сава Немањић, 

Стефан Првовенчани, краљ 

Милутин, Стефан Душан, кнез 

Лазар, Стефан Лазаревић, 

деспот Ђурађ,... 

веку; 

-идентификује разлике између 

типова државног уређења у 

периоду средњег века; 

-изведе закључак о значају 

српске средњовековне 
државности и именује 

најистакнутије владарске 

породице; 

-разликује легенде и митове од 

историјских чињеница; 

-објашњава најзначајније 

последице настанка и ширења 

различитих верских учења у 

позном средњем веку; 

-идентификује основне одлике 

и промене у начину 

производње у средњем веку. 

анализа. 

Домаћи задаци. 

Прегледање пкосле 

свеске. 

Усмено 

испитивање/тест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПА, СВЕТ 

И СРПСКЕ 

ЗЕМЉЕ У 

РАНОМ 

НОВОМ ВЕКУ 
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Прединдустријско доба 

(хронолошки оквир, научна и 

тејничка открића, штампа, 

производња). 

Велика географска открића и 

колонизација (морепловци и 

њихова путовања). 

Опште одлике културе раног 

новог века (хуманизам, 

ренесанса, књижевност). 

Реформација и 

противреформација (узроци, 

протестантизам, католичка 

реакција – језуити). 

Појава апсолутистичких 

монархија (промене у 

државном уређењу, положај 

-образложи узроке и последице 

историјских догађаја на 

конкретним примерима; 
-наведе најзначајније 

последице настанка и развоја 

држава у Европи и Средоземљу 

у раном новом веку; 

-изведе закључак о повезаности 

националне историје са 

регионалном и европском; 

-сагледа улогу и значај 

истакнутих личности у датом 

историјском контексту; 

-лоцира на историјској карти 

правце миграција и простор 

насељен Србима и њиховим 

суседима; 

Припремање 

наставника за часове. 

Коришћење текстова, 
историјских извора, 

слика и илустрација. 

Употреба историјске 

карте, 

Анализа историјских 

извора. 

Домаћи задаци. 

Вредновање 

активности ученика. 
Прегледање школске 

свеске. 

Усмено 

оцењивање/тест. 

-Компетенција за учење; 

 

-Рад с подацима и 

информацијама; 

 

-Комуникација; 

 

-Одговорно учешће у 

демократском друштву; 

 

-Естетичка компетенција. 



владара). 

Врхунац моћи Османског 

царства. 

Живот Срба под османском, 

хабзбуршком и млетачком 

влашћу (обнова Пећке 
патријаршије, Војна крајина). 

 

-идентификује разлике између 

типова државног уређења; 

-објашњава најзначајније 

последице настанка и ширења 

различитих верских учења; 

-идентификује основне одлике 

и промене у начину 

производње у раном новом 

веку; 

-илуструје примерима важност 

утицаја политичких, 

привредних, научних и 

културних тековина средњег и 

раног новог века у савременом 

друштву. 

Кључни појмови садржаја:феудализам, прединдустријско доба, монархија, комуна, религија, хуманизам и ренесанса, географска открића, сеобе, 

индивидуални и колективни идентитети. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Географија- 6. разред 

 

 

Редни 

број 

ТЕМА / МОДУЛ / 

МЕСЕЦ 

ИСХОДИ 

(на крају теме / модула 

/ месеца) 

. Број 

часова 

 

САДРЖАЈ 

 

МЕЂУПРЕДМЕТНА 

КОМПЕНТЕНЦИЈА 

НАЧИН ПРОВЕРЕ 

ОСТВАРЕНОСТИ 

 

     I 

ДРУШТВО И 

ГЕОГРАФИЈА  

−−−− Ученик успоставља 

везе између физичко-

географских и 

друштвено-

географских објеката, 

појава и процеса; 

− Ученик одређује 

математичко 

географски положај на 

Земљи; 

−−−− Ученик анализира, 

чита и тумачи 

општегеографске и 

тематске карте. 

 

2 
Друштво и географија 

Друштво и географија 

- Компетенција за 

целоживотно учење 

- Комуникација 

- Рад с подацима и 

информацијама 

- Дигитална 

компетенција 

- Сарадња 

- Путем израде 

задатака у уџбенику 

од стране ученика; 

- Усменим 

одговарањем ученика; 

- Израдом пројеката од 

стране ученика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    II 
 

 

 

 

 

 

ГЕОГРАФСКА 

КАРТА  

13 

Географска и картографска мрежа 

Географска ширина и географска 

дужина 

Часовне зоне 

Географска и картографска мрежа, 

географска ширина и дужина и 

часовне зоне 

Појам карте и њен развој кроз 

историју 

Елементи карте 

 

 



 

 

 

II 

 

 

ГЕОГРАФСКА 

КАРТА  

 

 
 

− Ученик одређује 

математичко 

географски положај 

на Земљи; 

−−−− Ученик анализира, 

чита и тумачи 

општегеографске и 

тематске карте; 

−−−− Ученик се 

оријентише у 

простору користећи 

компас, географску 

карту и сателитске 

навигационе 

системе. 

 

 

Елементи карте 

Елементи карте 

Представљање рељефа на 

картама 

Представљање рељефа на 

картама 

Оријентација у простору 

Оријентација карте и мерења на 

карти 

Географска карта и 

оријентација 

- Компетенција за 

целоживотно учење 

- Комуникација 

- Рад с подацима и 

информацијама 

- Дигитална 

компетенција 

- Сарадња 

- Путем израде задатака 

у уџбенику од стране 

ученика; 

- Усменим одговарањем 

ученика; 

- Израдом пројеката од 

стране ученика. 

 

III 
СТАНОВНИШТВ

О 
 

12 
Демографски развитак и извори 

података о становништву 

 



 

 

 

 

III  

 

СТАНОВНИШТВ

О 
 

− Ученик доводи у везу 

размештај светског 

становништва са 

природним 

карактеристикама 

простора; 

− Ученик анализира 

компоненте 

популационе динамике 

и њихов утицај на 

формирање укупних 

демографских 

потенцијала на 

примерима Србије, 

Европе и света;  

− Ученик анализира 

различита обележја 

светског становништва 

и развија свест о 

солидарности између 

припадника различитих 

социјалних, етничких и 

културних група. 

 

 

Број и размештај становништва 

на Земљи 

Број и размештај становништва 

на Земљи 

Природни прираштај 

Миграције 

Појам, број, размештај и 

кретања становништва 

Распоред становништва на 

Земљи 

Распоред становништва на 

Земљи 

Структуре становништва 

- Компетенција за 

целоживотно учење 

- Комуникација 

- Рад с подацима и 

информацијама 

- Дигитална 

компетенција 

- Сарадња 

- Путем израде задатака 

у уџбенику од стране 

ученика; 

- Усменим 

одговарањем ученика; 

- Израдом пројеката од 

стране ученика. 

 

 

III 

 

 

СТАНОВНИШТВО 
 

− Ученик анализира различита 

обележја светског 

становништва и развија свест 

о солидарности између 

припадника различитих 

социјалних, етничких и 

културних група; 

 

Структуре становништва 

Структуре становништва 

Структуре становништва и 

густина насељености 

- Компетенција за 

целоживотно учење 

- Комуникација 

- Рад с подацима и 

информацијама 

- Дигитална 

- Путем израде 

задатака у 

уџбенику од стране 

ученика; 

- Усменим 



 

 

 

 

IV 

 

 

 

НАСЕЉА 
 

− Ученик анализира географски 

положај насеља; 

− Ученик објашњава 

континуиране процесе у 

развоју насеља и даје 

примере у Србији, Европи и 

свету; 

− Ученик доводи у везу типове 
насеља и урбане и руралне 

процесе са структурама 

становништва, миграцијама, 
економским и глобалним 

појавама и процесима. 

 

10 

Појам и настанак првих насеља. 

Положај и географски 

размештај насеља. 
Положај и географски 

размештај насеља. 

Величина и функције насеља. 
Величина и функције насеља. 

 

компетенција 

- Сарадња 
одговарањем 

ученика; 

- Израдом пројеката 

од стране ученика. 

 

 

 

 

IV 

 

 

 

НАСЕЉА 

 
 

− Ученик објашњава 

континуиране процесе у 

развоју насеља и даје 

примере у Србији, Европи 

и свету; 

− Ученик доводи у везу 

типове насеља и урбане и 

руралне процесе са 

структурама 

становништва, 

миграцијама, економским 

и глобалним појавама и 

 

Типови насеља 

Типови насеља 

Урбанизација 

Градска и сеоска насеља 

Насеља 

 

- Компетенција за 

целоживотно учење 

- Комуникација 

- Рад с подацима и 

информацијама 

- Дигитална 

компетенција 

- Сарадња 

- Путем израде задатака 

у уџбенику од стране 

ученика; 

- Усменим 

одговарањем ученика; 

- Израдом пројеката од 

стране ученика. 



 

 

 

  V 

ПРИВРЕДА 

процесима; 

− Ученик ,уз помоћ 

географске карте, 

анализира утицај 

природних и друштвених 

фактора на развој и 

размештај привредних 

делатности 

 

9 

Привреда, привредне 

делатности и сектори привреде  

Привреда, привредне 

делатности и сектори привреде 

Привреда, привредне 

делатности и сектори привреде  

 

  

 

 

 

   V 

 

 

ПРИВРЕДА  

− Ученик ,уз помоћ 

географске карте, 

анализира утицај 

природних и 

друштвених фактора 

на развој и размештај 

привредних 

делатности. 

  

 

Примарни сектор привреде 

Секундарни сектор привреде 

Примарни и секундарни 

сектор привреде 

Терцијарни сектор привреде 

 

- Компетенција за 

целоживотно учење 

- Комуникација 

- Рад с подацима и 

информацијама 

- Дигитална 

компетенција 

- Сарадња 

- Путем израде задатака 

у уџбенику од стране 

ученика; 

- Усменим 

одговарањем ученика; 

- Израдом пројеката од 

стране ученика. 



 

 

 

 

 

 VI 

 

 

ДРЖАВА И 

ИНТЕГРАЦИОНИ 

ПРОЦЕСИ 

 

 

− Ученик представља 

процесе који су довели 

до формирања 

савремене политичко-

географске карте света 

− Ученик уме да објасни 

како се издвајају 

географске регије;  

− Ученик илуструје, уз 

помоћ карте, 

најважније географске 

објекте, појаве и 

процесе на простору 

Европе. 

 

 

Облик владавине 

Промене у свету после II светског 

рата 

Промене у свету после II светског 

рата 

Држава и интеграцијски процеси 

- Компетенција за 

целоживотно учење 

- Комуникација 

- Рад с подацима и 

информацијама 

- Дигитална 

компетенција 

- Сарадња 

- Путем израде задатака 

у уџбенику од стране 

ученика; 

- Усменим 

одговарањем ученика; 

- Израдом пројеката од 

стране ученика. 

 

 

 VII ГЕОГРАФИЈА 

ЕВРОПЕ 

16 

Географске регије и регионална 

географија 
Основни географски подаци о 

Европи 

Основни географски подаци о 
Европи 

Разуђеност обале Европе 

 

 

 

 

 V  

       ПРИВРЕДА 

− Ученик ,уз помоћ 

географске карте, 

анализира утицај 

природних и 

друштвених фактора 

на развој и размештај 

привредних 

делатности; 

− Ученик објашњава 

политичко-

географску структуру 

државе. 

 

 

Ванпривредне делатности 

Терцијарни сектор и 

ванпривредне делатности 

- Компетенција за 

целоживотно учење 

- Комуникација 

- Рад с подацима и 

информацијама 

- Дигитална 

компетенција 

- Сарадња 

- Путем израде 

задатака у уџбенику 

од стране ученика; 

- Усменим 

одговарањем 

ученика; 

- Израдом пројеката од 

стране ученика. 

 

 

 

 

 

 

 VI 

 

 

ДРЖАВА И 

ИНТЕГРАЦИОНИ 

ПРОЦЕСИ 

 
 

10 

Савремени геоекономски односи 

у свету 

Концепт одрживог развоја  

Привреда  

Појам и настанак првих држава 

Одлике државе 

Појам и одлике државе 



 

 

 

 

 

 

  VII 

 

ГЕОГРАФИЈА 

ЕВРОПЕ 

− Ученик уме да објасни 

како се издвајају 

географске регије;  

− Ученик илуструје, уз 

помоћ карте, најважније 

географске објекте, 

појаве и процесе на 

простору Европе. 

 

 

Насеља Европе 

Становништво и насеља 

Европе 

Привреда Европе 

Европа 

- Компетенција за 

целоживотно учење 

- Комуникација 

- Рад с подацима и 

информацијама 

- Дигитална 

компетенција 

- Сарадња 

- Путем израде задатака 

у уџбенику од стране 

ученика; 

- Усменим 

одговарањем ученика; 

- Израдом пројеката од 

стране ученика. 

 

 

 

 

 VII 
 

ГЕОГРАФИЈА 

ЕВРОПЕ 

− Ученик уме да 

објасни како се 

издвајају географске 

регије;  

− Ученик илуструје, уз 

помоћ карте, 

најважније 

географске објекте, 

појаве и процесе на 

простору Европе. 

 

 

Разуђеност обале Европе 

Рељеф Европе 

Хидрографија Европе 

Рељеф и хидрографија Европе 

Клима Европе 

Флора и фауна Европе 

Природне карактеристике Европе 
Становништво Европе 

- Компетенција за 

целоживотно 

учење 

- Комуникација 

- Рад с подацима и 

информацијама 

- Дигитална 

компетенција 

- Сарадња 

- Путем израде 

задатака у уџбенику 

од стране ученика; 

- Усменим 

одговарањем 

ученика; 

- Израдом пројеката 

од стране ученика. 



 

Назив предмета: Физика  

Разред:  Шести 

Правилник: Правилник о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за пети и шести разред основног 

образовања и васпитања: 15/2018-77, 18/2018-1, 3/2019-83, 3/2020-3, 6/2020-94, 17/2021-1 

Годишњи фонд часова: 72 Недељни фонд часова: 2 

Ред. број Назив теме Број 

часова 

     САДРЖАЈ  ИСХОДИ 
По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да 

НАЧИН 

ПРОВЕРЕ 

ОСТВАРЕНОСТИ 
Образовних стандарда, 

исхода, циљева учења 

Међупредметне компетенције 

1. Увод у физику 4 
Физика као природна 

наука. Физика и 

математика. Физика и 

техника. Физика и 

медицина. 

Методе истраживања 

у физици 

(посматрање, мерење, 

оглед...). 

Огледи који 

илуструју различите 

физичке појаве (из 

свакодневног 
живота). 

Демонстрациони 
огледи: 
– Како савити млаз 
воде? 

– Мехури од 

сапунице имају облик 

сфере, зашто? 

– Када настаје 

електрично 

пражњење? 

– разликује врсте кретања према 

облику путање и према промени 

брзине и одређује средњу 

брзину; 

 

– објашњава узајамно деловање 

тела у непосредном додиру 

(промена брзине, правца и смера 

кретања, деформација тела) и 

узајамно деловање тела која 

нису у непосредном додиру 

(гравитационо, електрично и 

магнетно деловање); 

 

– разликује деловање силе 

Земљине теже од тежине тела; 

 

 

 

 

– повезује масу и инерцију, 

разликује масу и тежину тела, 

препознаје их у свакодневном 

-демонстрациони 

огледи,  

 

-предавања,  

 

-решавања 

квантитативних и 

квалитативних задатака, 

 

- лабораторијске вежбе. 

 

контролне вежбе, 

  

-пројекти, 

 

-графички задаци 

Компетенција за целоживотно учење 

 

Комуникација 

 

Решење проблема 



– Направи дугу. 

Улога мерења у 

физици и у 

свакодневном животу 

(мерење времена, 

дужине, површине и 

запремине...). 

животу и решава различите 

проблемске задатке (проблем 

ситуације); 

 

2. Кретање 14 Кретање у 

свакодневном 

животу. Релативност 

кретања. 

Појмови и величине 

којима се описује 

кретање (путања, пут, 

време, брзина, правац 

и смер кретања). 

Векторски карактер 

брзине. 

Подела кретања 

према облику путање 

и брзини тела. 

Зависност пређеног 

пута и брзине од 

времена код 

равномерног 

праволинијског 
кретања. 

Променљиво 

праволинијско 

кретање. Средња 

брзина. 

Демонстрациони 
огледи: 
– Кретање куглице по 

Галилејевом жљебу. 

– Кретање мехура 

ваздуха (или куглице) 

кроз вертикално 

– разликује врсте кретања према 

облику путање и према промени 

брзине и одређује средњу 

брзину; 

– објашњава узајамно деловање 

тела у непосредном додиру 

(промена брзине, правца и смера 

кретања, деформација тела) и 

узајамно деловање тела која 

нису у непосредном додиру 

(гравитационо, електрично и 

магнетно деловање); 

– разликује деловање силе 

Земљине теже од тежине тела; 

– повезује масу и инерцију, 

разликује масу и тежину тела, 

препознаје их у свакодневном 

животу и решава различите 

проблемске задатке (проблем 

ситуације); 

– демонстрира утицај трења и 

отпора средине на кретање тела 

и примењује добре и лоше 

стране ових појава у 

свакодневном животу; 

– демонстрира појаву инерције 

тела, деформације тела под 

дејством силе, узајамно 

деловање наелектрисаних тела и 

узајамно деловање магнета, 

притисак чврстих тела и 

 Компетенција за целоживотно учење 

 

Комуникација 

 

Сарадња 

 

Рад са подацима и информацијама 

 

Дигитална компетенција 



постављену дугу 

провидну цев са 

течношћу. 

Лабораторијска 

вежбе 

1. Одређивање 

средње брзине 

променљивог 

кретања тела и сталне 

брзине равномерног 

кретања помоћу 

стаклене цеви са 

мехуром (или 

куглицом). 

течности; 

– разликује преношење силе 

притиска кроз чврста тела и 

течности и наводи примере 

примене (хидраулична преса, 

кочнице аутомобила, ходање по 

снегу...); 

– познаје примену 

хидростатичког притисака 

(принцип рада водовода, 

фонтане); 

– изражава физичке величине у 

одговарајућим мерним 

јединицама међународног 

система (SI) и разликује основне 

и изведене физичке величине, 

претвара веће јединице у мање и 

обрнуто (користи префиксе 

микро, мили, кило, мега); 

– решава квалитативне, 

квантитативне и графичке 

задатке (брзина, тежина, 

густина, притисак чврстих тела 

и течности...). 

3. Сила  14 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. 

– изражава физичке величине у 

одговарајућим мерним 

јединицама међународног 

система (SI) и разликује основне 

и изведене физичке величине, 

претвара веће јединице у мање и 

обрнуто (користи префиксе 

микро, мили, кило, мега); 

– процењује вредност најмањег 

подеока код мерних 

инструмената (односно, тачност 
мерења); 

– решава квалитативне, 

квантитативне и графичке 

 Компетенција за целоживотно учење 

 

Дигитална компетенција 

 

Комуникација 

 



Узајамно деловање 

два тела која нису у 

непосредном додиру 

(гравитационо, 

електрично, 

магнетно). Сила као 

мера узајамног 

деловања два тела, 

правац и смер 

деловања. Векторски 

карактер силе. 

Слагање сила истог 
правца. 

Процена интензитета 

силе 

демонстрационим 

динамометром. 

Сила Земљине теже. 

Тежина тела као 

последица деловања 

силе Земљине теже. 

Демонстрациони 
огледи. 
– Истезање и 

сабијање еластичне 

опруге. Трење при 

клизању и котрљању. 

Слободно падање. 

– Привлачење и 

одбијање 

наелектрисаних тела. 

– Привлачење и 

одбијање магнета. 

задатке (брзина, тежина, 

густина, притисак чврстих тела 

и течности...). 

4. Мерење 13 Основне и изведене 

физичке величине и 

њихове јединице 

(префикси микро, 

мили, кило, мега). 

Међународни систем 

  Компетенција за целоживотно учење 

 

Дигитална компетенција 

 

Рад са подацима и информацијама  

 



мера. 

Мерила и мерни 

инструменти (опсег и 

тачност). Директно и 

индиректно мерење. 

Појам средње 

вредности мерене 

величине и грешке 

мерења при 

директним 

мерењима. 

Демонстрациони 
огледи. 
– Мерење дужине 

(метарска трака, 

лењир), запремине 

(мензура) и времена 

(часовник, 

хронометар). 

– Приказивање неких 

мерних инструмената 

(вага, термометри, 

електрични 

инструменти). 

Лабораторијске 

вежбе 

1. Мерење димензија 

тела лењиром са 

милиметарском 

поделом. 

2. Мерење запремине 

чврстих тела 

неправилног облика 

помоћу мензуре. 

3. Мерење еластичне 

силе при истезању и 

сабијању опруге. 

4. Мерење силе трења 

при клизању или 

котрљању тела по 

Сарадња 



равној подлози. 

5. Маса и густина 15 Инертност тела. 

Закон инерције (Први 

Њутнов закон 

механике). 

Маса тела на основу 

појма о инертности и 

о узајамном 

деловању тела. 

Маса и тежина као 

различити појмови. 

Мерење масе тела 

вагом. 

Густина тела. Средња 

густина тела. 

Одређивање густине 

чврстих тела. 

Одређивање густине 

течности мерењем 

њене масе и 

запремине. 

Демонстрациони 
огледи. 
– Илустровање 

инертности тела. 

– Судари двеју кугли 

(а) исте величине, 

истог материјала, (б) 

различите величине, 

истог материјала, (в) 

исте величине, 

различитог 
материјала. 

– Мерење масе вагом. 

– Течности 

различитих густина у 

  Компетенција за целоживотно учење 

 

Дигитална компетенција 

 

Комуникација 

 

Сарадња 



истом суду ‒ „течни 

сендвич” 

– Суво грожђе у 

газираној води. 

– Мандарина са 

кором и без коре у 

води. 

Лабораторијске 

вежбе 
1. Одређивање 

густине чврстих тела 

правилног и 

неправилног облика. 

2. Одређивање 

густине течности 

мерењем њене масе и 

запремине. 

3. Калибрисање 

еластичне опруге и 

мерење тежине тела 

динамометром. 

6. Притисак 12 Притисак чврстих 

тела. 

Притисак у мирној 

течности. 

Хидростатички 

притисак. Спојени 

судови. 

Атмосферски 

притисак. 

Торичелијев оглед. 

Зависност 

атмосферског 

притиска од 

надморске висине. 

Барометри. 

Преношење спољњег 

притиска кроз 

течности и гасове у 

  Компетенција за целоживотно учење 

 

Дигитална компетенција 

 

Комуникација 

 

Сарадња 



затвореним судовима. 

Паскалов закон и 

његова примена. 

Демонстрациони 
огледи. 
– Зависност притиска 

чврстих тела од 

величине додирне 

површине и од 

тежине тела. 

– Стаклена цев са 

покретним дном за 

демонстрацију 

хидростатичког 
притиска. 

– Преношење 

притиска кроз 

течност (стаклена цев 

с мембраном, 

Херонова боца, 

спојени судови). 

– Хидраулична преса 

(нпр. два медицинска 

инјекциона шприца 

различитих 

попречних пресека 

спојена силиконским 

цревом). 

– Огледи који 

илуструју разлику 

притисака ваздуха 

(како се ваздух може 

„видети”, како свећа 

може да гори под 

водом ). 

– Огледи који 

илуструју деловање 

атмосферског 



притиска. 

Лабораторијска 

вежба 

1. Одређивање 

зависности 

хидростатичког 

притиска од дубине 

воде 

Кључни појмови садржаја: кретање, мерење, сила, маса, густина, притисак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Назив предмета: Математика  

Разред:  шести 

Правилник: Правилник о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за пети и шести разред основног 

образовања и васпитања: 15/2018-77, 18/2018-1, 3/2019-83, 3/2020-3, 6/2020-94, 17/2021-1 

Годишњи фонд часова: 144 Недељни фонд часова: 4 

Ред. број Назив теме Број 

часова 

     САДРЖАЈ  ИСХОДИ 
По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да 

НАЧИН ПРОВЕРЕ 

ОСТВАРЕНОСТИ 
Образовних стандарда, 

исхода, циљева учења 

Међупредметне компетенције 

1. ЦЕЛИ БРОЈЕВИ 24 Скуп целих 

бројева (Z). 

Супротан број. 

Апсолутна 

вредност целог 
броја. 

Приказ целих 

бројева на 

бројевној правој. 

Упоређивање 

целих бројева. 

Основне рачунске 

операције у скупу 

Z и њихова 

својства. Изрази са 
целим бројевима. 

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању 

да: 

• прочита, запише и 

упореди на бројевној 
правој целе бројеве; 

• одреди супротан број и 

апсолутну вредност 

целог броја; 

• израчуна вредност 

једноставног бројевног 

израза са целим 

бројевима; 

• реши једноставан 

проблем из 
свакодневног живота 

користећи бројевни 

израз; 

 

• МА.1.1.1.  

• МА.1.1.3.  

• МА.1.1.6.  

• МА.2.1.4.  

• МА.3.1.1.  

• МА.3.1.3. 

 

• Компетенција за учење; 

• Комуникација; 
• Рад са подацима; 

• Дигитална компетенција; 

• Решавање проблема 

 

2. ТРОУГАО 25 Појам троугла. 
Обим троугла.  

Једнакокраки и 

једнакостранични 

троуглови. Висина  

троугла. 

Углови троугла. 

• класификује троуглове 

на основу њихоих 

својстава; 

• конструише углове од 

60 и 90 степени и 

користи њихове делове 

за конструкције других 

• МА.1.3.1.  

• МА.1.3.2 

• МА.1.3.3.  

• МА.2.3.2. 

• МА.2.3.6. 

• МА.3.3.2.  

• МА.3.3.6. 

• Компетенција за учење; 
• Комуникација; 

• Рад са подацима; 

• Дигитална компетенција; 

• Решавање проблема; 

• Естетичка компетенција; 

 



Збир углова 

троуглова. Врсте 

троуглова према 

угловима.  

Однос између 

страница и углова 

троугла. 

Неједнакост 

троугла. 

Конструкције 

неких углова (60°, 

120°, 30°, 45°, 75°, 

135°) 

Основне 

конструкције 

троуглова. 

Појам 

подударности и 

ставови 

подударности. 

 Централна 

симетрија и 

подударност.  

Осна симетрија и 

подударност.  

Центар описане и 

уписане кружнице 

троугла. 

углова; 

• уочи одговарајуће 

елементе подударних 

троуглова; 

• утврди да ли су два 

троугла подударна на 

основу ставова 

подударности; 

• конструише троугао на 

основу датих елемената; 

• примени својства 

троугла у 

једноставнијим 

проблемским задацима; 

• одреди центар описане 

и уписане кружнице 

троугла; 

 

 

3. РАЦИОНАЛНИ 

БРОЈЕВИ 

51 Скуп рационалних 

бројева. Супротан 

број. Апсолутна 

вредност 

рационалног броја.  

• прочита, запише и 

упореди на бројевној 

правој рационалне 

бројеве (разломци и 

децимални запис); 

• одреди супротан број и 

• МА.1.1.1. 

• МА.1.1.2. 

• МА.1.4.1. 

• МА.1.4.2. 

• МА.1.4.4. 

• МА.1.5.1. 

• Компетенција за учење; 

• Комуникација; 

• Рад са подацима; 

• Дигитална компетенција; 

• Решавање проблема; 

• Естетичка компетенција; 



Приказ 

рационалних 

бројева на 

бројевној правој. 

Упоређивање 

рационалних 

бројева.  

Основне рачунске 

операције у скупу 

Q и њихова 

својства. Изрази са 
рационалним 

бројевима.  

Једначине и 

неједначине: 

 ax + b = c; ax + b 
≤ c; ax + b < c; ax 
+ b ≥ c; 

ax + b > c ( a, b, c 

∈ Q, а ≠ 0).  

Координатни 

систем. Приказ 
података у 

координатном 

систему.  

Приказ зависности 

међу величинама.  

Размере, 

пропорције и 

проценти. 

Директна 

пропорционалност. 

Обрнута 

апсолутну вредност 

рационалног броја; 

• израчуна вредност 

једноставног бројевног 

израза са рационалним 

бројевима; 

• реши једноставан 

проблем из 

свакодневног живота 

користећи бројевни 

израз, једначину и 

неједначину; 

• примени пропорцију и 

проценат у реалним 

ситуацијама; 

• прикаже податке и 

зависност две величине 

у координатном 

систему; 

• тумачи податке 

приказане табелом и 

графички; 

 

• МА.1.5.2. 

• МА.1.5.3. 

• МА.1.5.4. 

 

 



пропорционалност. 

 

4. ЧЕТВОРОУГАО 22 Четвороугао. 

Углови 

четвороугла. Збир 

углова 

четвороугла. 

Паралелограм. 

Особине 

паралелограма. 

Услови да 

четвороугао буде 

паралелограм.  

Ромб, 

правоугаоник и 

квадрат.  

Конструкцијa 

паралелограма.  

Сабирање и 

одузимање 

вектора. Множење 

вектора бројем. 

Трапез. Особине 

трапеза. 

Средња линија 

троугла и трапеза. 

Конструкције 

трапеза. 

Делтоид. 

• класификује 

четвроуглове на основу 

њихових својстава; 

• конструише 

паралелограм и трапез 

на основу датих 

елемената; 

• примени својства 

четвороугла у 

једноставним 

проблемским задацима; 
• сабира и одузима 

векторе и користи их у 

реалним ситуацијама; 

• примењује особине 

централне и осне 

симетрије и транслације 

у једноставнијим 

задацима; 

• МА.1.3.1.  

• МА.1.3.2 

• МА.1.3.3.  

• МА.2.3.2. 

• МА.2.3.6. 

• МА.3.3.2.  

• МА.3.3.6. 

 

• Компетенција за учење; 

• Комуникација; 
• Рад са подацима; 

• Дигитална компетенција; 

• Решавање проблема; 

• Естетичка компетенција; 

 

5. ПОВРШИНА 

ТРОУГЛА И 

ЧЕТВОРОУГЛА 

14 Појам површине 

фигуре, површина 

правоугаоника и 

квадрата.  

•  израчуна површину 

троугла     и четвороугла 

користећи обрасце или 

разложиву једнакост; 

• МА.1.3.2 

• МА.1.3.3.  

• МА.3.3.2.  

 

• Компетенција за учење; 

• Комуникација; 

• Рад са подацима; 

• Дигитална компетенција; 



Једнакост 

површина 

подударних 

фигура.  

Површина 

паралелограма, 

троугла, трапеза.  

Површина 

четвороугла с 
нормалним 

дијагоналама. 

• Решавање проблема; 

• Естетичка компетенција; 

 

6. ПИСМЕНИ 

ЗАДАЦИ 

8     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Назив предмета: Биологија  

Разред:  6 

Правилник: Правилник о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за пети и шести разред основног 

образовања и васпитања: 15/2018-77, 18/2018-1, 3/2019-83, 3/2020-3, 6/2020-94, 17/2021-1 

Годишњи фонд 

часова: 

72 Недељни фонд часова: 2 

Ред. 

број 

Назив теме Бр

ој 

ча

со

ва 

     САДРЖАЈ  ИСХОДИ 
По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да 

НАЧИН 

ПРОВЕРЕ 

ОСТВАРЕНОСТ

И 
Образовних стандарда, 

исхода, циљева учења 

Међупредметне компетенције 

1. ЈЕДИНСТВО 

ГРАЂЕ И 

ФУНКЦИЈЕ 

35 Грађа људског тела: хијерархијски 

низ од организма до ћелије  
Грађа људског тела: хијерархијски 

низ од организма до ћелије  

Грађа ћелије  

Грађа ћелије  

Разлике међу ћелијама  

Разлике међу ћелијама  

Једноћелијски организми – 

бактерија, амеба, квасац  

Једноћелијски организми – 

бактерија, амеба, квасац  

Удруживање ћелија у колоније и 

вишећелијски организми   

Удруживање ћелија у колоније и 

вишећелијски организми   

Једноћелијски, колонијални и 

вишећелијски организми  

Грађа биљке – вегетативни органи  

Грађа биљке  

Грађа организама  
Исхрана и варење  

Исхрана и варење – упоредни 

преглед  

- упореди грађу животиња, 

биљака и бактерија на нивоу 

ћелија и нивоу организма; 

- повеже грађу и животне 

процесе на нивоу ћелије и нивоу 

организма; 

- одреди положај органа човека 

и њихову улогу; 

- цртежом или моделом прикаже 

основне елементе грађе ћелије 

једноћелијских и вишећелијских 

организама; 

- користи лабораторијски 

прибор и школски микроскоп за 

израду и посматрање препарата; 

- хумано поступа према 

организмима које истражује; 

- користи ИКТ и другу опрему у 

истраживању, обради података и 

приказу резултата. 

- табеларно и графички 

представи прикупљене податке 

и изведе одговарајуће закључке; 

- разматра, у групи, шта и како 

Метода 

разговора;  

Рад на тексту; 

Демонстративна 

метода; 

Илустративна 

метода;  

Метода писаних 

радова;  

Формативно, 

свакодневно 

оцењивање . 

Бележење 

усмених 

одговора 

ученика, 
Учење путем 

открића; 

Дивергентно 

(стваралачко) 

учење; 

Фронтални 

- компетенција за учење; 

- комуникација; 

- дигитална компетенција; 

- одговоран однос према 

околини; 

- одговоран однос према 

здрављу; 

- одговорно учешће у 

демократском друштву; 

- предузимљивости 

орјентација ка 

предузетништву; 

- рад са подацима и 

информацијама; 

- решавање проблема; 

- сарадња; 

- естетичка компетенција; 

 



Исхрана и варење  

Дисање  

Дисање   

Транспорт супстанци код човека и 

животиња Транспорт супстанци код 

човека и животиња Транспорт 
супстанци кроз биљку  

Транспорт супстанци кроз биљку  

Исхрана, дисање, транспорт  

Реакције на дражи и чула  

Реакције на дражи и чула  

Кретање – мишићи  

Кретање – мишићи  

Кретање – скелет  

Кретање – скелет  

Кретање  

Излучивање  

Излучивање  

Размножавање човека  
Размножавање човека  

Размножавање биљака   

Размножавање биљака  

Излучивање и размножавање  

Основне животне функције на нивоу 

организма   

Јединство грађе и функције као 

основа живота 

је учио/учила и где та знања 

може да примени 
рад,групни рад, 

индивидуални 

рад, рад у пару; 

Тематска 

настава,тимска 

настава,истражив

ачки рад; 

ППТ,YouTube 

канал, 

електронски и 

мултимедијални 

уџбеник 

БИ.1.2.1.   

БИ.1.2.2.       

БИ.1.2.3.   

БИ.2.2.1.  

БИ.2.2.3.   

БИ.3.2.1. 

БИ.3.2.2.   

БИ.3.2.4. 

БИ.1.2.4.   

БИ.1.2.5. 

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.3.2.7.   



БИ.3.2.8. 

БИ.1.6.1.   

БИ.2.6.1.  

БИ.3.6.1.   

БИ.1.6.2. 

БИ.2.6.2.   

БИ.3.6.2. 

БИ.1.6.3.   

БИ.2.6.3. 

БИ.3.6.3.   

БИ.1.6.4. 

2. ЖИВОТ У 

ЕКОСИСТЕ

МУ 

17 Животна средина и њени делови  

Биоценоза  

Животне форме и просторна 

организација  

Популација и ланци исхране  

Популација и ланци исхране   

Еколошки фактори  

Антропогени фактор и облици 

загађења животне средине  

Основни чиниоци угрожавања 

живих бића 

Живот у екосистему 

направи разлику између 

животне средине, станишта, 

популациије екосистема и   

еколошке нише;      

- размотри односе међу 

члановима једне популације, 

као и односе између 

различитих популација на 

конкретним примерима; 

- илуструје примерима 

међусобни утицај живих бића 

и узајамни однос са 

животном средином; 

- истражи утицај средине на 

испољавање особина, 

поштујући принципе научног 

метода; 

- користи ИКТ и другу 

опрему у истраживању, 

обради података и 

приказу резултата. 

Формативно, 

свакодневно 

оцењивање. 

Бележење 

усмених 

одговора 

ученика,  
Учење путем 

открића; 

Дивергентно 

(стваралачко) 

учење;  

Оцењивање кроз 

фронтални рад и 

групни рад 

БИ.1.4.1.  

БИ.1.4.2. 

БИ.2.4.1.  

БИ.2.4.2. 

БИ.2.4.3.  

БИ.3.4.1. 

      компетенција за учење; 

- комуникација; 

- дигитална компетенција; 

- одговоран однос према 

околини; 

- одговоран однос према 

здрављу; 

- одговорно учешће у 

демократском друштву; 

- предузимљивост и 

орјентација ка 

предузетништву; 

- рад са подацима и 

информацијама; 

- решавање проблема; 

- сарадња; 

- естетичка компетенција; 
 



- табеларно и графички 

представи прикупљене 

податке и изведе одговарајуће 

закључке; 

- разматра, у групи, шта и 

како је учио/учила и где та 

знања може да примени 

БИ.1.4.3.  

БИ.2.4.3. 

БИ.2.4.4.  

БИ.3.4.2. 

БИ.3.4.3.  

БИ.3.4.4 

БИ.1.4.4.  

БИ.2.4.5. 

БИ.3.4.5.  

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. 

БИ.1.6.1.  

БИ.2.6.1.  

БИ.3.6.1.  

БИ.1.6.2. 

БИ.2.6.2.  

БИ.3.6.2. 

БИ.1.6.3.  

БИ.2.6.3. 

БИ.3.6.3.  

БИ.1.6.4. 

БИ.2.6.4.  

БИ.3.6.4. 

БИ.3.6.5. 
3. НАСЛЕЂИВ

АЊЕ И 
6 Наследни материјал  -идентификује примере    Формативно, - компетенција за учење; 



ЕВОЛУЦИЈА Наследне особине  

Наследне особине  

Природна и вештачка селекција  

Природна и вештачка селекција  

Наслеђивање и еволуција 

природне и вештачке 

селекције у окружењу и у 

задатом тексту/илустрацији; 

- повеже еволутивне промене 

са наследном варијабилношћу 

и природном селекцијом; 

- користи ИКТ и другу 

опрему у истраживању, 

обради података и 

приказу резултата. 

- табеларно и графички 

представи прикупљене 

податке и изведе одговарајуће 

закључке; 

- разматра, у групи, шта и 

како је учио/учила и где та 

знања може да примени 

свакодневно 

оцењивање 

Бележење 

усмених 

одговора 

ученика, Учење 

путем 

открића;ППТ 

презентације 

израда, 

истраживачки 

рад 

БИ.1.3.2. 

БИ.2.3.1.    

БИ.2.3.2. 

БИ.3.3.1.  

БИ.1.3.3.    

БИ.1.3.4. 

БИ.1.3.5.    

БИ.1.3.6. 

БИ.2.3.3.    

БИ.2.3.4. 

БИ.3.3.3.    

БИ.3.3.4.  

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.  

БИ.1.6.1.   

- комуникација; 

- дигитална компетенција; 

- одговоран однос према 

околини; 

- одговоран однос према 

здрављу; 

- одговорно учешће у 

демократском друштву; 

- предузимљивост и 

орјентација ка 

предузетништву; 

комуникација 

- рад са подацима и 

информацијама; 

- решавање проблема;  

- сарадњаестетичка 

компетенција; 



БИ.2.6.1.  

БИ.3.6.1.   

БИ.1.6.2. 

БИ.2.6.2.   

БИ.3.6.2. 

БИ.1.6.3.   

БИ.2.6.3. 

БИ.3.6.3.   

БИ.1.6.4. 

БИ.2.6.4.   

БИ.3.6.4. 

БИ.3.6.5. 

4.  ПОРЕКЛО И 

РАЗНОВРСН

ОСТ ЖИВОГ 

СВЕТА 

6 Постанак и развој живота на Земљи  

Дрво живота  

Порекло и разноврсност живог света 

(утврђивање) 

групише организме према 

особинама које указују на 

заједничко порекло живота на 

Земљи; 

- одреди положај непознате 

врсте на „дрвету живота”, на 

основу познавања општих 

карактеристика једноћелијских и 

вишећелијских организама; 
- користи ИКТ и другу опрему у 

истраживању, обради података и 

приказу резултата. 

- табеларно и графички 

представи прикупљене податке 

и изведе одговарајуће закључке; 

- разматра, у групи, шта и како 

је учио и где та знања може да 

примени. 

Тематска 

настава,тимска 

настава,истражив

ачки рад; усмено 

и писмено 

оцењивање кроз 

рад на тексту. 

БИ.1.1.4.    

БИ.2.1.3.  

БИ.3.1.4.    

БИ.1.1.5. 

БИ.2.1.4.    

БИ.3.1.5. 

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. 

- - компетенција за учење; 

- дигитална компетенција; 

- одговоран однос према 

околини; 

- одговоран однос према 

здрављу; 

- одговорно учешће у 

демократском друштву; 

- предузимљивост и 

орјентација ка 

предузетништву; 

комуникација 

- рад са подацима и 

информацијама; 

- решавање проблема, 

сарадња 

естетичка компетенција. 



БИ.1.6.1.   

БИ.2.6.1.  

БИ.3.6.1.   

БИ.1.6.2. 

БИ.2.6.2.   

БИ.3.6.2. 

БИ.1.6.3.   

БИ.2.6.3. 

БИ.3.6.3.    
5.  ЧОВЕК И 

ЗДРАВЉЕ 
8 Постанак и развој живота на Земљи  

Дрво живота  

Порекло и разноврсност живог света 

(утврђивање) 

Путеви преношења заразних 

болести, повреде и прва помоћ  

Истакнути научници који су се 

бавили истраживањем здравља 

човека  

Болести које изазивају бактерије, 

начини заражавања и улога 
антибиотика  

Болести које изазивају бактерије  

Болести које изазивају и преносе 

животиње  и начини заражавања  

Болести које изазивају и преносе 

животиње  

Повреде тела и прва помоћ  

Понашање у складу са климатским 

параметрима  

Путеви преношења заразних 

болести, повреде тела и прва помоћ  

Болест зависности – алкохолизам  

Последице које алкохолизам 

оставља на организам, породицу и 

прикупи податке о радовима 

научника који су допринели 

изучавању људског здравља и 

изнесе свој став о значају 

њихових истраживања; 

- одржава личну хигијену и 

хигијену животног простора у 

циљу спречавања инфекција; 
- доведе у везу измењено 

понашање људи са коришћењем 

психоактивних супстанци; 

- збрине површинске озледе 

коже, укаже прву помоћ у 

случају убода инсеката, 

сунчанице и топлотног удара и 

затражи лекарску помоћ кад 

процени да је потребна; 

- повеже узроке нарушавања 

животне средине са 

последицама по животну 

средину и  људско здравље и 

делује личним примером у                             

циљу заштите животне средине; 

Рад на тексту; 

Демонстративна 

метода; 

Илустративна 

метода;  

Метода писаних 

радова; 

Истраживачки 

рад на тему 

Здравља, групни 

рад на 

заједничком 

пројекту. 

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. 

БИ.1.5.7.   

БИ.1.5.8. 

БИ.1.5.9.   

БИ.2.5.4. 

- компетенција за учење; 

- комуникација; 

- дигитална компетенција; 

- одговоран однос према 

околини; 

- одговоран однос према 

здрављу; 

- одговорно учешће у 

демократском друштву; 

- предузимљивост и 

орјентација ка 

предузетништву; 

- рад са подацима и 

информацијама; 

- решавање проблема; 

- сарадња; 

- естетичка компетенција; 
 



друштво БИ.3.5.6. 

БИ.1.6.1.   

БИ.2.6.1.  

БИ.3.6.1.   

БИ.1.6.2. 

БИ.2.6.2.   

БИ.3.6.2. 

БИ.1.6.3.   

БИ.2.6.3. 

БИ.3.6.3.   

БИ.1.6.4. 

БИ.2.6.4.   

БИ.3.6.4. 

БИ.3.6.5. 

Кључни појмови садржаја:  Јединство грађе и функције као основа живота и  Живот у екосистему ; Живот у екосистему, Наслеђивање и еволуција и Порекло и 

разноврсност живог света. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Назив предмета: Техника и технологија  

Разред:  6. 

Правилник: Правилник о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за пети и шести разред основног 

образовања и васпитања: 15/2018-77, 18/2018-1, 3/2019-83, 3/2020-3, 6/2020-94, 17/2021-1 

Годишњи фонд часова: 72 Недељни фонд часова: 2 

Ред. број Назив теме Број 

часова 

     САДРЖАЈ  ИСХОДИ 

По завршетку теме 

ученик ће бити у стању 

да 

НАЧИН 

ПРОВЕРЕ 

ОСТВАРЕНОСТИ 

Образовних 

стандарда, исхода, 

циљева учења 

Међупредметне компетенције 

1. ЖИВОТНО И 

РАДНО ОКРУЖЕЊЕ 

6. 1- 2 Значај и 

развој 

грађевинарства. 

3- 4 Просторно 

и урбанистичко 

планирање 5- 6 

Култура 

становања у 

урбаним и 

руралним 

срединама, 

објектима за 

индивидуално и 

колективно 

становање, 

распоред 

просторија, 

уређење 

стамбеног 

простора. Кућне 

1-2-3-4- повеже развој 

грађевинарства и 

значај урбанизма у 

побољшању услова 

живљења; 5 – 6 - 

анализира 

карактеристике 

савремене културе 

становања -

класификује кућне 

инсталације на основу 

њихове намене 

Формативно, 

свакодневно 

оцењивање . 

Бележење усмених 

одговора ученика, 

уредност записаног 

у свесци, уредност 

радног места, 

систематичност, 

залагање, 

самоиницијативн 

ост. 

Одговорно учешће у демократском 

друштву, 

Одговоран однос према околини 

Одговоран однос према здрављу 

Предузимљи вост и оријентација ка 

предузетништву 



инсталације 

 

2. САОБРАЋАЈ  8. 7- 8 

Саобраћајни 

системи 9- 10 

Саобраћајни 

објекти 11- 12 

Управљање 

саобраћајном 

сигнализацијом 

13- 14 Правила 

безбедног 

кретања пешака 

и возача 

бицикла у 

јавном 

саобраћају 

7- 8- класификује врсте 

саобраћајних објеката 

према намени 9-10 - 

повезује неопходност 

изградње прописне 

инфраструктуре са 

безбе-дношћу учесника 

у саобраћају 11-12 - 

повезује коришћење 

информационих 

технологија у 

саобраћајним 

објектима са 

управљањем и 

безбедношћу путника 

и робе 13-14 - 

демонстрира правилно 

и безбедно понашање и 

кретање пешака и 

возача бицикла на 

саобраћајном полигону 

и/или уз помоћ 

рачунарске симулације 

Формативно, 

свакодневно 

оцењивање 

усмених одговора 

ученика, уредност 

записаног у свесци 

и радног места, 

Израда 

саобраћајних 

знакова или 

раскрснице: 

сложеност 

Квалитет израде 

Решавање е-

тестова, као 

провера исхода. 

Самоевалуација и 

евалуација на крају 

месеца и током 

појединих часова 

Одговоран однос према здрављу 

Oдговоран однос према околини 

Одговоран однос према здрављу 

Дигитална kомпетенција за учење  

Комуникација,  

Предузимљивост 

Сарадња 

3. ТЕХНИЧКА И 

ДИГИТAЛНА 

ПИСМЕНОСТ 

18. 15- 16 - Приказ 

грађевинских 

објеката и 

техничко 

цртање у 

грађевинарству 

(17-18; 19-20; 

15-16 - скицира 

просторни изглед 

грађевинског објекта 

17-18; 19-20; 21-22 - 

чита и црта 

грађевински технички 

цртеж уважавајући 

Формативно, 

свакодневно 

оцењивање 

усмених одговора 

ученика, уредност 

и тачност скица, 

техничких цртежа 

Рад са подацима и информацијама  

и  

Дигитална компетенција 

Естетичка компетенција 



21-22) 23- 24 - 

Техничко 

цртање помоћу 

рачунара (25- 

26; 27- 28) 29-

30; 31- 32 - 

Представљање 

идеја и решења 

уз коришћење 

дигиталних 

презентација 

фазе изградње 

грађевинског објекта 

уз примену 

одговарајућих правила 

и симбола 23-24; 25-26; 

27-28 - користи 

рачунарске апликације 

за техничко цртање, 3Д 

приказ грађевинског 

објекта и унутрашње 

уређење стана 

уважавајући потребе 

савремене културе 

становања 29-30; 31-32 

- самостално креира 

дигиталну 

презентацију и 

представља је 

4. РЕСУРСИ И 

ПРОИЗВОДЊА 

20. 33- 34 - Подела, 

врсте и 

карактеристике 

грађевинских 

материјала ( 35- 

36; 37-38) 39-40 

- Техничка 

средства у 

грађевинарству 

и 

пољопривреди 

(41- 42; 43- 44 

45- 46 

Организација 

33-34; 35-36; 37-38 - 

класификује 

грађевинске 

материјале према 

врсти и својствима и 

процењује могућно-сти 

њихове примене 39-40; 

41-42; 43-44 - повезује 

алате и машине са 

врстама грађевинских 

и пољоприв редних 

радова 45-46 - повезује 

коришћење грађе- 

винских материјала са 

Формативно, 

свакодневно 

оцењивање 

усмених одговора 

ученика, уредност 

и тачност скица, 

техничких цртежа. 

Доношење и 

правилна ( еконо 

мична) употреба 

материјала и алата. 

Однос према околини, према 

здрављу 

Предузимљивост 

 



рада у 

грађевинарству 

и 

пољопривреди 

47- 48 

Обновљиви 

извора енергије 

и мере за 

рационално и 

безбедно 

коришћење 

топлотне 

енергије 49- 50 

50- 52 

Рециклажа 

материјала у 

грађевинарству 

и 

пољопривреди 

и заштита 

животне 

средине 

утицајем на животну 

средину - описује 

занимања у области 

грађе- винарства, 

пољопривреде, 

произво-дње и прераде 

хране - изради модел 

грађевинске машине 

или пољопривредне 

машине уз примену 

мера заштите на раду 

47-48 - образложи на 

примеру коришћење 

обновљивих извора 

енергије и начине 

њиховог претварања у 

корисне облике 

енергије 

5. КОНСТРУКТОРСКО 

МОДЕЛОВАЊЕ 

20. 53-54 Израда 

техничке 

документације 

55-56 - Израда 

макете/модела у 

грађевинарству, 

пољопривреди 

или модела који 

користи 

обновљиве 

Cамостално проналази 

информације о 

условима, потребама и 

начину реализације 

макете / модела 

користећи ИКТ - 

припрема и организује 

радно окружење 

одређујући 

одговарајуће алате, 

Формативно, 

свакодневно 

оцењивање етапа у 

изради практичног 

рада ученика. 

Комуникација, 

Сарадња, 

Однос према здрављу и околини 

Естетичка компетенција 



изворе енергије 

(57-58; 59-60; 

61-62 ; 63-64) 

65-66 - 

Представљање 

идеје, поступка 

израде и 

решења 

производа 67- 

68 - 

Одређивање 

тржишне 

вредности 

производа 

укључујући и 

оквирну 

процену 

трошков 69-70; 

71-72 - 

Представљање 

производа и 

креирање 

дигиталне 

презентације 

машине и опрему у 

складу са захтевима 

посла и материјалом 

који се обрађује 

израђује макету / 

модел пошту-јући 

принципе економичног 

иско-ришћења 

материјала и 

рационалног одабира 

алата и машина 

примењу-јући 

процедуре у складу са 

принци-пима 

безбедности на раду - 

учествује у 

успостављању 

критеријума за 

вредновање, процењује 

свој рад и рад других и 

предлаже унапређења 

постојеће 

макете/модела - одреди 

реалну вредност 

израђене 

макете/модела 

укључујући и оквирну 

процену трошкова 

Кључни појмови садржаја: грађевинарствo, становање, саобраћај, дигитална писменост, техничко цртање, заштита животне средине, рециклажа, 

модели, презентација. 

 

 



 

Назив предмета: Информатика и рачунарство  

Разред:  6. разред 

Правилник: Правилника о програму наставе и учења за шести разред основног образовања и васпитања „Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 15/18, 

18/18 и 3/19. 

Годишњи фонд часова: 36. часова Недељни фонд часова: 1. час 

Ред. број Назив теме Број 

часова 

     САДРЖАЈ  ИСХОДИ 
По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да 

НАЧИН ПРОВЕРЕ 

ОСТВАРЕНОСТИ 
Образовних стандарда, 

исхода, циљева учења 

Међупредметне компетенције 

1. Информационо-

комуникационе 

технологије 

10 Дигитални 

уређаји и 

кориснички 

програми. 

Управљање 

дигиталним 

документима. 

Рад са сликама. 

Рад са текстом. 

Рад са 

мултимедијалним 

презентацијама 

које 

садрже видео и 

аудио 

садржаје. 

правилно користи ИКТ 

уређаје; 

- креира, уређује и 

структурира дигиталне 

садржаје који садрже 

табеле у програму за 

рад са текстом и програму 

за рад са 

мултимедијалним 

презентацијама; 

- креира и обрађује 

дигиталну слику; 

- самостално снима и 

врши основну обраду 

аудио и видео записа; 

- уређује мултимедијалну 

презентацију која 

садржи видео и аудио 

садржаје; 

- чува и организује 

податке локално и у 

облаку; 

- Посматрање 

-Праћење ангажовања 

ученика 

- Усмено испитивање 

- Домаћи радови, 

- Контролни радови  

- Рад на часу 

- Самостална израда 

постављених задатака 

- Активност на часу. 

− Рад с подацима и информацијама 

− Сарадња 

− Дигитална компетенција 

 

 

 

2. Дигитална 

писменост 

6 Употреба ИКТ 

уређаја на 

одговоран и 

- одговорно и правилно 

користи ИКТ уређаје у 

мрежном окружењу; 

- Посматрање 

-Праћење ангажовања 

ученика 

− Рад с подацима и информацијама 

− Сарадња 



сигуран начин 

у мрежном 

окружењу. 

Интернет 

сервиси. 

Правила 
безбедног рада на 

Интернету. 

Претраживање 
Интернета, 

одабир резултата 

и 

преузимање 

садржаја. 

Заштита 

приватности 

личних 

података и 

ауторских права. 

- разликује основне 

интернет сервисе; 

- примењује поступке и 

правила за безбедно 

понашање и 

представљање на мрежи; 

- приступа Интернету, 

самостално претражује, 

проналази и процењује 
информације и преузима 

их на свој уређај 

поштујући ауторска 

права; 

- објасни поступак 

заштите дигиталног 

производа/садржаја 

одговарајућом ЦЦ 

лиценцом; 

- објасни поступак 

прикупљања података 

путем онлајн упитника;. 

- Усмено испитивање 

- Домаћи радови, 

- Контролни радови  

- Рад на часу 

- Самостална израда 

постављених задатака 

- Активност на часу. 

− Дигитална компетенција 

 

3. Рачунарство 18 Основе изабраног 

програмског 

језика. 

Основне 

аритметичке 

операције. 

Уграђене 

функције. 

Ниске 

(стрингови). 

Структуре 

података. 
Гранање. 

Понављање. 

- креира једноставан 

програм у текстуалном 

програмском језику; 

- користи математичке 

изразе за 

израчунавања у 

једноставним 

програмима; 

- објасни и примени 

одговарајућу програмску 

структуру (наредбе 

доделе, гранања, петље); 

- користи у оквиру 

програма нумеричке, 

- Посматрање 

-Праћење ангажовања 

ученика 

- Усмено испитивање 

- Домаћи радови, 

- Контролни радови  

- Рад на часу 

- Самостална израда 

постављених задатака 

- Активност на часу. 

Компетенција за целоживотно учење, 

Комуникација,  

Дигитална компетенција,  

Решавање проблема,  

Сарадња. 

 



Основни 

алгоритми.  

текстуалне и 

једнодимензионе 

низовске 

вредности; 

- разложи сложени 

проблем на једноставније 
функционалне целине 

(потпрограме); 

- проналази и отклања 
грешке у програму; 

4. Истраживачки 

пројекат 

2 Фазе пројектног 

задатка 

од израде плана 

до 

представљања 

решења. 

Израда 

пројектног 
задатка 

у корелацији са 

другим 

предметима. 

Вредновање 

резултата 

пројектног 

задатка.  

сарађује са осталим 

члановима групе у 

одабиру теме, 

прикупљању и обради 

материјала, представљању 

пројектних резултата 

и закључака; 

- користи могућности које 

пружају рачунарске 

мреже у сфери 

комуникације и сарадње; 
- креира, објављује и 

представља дигиталне 

садржаје користећи 

расположиве алате; 

- вреднује процес и 

резултате пројектних 

активности. 

− представља 

пројектну идеју, 

поступак израде и 

решење/производ 

− показује 

иницијативу и 

јасну оријентацију 

ка остваривању 

циљева и 

постизању успеха 

− активно учествује 

у раду пара или 

мале групе у 

складу са улогом и 

показује 

поштовање према 

сарадницима  

− пружи помоћ у 

раду другим 

ученицима   
 

Компетенција за целоживотно учење, 

комуникација, дигитална компетенција, 

решавање проблема, сарадња, 

предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву. 

 

 

Кључни појмови садржаја: Microsoft Word, пречица, радно окружење, заглавље и подножје, пасус, табела, функција, уграђене функције, минимум, 
максимум, објекти, изрази, аритметички оператори, променљиве, низ карактера, ниске (стрингови), структура података, листа,скупови. 



Назив предмета: француски језик  

Разред:  шести 

Правилник: Правилник о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за пети и шести разред 

основног образовања и васпитања: 15/2018-77, 18/2018-1, 3/2019-83, 3/2020-3, 6/2020-94, 17/2021-1 

Годишњи фонд часова: 72 Недељни фонд часова: 2 

Ред. 

бро

ј 

Назив теме Број 

часова 

     САДРЖАЈ  ИСХОДИ 
По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да 

НАЧИН 

ПРОВЕРЕ 

ОСТВАРЕНОСТИ 
Образовних стандарда, 

исхода, циљева учења 

Међупредметне 

компетенције 

1.  

ПОЗДРАВЉАЊЕ И 
ПРЕДСТАВЉАЊЕ 

СЕБЕ И ДРУГИХ И 

ТРАЖЕЊЕ/ДАВАЊЕ 

ОСНОВНИХ 
ИНФОРМАЦИЈА О 

СЕБИ И ДРУГИМА. 

 
ОПИСИВАЊЕ БИЋА, 

ПРЕДМЕТА, ПОЈАВА 

И МЕСТА 

 
ИСКАЗИВАЊЕ 

ПЛАНОВА И 
НАМЕРА 

 
ИСКАЗИВАЊЕ 

ЖЕЉА, ПОТРЕБА, 
ОСЕТА И ОСЕЋАЊА 

 
/ 

 

ЛИЧНИ ИДЕНТИТЕТ 

 

ВЕРБАЛНА И 
НЕВЕРБАЛНА 

КОМУНИКАЦИЈА, 
КОНВЕНЦИЈЕ 

13 Salut, ça va ? Ça va, merci ! 
Comment allez-vous ? Je vais bien, merci ! 
Bonsoir ! Bonne nuit ! Bonjour, Monsieur. Au 
revoir, Madame. A demain. A bientôt. 
Je m’appelle Jean. Je suis français. J’habite à 
Lyon. Mon adresse est : 34, rue Jacques 
Prévert. 
Tu t’appelles comment ? 
Tu habites où ? 
Quel est votre nom ? 
Quelle est votre adresse ? 
J’ai douze ans. 
Je suis née le 14 décembre. 
Et toi, tu as quel âge ? 
Quelle est ta date de naissance ? 
C’est mon copain/ ma copine. Elle s’appelle 
Jelena. Elle est née à Kragujevac, mais elle 
vit à Novi Sad. 
Личне заменице. 

Садашње време фреквентних глагола. 

Питање интонацијом. 

Питање са упитним речима (comment, où, 
quel...). 
Основни бројеви. 

Paul a les yeux bleus et les cheveux blonds. 
Il est très gentil. 
C’est mon meilleur ami. Il porte une blouse 

• Разуме краће 

текстове који се 

односе на 

поздрављање, 

представљање и 

тражење/ давање 

информација личне 

природе; 

• поздрави и 

отпоздрави, 

представи себе и 

другог користећи 

једноставна језичка 

средства; 

• постави и одговори 

на једноставна 

питања личне 

природе; 

• у неколико везаних 

исказа саопшти 

информације о себи и 

другима; 

• разуме једноставан 

опис особа, биљака, 

Посматрање и 

праћење, усмена 

провера кроз 
играње улога у 

паровима, 

симулације у 

паровима,иницијал

но тестирање, 

тестови вештина  и 

различите технике 

формативног 

оцењивања. 

(дијагностички 

тестови, 

самоевалуација, 

језички портфолио, 

пројектни задаци и 

др.), сумативно 

оцењивање 

(писмени задаци, 

завршни тестови, 

тестови језичког 

нивоа) 

-читање, слушање, 

говор и писање), 

• Компетенције 

за 

целоживотно 

учење; 

• Дигитална 

компетенција; 

• Комуникација; 

• Решавање 

проблема; 

• Сарадња. 

 



ПОНАШАЊА И 
ОПХОЂЕЊА 

 

verte. 
La vache est un animal domestique, elle 
donne du lait. 
La rose a un beau parfum. 
C’est notre classe. Elle est grande et claire. 
Dans notre classe il y a un tableau blanc. 
Dans ma ville il y a un cinéma et un musée. 
Paris, Lyon et Marseille sont les villes les plus 
grandes de France. 
Описни придеви: род, број и место. 

Поређење придева. 

Присвојни придеви. 

J’ai sommeil / chaud / froid. J 
e ne me sens pas bien. 
J’ai mal à la tête. 
Tu es fatigué ? 
Prends un sandwich/ un verre d’eau/ une 
orange. Non merci, je n’ai pas soif/ faim. 
Reposez-vous bien. 
J’ai peur. 
Ce n’est rien, ne t’inquiète pas. 
Je suis très content. 
Il est un peu triste. 
C’est excellent ! 
Садашње време глагола avoir и être. 
Садашње време повратних глагола. 

Заповедни начин. 

(Интер)културни садржаји:  

устаљена правила учтивости; титуле уз 

презимена особа (Monsieur, Madame); 
имена и надимци; начин писања адресе.  

најважније географске карактеристике 
франкофоних земаља; биљни и 

животињски свет. 
свакодневни живот, обавезе и разонода; 
породични и пријатељски односи. 

животиња, предмета, 

појава или места; 

• опише 

карактеристике бића, 

предмета, појава и 

места користећи 

једноставна језичка 

средства; 

• разуме планове и 

намере и реагује на 

њих; 

• размени једноставне 

исказе у вези са 

својим и туђим 

плановима и 

намерама; 

• саопшти шта он/она 

или неко други 

планира, намерава; 

• разуме свакодневне 

изразе у вези са 

непосредним и 

конкретним жељама, 

потребама, осетима и 

осећањима и реагује 

на њих; 

• изрази основне 

жеље, потребе, осете 

и осећања користећи 

једноставна језичка 

усвојеност 

лексичких садржаја 

и језичких 

структура, примена 

правописа, 

ангажованост и 

залагање у раду на 

часу и ван њега 



мимика и гестикулација; употреба 
емотикона; 

 

средства. 

2.  

 

ИСКАЗИВАЊЕ 
ПРОСТОРНИХ 

ОДНОСА И 

ВЕЛИЧИНА 
 

 
РАЗУМЕВАЊЕ И 

ДАВАЊЕ 
УПУТСТАВА 

 
ПОЗИВ И 

РЕАГОВАЊЕ НА 

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ 

У ЗАЈЕДНИЧКОЈ 
АКТИВНОСТИ 

13 La boulangerie se trouve près de la poste. 
Dans notre ville il y a un grand stade de 
football. 
Pour aller à la gare, tournez à droite. 
La bibliothèque se trouve entre le musée et 
le collège. 
Dans la classe, nous avons un tableau noir et 
un tableau blanc. 
Le sac est sous la table. 
La cuisine est en face de la salle à manger. 
Pour venir au lac, il faut traverser le parc. 
Неодређени члан (un, une, des). 
Предлози (dans, sous, sur, devant, derrière, 
entre). 

Прилози за место (ici, là, à côté). 
 

Répondez aux questions. 
Complétez les phrases. 
Ecoutez et répétez. 
Faites une enquête dans votre classe. 
Travaillez à deux. 
Dans ton cahier, classe les adjectifs dans le 
tableau. 
Lavez les pommes et les fraises. Coupez les 
fruits en morceaux. Mettez-les dans un 
saladier. 
Faites une ronde. Lance le ballon. 
Il n’est pas permis d’utiliser le téléphone 
portable. 
Заповедни начин. 

On pourrait aller au cinéma demain. 
Je t’invite à mon anniversaire vendredi soir. 
Viens avec moi ! 
Dans notre école on organise un atelier de 
BD et je vais m’inscrire; toi aussi, tu es 
intéressé ? 

• Опише 

специфичније 

просторне односе и 

величине 

једноставним, 

везаним исказима; 

• опише 

дневни/недељни 

распоред 

активности; 

• разуме једноставан 

опис особа, 

биљака, животиња, 

предмета, појава 

или места и пореди 

их; 

• опише 

карактеристике 

бића, предмета, 

појава и места 

користећи 

једноставна језичка 

средства; 

• разуме и следи 

једноставна 

упутства у вези са 

Посматрање и 

праћење, усмена 

провера кроз 

играње улога у 

паровима, 

симулације у 

паровима,иницијал

но тестирање, 

тестови вештина  и 

различите технике 

формативног 

оцењивања. 

(дијагностички 

тестови, 

самоевалуација, 

језички портфолио, 

пројектни задаци и 

др.), сумативно 

оцењивање 

(писмени задаци, 

завршни тестови, 

тестови језичког 

нивоа) 

-читање, слушање, 

говор и писање), 

усвојеност 

лексичких садржаја 

и језичких 

структура, примена 

правописа, 

ангажованост и 

залагање у раду на 

• Компетенције 

за 

целоживотно 

учење; 

• Дигитална 

компетенција; 

• Комуникација; 

• Решавање 

проблема; 

• Сарадња. 

 



C’est une bonne idée ! 
Pourquoi pas ? 
On y va ! Très bien ! 
Je t’appelle demain. 
Désolé, je ne peux pas, je suis occupée. 
Cela ne m’intéresse pas beaucoup. 
Кондиционал (pouvoir). 
Негација. 

Садашње време фреквентних глагола. 

Наглашене личне заменице. 

(Интер)културни садржаји: јавни 
простор; типичан изглед школског и 

стамбеног простора; природа. 
традиционалне/омиљене врсте јела; игре. 

разонода; прикладно позивање и 
прихватање/одбијање позива. 

уобичајеним 

ситуацијама из 

свакодневног 

живота;  

• даје једноставна 

упутства из домена 

свакодневног 

живота и личних 

интересовања; 

• разуме једноставне 

предлоге и 

одговори на њих;  

• упути једноставан 

предлог; 

• искаже време, 

место и начин на 

који се нека 

активност догађа. 

часу и ван њега 

3. ИЗРАЖАВАЊЕ 

ПРИПАДАЊА И 
ПОСЕДОВАЊА 

 
ИЗРАЖАВАЊЕ 

ИНТЕРЕСОВАЊА, 

ДОПАДАЊА И 

НЕДОПАДАЊА 

 
ИЗРАЖАВАЊЕ 

МОЛБИ, ЗАХТЕВА, 
ОБАВЕШТЕЊА, 

ИЗВИЊЕЊА И 
ЗАХВАЛНОСТИ 

/ 

13 Je cherche mon ballon. 
Leur maison se trouve au bord de la mer. 
Ce n’est pas mon dictionnaire. 
C’est votre voiture ? 
Elle a deux chats et un chien. 
Je n’ai pas son numéro de téléphone. 
C’est à moi. 
A qui est ce portable? A toi ou à Pierre? 
Конструкција за исказивање припадања (à 
moi, à toi, à qui). 
Присвојни придеви. 

Негација(ne/ n’... pas). 
 
Qu’est-ce que tu aimes faire quand tu n’es 
pas à l’école ? J’aime jouer aux jeux vidéo. 

• Разуме једноставне 

изразе који се 

односе на 

поседовање и 

припадност; 

• формулише 

једноставне исказе 

који се односе на 

поседовање и 

припадност; 

• пита и каже шта 

Посматрање и 

праћење, усмена 
провера кроз 

играње улога у 

паровима, 

симулације у 

паровима,иницијал

но тестирање, 

тестови вештина  и 

различите технике 

формативног 
оцењивања. 

(дијагностички 

• Компетенције 

за 

целоживотно 

учење; 

• Дигитална 

компетенција;  

• Комуникација; 

• Решавање 

проблема; 



ПОРОДИЦА И УЖЕ 
ДРШТВЕНО 

ОКРУЖЕЊЕ, 
СЛОБОДНО ВРЕМЕ, 
СПОРТ 

 

Quel est ton sport préféré ? J’aime le tennis. 
Je n’aime pas le judo. 
Elle adore le chocolat. 
Cette BD me plait. 
Одређени члан (le, la, l’, les). 
Садашње време фреквентних глагола. 

Конструкција са инфинитивом (j’aime 
jouer...). 
 

Est-ce que tu pourrais m’aider, s’il te plait ? 
Tu me passes le sel, s’il te plait ? Oui, bien 
sûr. Volontiers. Voilà. Merci bien ! Vous êtes 
très gentil. 
Je t’en prie/ Je vous en prie. De rien. 
Pouvez-vous me dire l’heure, s’il vous plait ? 
Le train arrive à 15h30. 
A quelle heure commence le concert ? 
Pardon ? Je suis désolé, je ne sais pas. 
Excusez-moi ! 
Питање са est-ce que. 
Инверзија (у устаљеним изразима). 

Кондициона учтивост (tu porrais...). 
  
(Интер)културни садржаји: породица и 

пријатељи; однос према својој и туђој 

имовини. 
интересовања, хобији, забава, разонода, 

спорт и рекреација; уметност (књижевност 
за младе, стрип, музика, филм). 

правила учтиве комуникације дружење и 
пријатељски односи. 

неко има/нема и 

чије је нешто; 

• разуме и опише 

једноставне исказе 

који се односе на 

описивање 

интересовања, 

изражавање 

допадања и 

недопадања и 

реагује на њих; 

• поставља питања 

на различите 

начине; 

• разуме једноставне 

предлоге и 

одговори на њих;  

• упути једноставан 

предлог; 

• пружи одговарајући 

изговор или 

одговарајуће 

оправдање; 

тестови, 

самоевалуација, 

језички портфолио, 

пројектни задаци и 

др.), сумативно 

оцењивање 

(писмени задаци, 

завршни тестови, 

тестови језичког 
нивоа) 

-читање, слушање, 

говор и писање), 

усвојеност 

лексичких садржаја 

и језичких 

структура, примена 

правописа, 

ангажованост и 

залагање у раду на 
часу и ван њега 

• Сарадња; 

• Одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву; 

• Одговоран 

однос према 

здрављу. 

4. ИЗРАЖАВАЊЕ 

КОЛИЧИНЕ, 
БРОЈЕВА И ЦЕНА 

/ 

ИСХРАНА 

11 Dans le parc il y a 4 enfants : deux garçons 
et deux filles. 
Combien coûte cette trousse ? 5 euros. 
Il faut acheter deux baguettes à la 
boulangerie. 
J’ai acheté deux bouteilles d’eau minérale. 
Je voudrais un kilo de tomates et deux kilos 
de bananes. 

• Састави списак за 

куповину; 

• на једноставан 

начин затражи 

артикле у 

продавници и 

Посматрање и 

праћење, усмена 
провера кроз 

играње улога у 

паровима, 

симулације у 

паровима,иницијал

• Дигитална 

компетенција; 

• Комуникација; 

• Предузимљиво

ст и 

оријентација ка 



Dans le frigo il y a du jambon, mais il n’y a 
plus de fromage. 
Je mange beaucoup de fruits. 
Основни бројеви. 

Прилози (beaucoup, peu, moins, plus). 
Упитне речи (combien). 
Презентатив il y a. 

(Интер)културни садржаји: друштвено 
окружење; валута, намирнице и производи 

специфични за циљну културу. 

наручи јело и/или 

пиће у ресторану; 

• разуме једноставне 

изразе који се 

односе на количину 

нечега; 

• пита и саопшти 

колико нечега 

има/нема, 

користећи 

једноставна језичка 

средства; 

• пита/каже/израчун

а колико нешто 

кошта; 

• изрази количину у 

најчешће 

заступљеним 

мерама (грами, 

килограми...); 

• разуме планове и 

намере и реагује на 

њих; 

• саопшти шта он/она 

или неко други 

планира, намерава; 

• говори о начинима 

исхране и 

обичајима у 

но тестирање, 

тестови вештина  и 

различите технике 

формативног 

оцењивања. 

(дијагностички 

тестови, 

самоевалуација, 

језички портфолио, 

пројектни задаци и 

др.), сумативно 

оцењивање 

(писмени задаци, 

завршни тестови, 

тестови језичког 

нивоа) 

-читање, слушање, 

говор и писање), 

усвојеност 
лексичких садржаја 

и језичких 

структура, примена 

правописа, 

ангажованост и 

залагање у раду на 

часу и ван њега 

предузетништв

у; 

• Рад с 

подацима и 

информацијам

а; 

• Решавање 

проблема; 

• Сарадња; 

• Одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву; 

• Естетска 

компетенција; 

• Одговоран 

однос према 

здрављу. 



Француској. 

 

5 ОПИСИВАЊЕ 

ДОГАЂАЈА И 

РАДЊЕ У 
ПРОШЛОСТИ 

12 Qu’est-ce que tu as fait hier après-midi ? Je 
suis allée à la piscine. 
Tu es arrivée à quelle heure chez Marie ? 
Il a visité Paris en juillet. Il a fait des photos 
avec son portable. 
Jules Verne est né à Nantes. Il a écrit 
beaucoup de romans d’aventures. 
Перфекат (passé composé). 
(Интер)културни садржаји: живот некад 
и сад. 

• Разуме краће 

текстове у којима се 

описују догађаји у 

прошлости; 

• постави питање и 

одговори на исто уз 

образложење; 

• негативно одговори 

на питање; 

• разуме једноставан 

опис особа, 

биљака, животиња, 

предмета, појава 

или места; 

• разуме краће 

текстове у којима се 

описују догађаји у 

прошлости; 

• размени 

информације у вези 

са догађајима у 

прошлости; 

• опише у неколико 

краћих, везаних 

исказа догађај из 

прошлости. 

Посматрање и 

праћење, усмена 

провера кроз 

играње улога у 

паровима, 

симулације у 

паровима,иницијал

но тестирање, 

тестови вештина  и 

различите технике 

формативног 

оцењивања. 

(дијагностички 

тестови, 

самоевалуација, 

језички портфолио, 

пројектни задаци и 

др.), сумативно 

оцењивање 

(писмени задаци, 

завршни тестови, 

тестови језичког 

нивоа) 

-читање, слушање, 

говор и писање), 

усвојеност 

лексичких садржаја 

и језичких 

структура, примена 

правописа, 

ангажованост и 

залагање у раду на 

часу и ван њега 

• Дигитална 

компетенција; 

• Комуникација; 

• Предузимљиво

ст и 

оријентација ка 

предузетништв

у; 

• Рад с 

подацима и 

информацијам

а; 

• Решавање 

проблема; 

• Сарадња; 

• Одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву; 

• Одговоран 

однос према 

околини; 

• Одговоран 

однос према 

здрављу. 

• Компетенције 

за 

целоживотно 



учење; 

 

6 УПУЋИВАЊЕ 

ЧЕСТИТКИ И 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

ЗАХВАЛНОСТИ И 

ЖАЉЕЊА 
 

ОПИСИВАЊЕ 
ДОГАЂАЈА И 

РАДЊЕ У 
САДАШЊОСТИ 

 
ИСКАЗИВАЊЕ 

ВРЕМЕНА – КЛИМА 
И ВРЕМЕНСКЕ 

ПРИЛИКЕ 

 

10 Bon anniversaire ! 
Bonne et heureuse année ! 
Bonne fête ! 
Joyeux Noël! 
Bravo, très bien! 
Merci, à toi / à vous aussi ! 
Meilleurs vœux ! 
Je suis désolé ! 
C’est dommage ! 
Придеви (bon, bonne). 

Узвичне реченице. 

Предлози (à). 
 

Mes grands-parents habitent à la campagne. 
Nous avons un appartement au troisième 
étage. 
Le matin je me lève à 8 heures. Je vais au lit 
avant minuit. 
Sa sœur ne vas pas à l’école. 
Les élèves en France vont à l’école le 
mercredi matin ou le samedi matin. 
Qu’est-ce que tu fais ? Je joue aux jeux 
vidéo. 
Pendant les vacances d’été, je vais toujours 
au bord de la mer. 
Одређени и неодређени члан. 

Сажети члан (au). 
Садашње време фреквентних глагола, 

рачунајући и повратне. Садашње време 
неправилних глагола être, avoir, aller, faire. 
Прилози за време (toujours, souvent). 
 

Quelle heure est-il ? Il est sept heures et 
demie. Il est neuf heures moins le quart. 
Quel jour sommes-nous ? Vendredi. 
Aujourd’hui c’est le 21 mai. 
A quelle heure finit notre cours ? 

 

• разуме честитку и 

одговори на њу; 

• упути пригодну 

честитку; 

• размени 

информације које 

се односе на опис 

догађаја и радњи у 

садашњости и 

блиској 

будућности; 

• изрази основне 

планове, жеље, 

потребе, осете и 

осећања користећи 

једноставна језичка 

средства; 

• разуме једноставна 

обавештења о 

метеоролошком и 

хронолошком 

времену и реагује 

на њих тражи и даје 

кратка и 

једноставна 

обавештења о 

Посматрање и 

праћење, усмена 

провера кроз 

играње улога у 

паровима, 

симулације у 

паровима,иницијал

но тестирање, 

тестови вештина  и 

различите технике 

формативног 

оцењивања. 

(дијагностички 

тестови, 

самоевалуација, 

језички портфолио, 

пројектни задаци и 

др.), сумативно 

оцењивање 

(писмени задаци, 

завршни тестови, 

тестови језичког 

нивоа) 

-читање, слушање, 

говор и писање), 

усвојеност 

лексичких садржаја 

и језичких 

структура, примена 

правописа, 

ангажованост и 

залагање у раду на 

часу и ван њега 

• Дигитална 

компетенција; 

• Комуникација; 

• Предузимљивос

т и оријентација 

ка 

предузетништву

; 

• Рад с подацима 

и 

информацијама

; 

• Решавање 

проблема; 

• Сарадња; 

• Одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву; 

• Естетска 

компетенција; 

• Одговоран 

однос према 

околини.  

• Одговоран 

однос према 

здрављу. 



Le film commence à 20 heures. 
Nous avons les vacances en janvier. 
Quel temps fait-il ? Il pleut. Il neige. Il fait 
beau/ chaud/ froid. Il fait du vent. 
Dans ma ville il neige souvent l’’hiver. 
En Provence il fait plus chaud que dans les 
Alpes. 
Униперсонални глаголи и конструкције (il 
est…, il fait…). 
Основни бројеви. 

Парцијално питање са упитним речима 

(quel/ quelle). 
 

(Интер)културни 
садржаји: најзначајнији празници и 

начин обележавања /прославе.  

породични живот; живот у школи – 

наставне и ваннаставне активности; 

распусти и путовања.   
климатски услови у франкофоним 

земљама; типично радно време. 

метеоролошком  

времену. 

• Самостално 

проналази и 

користи различите 

изворе 

информација; 

• говори о исхрани, 

природи и 

путовањима. 

 

Кључни појмови садржаја: комуникативни приступ, функционална употреба језика, интеркултуралност. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Назив предмета: Верска настава  

Разред:  шести 

Годишњи фонд часова: 36 Недељни фонд часова: 1 

Ред. број Назив теме Број 

часова 

     САДРЖАЈ  ИСХОДИ 
По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да 

НАЧИН 

ПРОВЕРЕ 

ОСТВАРЕНОСТИ 
Образовних стандарда, 

исхода, циљева учења 

Међупредметне компетенције 

1. Увод 1  Упознавање са  

садржајем  

програма и  

начином рада 

 моћи да сагледа 

садржаје којима ће  
се бавити настава 

Православног  

катихизиса у току 6. 

разреда  

основне школе;  

 моћи да уочи какво је 

његово  

предзнање из градива 

Православног  

катихизиса обрађеног у 

претходном  

разреду школовања. 

Катихизација као 

литургијска 

делатност- 

заједничко је дело 

катихете 

(вероучитеља) и 

његових 

ученика. 

Катихета 

(вероучитељ) би 

требало 

стално да има 

науму да катихеза 

не 

постоји ради 

гомилања 

информација 

(„знања о вери“), 

већ као настојање 

да се учење и 

искуство Цркве 

лично 

усвоје и спроведу у 

живот кроз 
слободно учешће у 

богослужбеном 

животу Цркве. 

Компетенција за целоживотно учење 

Комуникација 

 

2. ПРИПРЕМА  

СВЕТА ЗА  

ДОЛАЗАК СИНА  

БОЖЈЕГ 

5  Историјске  

околности пред  

долазак Христов 

 Старозаветна  

пророштва о  

доласку Месије 

 Свети Јован  

Претеча 

 моћи да каже да су 

Јевреји пред  

долазак Месије били под 

Римском  

окупацијом и да су међу 

њима  

постојале поделе  

 моћи да препозна да су 

Јевреји  

очекивали Месију на 

основу  

старозаветних пророштава  

 моћи да преприча живот 

Комуникација 

Решавање проблема 

Одговоран однос према здрављу 

Одговоран однос према околини 

 



Светог  

Јована Претече и 

Крститеља  

Господњег и каже да је он  

припремао народ за 

долазак Христа 

 моћи да доживи 

врлински живот и  

покајање као припрему за 

сусрет са  

Христом; 

На почетку сваке 

наставне теме 

ученике би требало 

упознати са 

циљевима и 

исходима наставе, 

садржајима по 

темама, начином 

остваривања 

програма рада, као 

и са 

начином 

вредновања 

њиховог рада. 

Врсте наставе 

Настава се 

реализује кроз 

следеће облике 

наставе: 

• теоријска настава 

(35 часова) 

• практична настава 

(1 час) 

Место реализације 

наставе 

• Теоријска настава 

се реализује у 

учионици; 

• Практична 

настава се 

реализује у 

цркви – учешћем у 

литургијском 

сабрању; 

Дидактичко 

3. Увод у Нови завет 5  Нови Завет је  

испуњење Старог  

Завета 

 Новозаветни 

списи 

(настанак,  

подела,функција, 
аутори...) 

 Јеванђелисти 

 моћи да закључи да је 

доласком  

Исуса Христа Бог склопио 

Нови  

Завет са људима.  

 моћи да наведе неке од  

новозаветних књига и 

околности  

њиховог настанка; 

 моћи да пронађе 
одређени  

библијски одељак; 

 моћи да каже да се 

Библија користи  

на богослужењима; 

 моћи да именује 

Јеванђелисте и  

препозна њихове 

иконографске  

символе; 

 бити подстакнут на 

читање Светог  
Писма. 

Компетенција за целоживотно учење 

Комуникација 

Одговоран однос према околини 

Естетичка компетенција 

4. Богочовек Исус 16  Пресвета   моћи да преприча Компетенција за целоживотно учење 



Христос Богородица – 

Благовести 

 Богородичини  

празници 

 Рођење 

Христово 

 Христос је  

Богочовек 

 Крштење  

Христово 

 Христова чуда 

 Новозаветне  

заповести и 

Беседа  

на гори 

 Христос – Онај  

који је наш „пут,  

истина и живот“ 

 Лазарева 

Субота и  

Цвети 

 Тајна Вечера – 

прва Литургија 

 Страдање  

Христово 

 Васкрсење  

Христово 

догађај  

Благовести и да препозна 

да је то  

„почетак спасења“; 

 моћи да препозна 

службу анђела  
као гласника и служитеља 

Божијих; 

 моћи да препозна 

Богородичино  

прихватање воље Божије 

као израз  

слободе; 

 моћи да уочи да је за 

разлику од  

Еве, Богородица 

послушала Бога  

 моћи да преприча неке 

од догађаја  
из живота Пресвете 

Богородице и  

повеже их са 

Богородичиним  

празницима; 

 моћи да преприча 

библијски опис  

Рођења Христовог 

 моћи да препозна да је 

Христос  

дошао на свет да сједини 

Бога и  

човека  

 моћи да преприча 

библијски опис  
Христовог Крштења, 

методичка упутства 

за 

реализацију 

наставе 

• Уводне часове 

требало би 

осмислити тако да 

допринесу 

међусобном 

упознавању 

ученика, 

упознавању 

ученика с 

циљевима, 

исходима, 

наставним 

садржајима, 

али и тако да 

наставник стекне 

почетни увид у то 

каквим 

предзнањима и 

ставовима из 

подручја 

Православног 

катихизиса, група 

располаже. 

• Реализација 

програма требало 

би 

да се одвија у 

складу с 

принципима 

савремене активне 

наставе, која својом 

Комуникација 

Решавање проблема 

Одговоран однос према здрављу 

Одговоран однос према околини 

Естетичка компетенција 



поста и  

кушања; 

 моћи да препозна да су 

Христова 

чуда израз Његове љубави 

према  

људима; 

 моћи да увиди разлику 

између  

старозаветног закона и  

новозаветних заповести о 

љубави; 

 бити подстакнут да 

прихвати 

Христа за свој животни 

узор; 

 моћи да преприча 

догађаје  

Васкрсења Лазаревог и 

Уласка у  

Јерусалим; 

 моћи да увиди 

контрадикторност  

између очекивања 

јеврејског народа  

спрам Христове личности; 

 моћи да хронолошки 

наведе  

догађаје Страсне седмице; 

 моћи да преприча 

библијски опис  
Тајне Вечере и у приносу 

хлеба и  

вина препозна Свету 

Литургију; 

динамиком 

подстиче ученике 

на 

истраживачки и 

проблемски 

приступ 

садржајима тема. У 

току 

реализације 

стављати нагласак 

више на 

доживљајно и 

формативно, а 

мање на сазнајно и 

информативно. 

• Квалитет наставе 

се постиже када се 

наставни садржаји 

реализују у складу 

са савременим 

педагошким 

захтевима у 

погледу употребе 

разноврсних 

метода, облика 

рада и наставних 

средстава. • 

Имаући у виду 

захтеве наставног 

програма и 

могућности 

транспоновања 

наставног садржаја 

у педагошко 

дидактичка 



 моћи да преприча 

библијски опис  

Христовог Страдања и 

Васкрсења 

 моћи да кроз тумачење 

тропара  
Христовог Васкрсења 

препозна да  

је Христос победио смрт и  

омогућио свима васкрсење 

из  

мртвих; 

решења, наставник 

би требало да води 

рачуна и о 

психолошким 

чиниоцима 

извођења наставе – 

узрасту ученика, 

нивоу 

психофизичког 
развоја, 

интересовањима, 

склоностима, 

способностима и 

мотивацији 

ученика. • У 

остваривању 

савремене наставе 

наставе наставник 

је извор знања, 

креатор, 

организатор и 

координатор 

ученичких 

активности у 

наставном процесу. 

• Настава је 

успешно 

реализована ако је 
ученик спреман да 

Цркву схвати као 

простор за 

остваривање своје 

личности кроз 

заједничарење са 
ближњима и 

5. Црква Духа Светог 8 Вазнесење и  

Педесетница 

 Заједница у  

Јерусалиму, 

према 

извештају из 
Дела  

апосолских  

 Мисионарско 

дело  

светог апостола  

Павла 

 Гоњења Цркве 

 Свети цар  

Константин и  

крштење царства 

 моћи да преприча 

догађаје  

Вазнесења и Педесетнице; 

 моћи да каже да је 

силаском Духа  

Светог на апостоле рођена 
Црква  

Христова; 

 моћи да именује 

неколико светих 

апостола и наведе неке од 

догађаја  

из њиховог живота; 

 моћи да уочи да су у 

Римском  

царству хришћани били 

гоњени и  

наведе неке од примера  
мучеништва; 

 моћи да објасни значај 

доношења  
Миланског едикта; 

 моћи да усвоји вредност 

Компетенција за целоживотно учење 

Комуникација 

Решавање проблема 

Одговоран однос према здрављу 

Одговоран однос према околини 

Естетичка компетенција 



толеранције међу људима  

различитих верских 

убеђења; 

Тројичним Богом 

који постаје извор 

и пуноћа његовог 

живота. Евалуација 

наставе Евалуацију 

наставе 

(процењивање 

успешности 

реализације наставе 

и остварености 

задатака и исхода 

наставе) наставник 

ће остварити на 

два начина: 

• процењивањем 

реакције ученика 

или прикупљањем 

коментара 

ученика путем 

анкетних 

евалуационих 

листића; 

• провером знања 

које ученици 

усвајају на часу и 

испитаивањем 

ставова; 

Оцењивање 

Непосредно описно 

оцењивање 

ученика може се 
вршити кроз: 

• усмено 

испитивање; 
• писмено 

      

      

      



испитивање; 

• посматрање 

понашања ученика; 

 

 

 

                   Директор        Председник школског одбора 

 

__________________________       _______________________________________ 

         Владимир Симовић                      Славица Јокић 

 


