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Змињак

АНЕКС ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
за први, трећи, четврти, седми и осми разред основног образовања и васпитања

септембар, 2021.године

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

ПЛАНА НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ТРЕЋИ РАЗРЕД

Ред.
број

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

А. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
нед.

год.

нед.

год.

1.

Српски језик

5

180

5

180

2.

Страни језик

2

72

2

72

3.

Математика

5

180

5

180

4.

Свет око нас

–

–

–

–

5.

Природа и друштво

2

72

2

72

6.

Ликовна култура

2

72

2

72

7.

Музичка култура

1

36

1

36

8.

Физичко и здравствено васпитање

3

108

3

108

9.

Дигитални свет

/

/

/

/

У К У П Н О: А
Ред.
број Б. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ

20
720
ТРЕЋИ РАЗРЕД

20
720
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

нед.

год.

нед.

год.

1

36

1

36

У К У П Н О: Б

1

36

1

36

У К У П Н О: А + Б

21

756

21

756

1

Верска настава/Грађанско васпитање

ТРЕЋИ РАЗРЕД
Ред.
број

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

ОБЛИК ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА
нед.

1.

Редовна настава

2.

год.

нед.

год.

21–24*

756–864*

21–24*

756–864*

Пројектна настава

1

36

1

36

3.

Допунска настава

1

36

1

36

4.

Додатна настава

1

36

5.

Настава у природи

7–10 дана годишње

Остали облици васпитно -образовног
рада

Трећи разред
Нед.

Час одељенског старешине

Ваннаставне активности из области
науке, технике, културе, уметности,
медија и спорта
Екскурзије

7–10 дана годишње

Четврти разред

Год.

Нед.

Год.

1

36

1

36

1-2

36-72

1-2

36-72

1-3 дана годишње

III РАЗРЕД
Назив предмета:
Српски језик
Разред:
III
Правилник:Правилник о програму наставе и учења за трећи разред основног образовања и васпитања: 5/2019-6, 1/2020-1, 6/2020-1
Годишњи фонд часова:
180
Недељни фонд часова:
Ред. број
Назив теме
Број
САДРЖАЈ
ИСХОДИ
НАЧИН ПРОВЕРЕ
По завршетку теме ученик
часова
ОСТВАРЕНОСТИ
1.

Књижевност

80

ШКОЛСКА ЛЕКТИРА
Лирска поезија
1. Душан Костић:
Септембар
2. Григор Витез: Какве је
боје поток/
Десанка Максимовић:
Вожња
3. Душан Васиљев: Зима
4. Мирослав Антић: Шта
је највеће/
Ф. Г. Лорка: Луцкаста
песма
5. Драган Лукић: Свакога
дана/
Шта је отац
6. Бранислав Црнчевић:
Љутито мече/
Љубивоје Ршумовић:
Аждаја своме чеду тепа
7. Милован Данојлић:
Љубавна песма
8. Љубивоје Ршумовић:
Домовина себрани
лепотом

ће бити у стању да

Образовних стандарда, исхода,
циљева учења

По завршетку разреда
ученик ће бити у
стању да:
чита са разумевањем
различите текстове;
опише свој
доживљај прочитаних
књижевних дела;
изнесе своје
мишљење о тексту;
разликује књижевне
врсте: лирску и епску
песму, причу, басну,
бајку, роман и
драмски текст;
одреди тему,
редослед догађаја,
време и место
дешавања у
прочитаном тексту;
именује главне и
споредне ликове и
разликује њихове
позитивне и негативне
особине;

-пригодно и систематско
посматрање
- усмено испитивање
(разговор,усмено излагање
ученика на задату тему..)
- писмено одговарање
писмени тематски
радови,домаћи задаци...)
-тестови
ситуациони,пригодни,текући..)
-продукти ученичких
активности ( домаћи задаци )

Међупредметне компетенције

-Комуникативна компетенција,
-компетенција за учење,
-компетенција за сарадњу,
-естетичка компетенција,
-дигитална компетенција,
-решавање проблема

9. Химна Светоме Сави
10. Бранко Стевановић:
Занимање Марка
Краљевића
Епска поезија
11. Народне песме:
Марко Краљевић и бег
Костадин, Орање Марка
Краљевића
Проза
1. Ла Фонтен: Цврчак и
мрав/Езоп: Корњача и
зец
2. Народна приповетка:
Свети Сава и сељак без
среће
3. Народна бајка: Чардак
ни на небу ни на земљи
4. Народна приповетка:
Свијету се не може
угодити
5. Бранко Ћопић:
Изокренута прича
6. Оскар Вајлд: Себични
џин
7. Светлана Велмар
Јанковић: Златно јагње
(одломак)
8. Бранко В. Радичевић:
Прича о дечаку и Месецу
9. Ијан Макјуен: Реч-две
о Питеру (одломак)
10. Јохана Шпири: Хајди
(одломак)

уочи основне одлике
лирске песме (стих,
строфа и рима);
разуме пренесено
значење пословице и
басне и њихову
поучност;
разуме идеје
књижевног дела;
уочи основне одлике
народне бајке;
разликује народну
од ауторске бајке;
представи главне
особине јунака;
уочи основне одлике
народне епске песме;
уочи поређење у
књижевном делу и
разуме његову улогу;
разликује опис од
приповедања у
књижевном делу;
покаже примере
дијалога у песми,
причи и драмском
тексту;
уочи хумор у
књижевном делу.

11. Народна бајка: БашЧелик (читање у
наставцима)
12. Јасминка Петровић:
Од читања се расте
(читање у наставцима)
Драмски текстови
1. Душан Радовић: А
зашто он вежба
2. Александар Поповић:
Лед се топи
3. Јованка Јоргачевић:
Никад два добра
4. Лаза Лазић: Суђење
Популарни и
информативни текстови
Избор из илустрованих
енциклопедија и
часописа за децу о
значајним личностима
српског језика,
књижевности и културе
(Милева Ајнштајн,
Михаило Пупин),
знаменита завичајна
личност и др.
ДОМАЋА ЛЕКТИРА
1. Бранко Ћопић:
Доживљаји Мачка Тоше
2. Избор из поезије
Душана Радовића
(Замислите, Да ли ми
верујете, Страшан лав,

Кад је био мрак, Тужне
ђачке исповести,
Здравица, Плави зец и
друге песме)
3. Браћа Грим: Бајке (по
избору)
Књижевни појмови:
– лирска песма,
– химна,
– епска песма,
– народна бајка,
– роман,
– поређење,
– персонификација (на
нивоу препознавања),

2.

Језик

60

– опис,
– дијалог,
– приповедање,
– епски јунак,
– драмска радња
Врсте речи:
-именице (градивне,
збирне);
-придеви (присвојни,
градивни); род и број
придева;
-заменице (личне
заменице);
-глаголи; лице и број
глагола.
-Подела речи на крају
реда (граница на

По завршетку разреда
ученик ће бити у
стању да:
разликује врсте (и
подврсте) речи у
типичним
случајевима;
одреди основне
граматичке категорије
именица, придева и
глагола;
примењује основна

-писмено испитивање
(контролни задаци,тестови
знања )
- усмена провера кроз
разговор и одговоре на
постављена питања
-тестирање ( обавезно
иницијално,текуће и завршно )
-оцењивање
(самооцењивање,међусобно
вршњачко и заједничко –
наставник/ученик )

-Комуникативна компетенција,
-компетенција за учење,
-компетенција за сарадњу,
-дигитална компетенција,
-решавање проблема

3.

Језичка култура

40

самогласник).
-Управни говор (први и
други модел). Неуправни
говор.
-Велико слово: писање
имена народа,
вишечланих географских
назива (планина, река,
језера, мора и сл.),
празника, наслова књига
и часописа;
-Писање присвојних
придева изведених од
властитих имена
(суфикси: -ов, -ев,
-ин; -ски, -чки, -шки).
-Речца не уз именице и
придеве.
-Наводници (у управном
говору, насловима дела,
називима школа).
-Сугласник ј (између
самогласника и-о и о-и).
-Скраћенице (мерне
јединице за масу,
дужину, време и
запремину течности).
-Краћи и дужи текстови
– књижевни и
некњижевни, као и
нелинеарни текстови.
-Причање о догађајима и
доживљајима, стварним
и измишљеним (усмено и
писано).

правописна правила.

По завршетку разреда
ученик ће бити у
стању да:
чита текст
поштујући интонацију
реченице/стиха;
изражајно рецитује
песму и чита прозни

-пригодно и систематско
посматрање
- усмено испитивање
(разговор,усмено излагање
ученика на задату тему..)
- писмено одговарање(
писмени тематски
радови,домаћи задаци...)

-Комуникативна компетенција,
-компетенција за учење,
-компетенција за сарадњу,
-естетичка компетенција,

-Описивање људи,
животиња и природе
(плански приступ) –
усмено и писано.
-Различите
комуникативне ситуације
(комуникација са
одраслима и са
вршњацима; у школи, у
продавници, телефонски
разговор, поздрављања,
честитања и сл.).
-Богаћење речника: речи
истог или сличног
значења; речи супротног
значења; речи које значе
нешто умањено и
увећано (уз одговарајуће
текстове из лектире).
-Правописне вежбе:
вежбе допуњавања и
избора правилног облика
речи; диктат, аутодиктат.
-Језичке вежбе:
проширивање и
допуњавање реченица
различитим врстама
речи, промена реда речи
у реченици, промена
дужине реченице.
-Лексичко-семантичке
вежбе: речи који
припадају различитим
тематским скуповима;

текст;
изводи драмске
текстове;
јасно и разговетно
изговори обавештајну,
упитну и заповедну
реченицу, поштујући
одговарајућу
интонацију и логички
акценат, паузе, брзину
и темпо;
споји више реченица
у краћу и дужу
целину;
препричава, прича и
описује и на сажет и
на опширан начин;
извештава о
догађајима водећи
рачуна о прецизности,
тачности,
објективности и
сажетости;
варира језички
израз;
попуни једноставан
образац у који уноси
основне личне
податке;
разликује формални
од неформалног
говора
(комуникације);
учествује у
разговору поштујући

-тестови
ситуациони,пригодни,текући..
-продукти ученичких
активности ( домаћи задаци )
-посматање практичних
комуникативних ситуација и
указивање на пропусте и
њихово отклањање
-вредновање ученичког
изражавања провером
излагања реферата на задату
тему
-ученички радови (
постери,групни тематски
панои...)

-дигитална компетенција,
-одговоран однос према околини,
-решавање проблема

речи супротног значања
али исте врсте и истог
рода и броја, промена
граматичког лица у
тексту; основно и
пренесено значење речи
и друго.
-Стилске вежбе:
састављање прича на
основу задатих речи;
сажимање или
проширивање познате
приче (текста), мењање
краја приче (текста);
настављање приче на
основу датог почетка;
промена становишта
(нпр. увести у текст нове
ликове; сместити бајку у
далеку будућност...).
-Говорне вежбе:
рецитовање, изражајно
читање, сценско
приказивање
драмског/драматизованог
текста и сл.
Кључни појмови садржаја:књижевност, језик, језичка култура.

уобичајена правила
комуникације и
пажљиво слуша
саговорника.

Назив предмета:
Математикa
Разред:
III
Правилник:Правилник о програму наставе и учења за трећи разред основног образовања и васпитања: 5/2019-6, 1/2020-1, 6/2020-1
Годишњи фонд часова:
180
Недељни фонд часова: 5
Ред. број
Назив теме
Број
САДРЖАЈ
ИСХОДИ
НАЧИН ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ
По завршетку теме ученик
Образовних стандарда, исхода, циљева учења
часова
ће бити у стању да

1.

Бројеви

136

Бројеви прве
хиљаде.
Сабирање и
одузимање
(усмени и
писмени
поступак).
Множење
једноцифреним
бројевима и
бројем 10 и
дељење
бројевима прве
десетице са и
без остатка
(усмени и
писмени
поступак).
Зависност
резултата од
промене
компонената.
Једначине

– прочита, запише и
упореди бројеве прве
хиљаде и прикаже их
на бројевној правој;
– прочита број
записан римским
цифрама и напише
дати број римским
цифрама (до 1.000);
– изврши четири
основне рачунске
операције, писмено и
усмено (до 1.000);
– подели број бројем
прве десетице, са и без
остатка, и провери
резултат;
– процени вредност
израза са једном
рачунском
операцијом;
– израчуна вредност
бројевног израза са
највише три рачунске
операције;
– одреди десетице и
стотине најближе

- посматрање (пригодно и систематско са
унапред утврђеним циљем и вођењем
белешки )
- испитивање ( усмено и писмено ) кроз
контролне задатке,тестове,домаће задатке...
- тестирање ( иницијално,текуће,завршно)

Међупредметне
компетенције
-Рад са подацима и
информацијама
-Компетенција за решавање
проблема
-Дигитална компетенција.

облика: a + x =
b,

2.

Геометрија

32

датом броју;
– реши једначину са
једном рачунском
a – x = b, x – a = операцијом;
b, a × x = b.
– одреди и запише
скуп решења
Неједначине
неједначине са
облика: a ± x <
сабирањем и
b,
одузимањем;
– реши проблемски
a ± x > b, x – a < задатак користећи
b, x – a > b.
бројевни израз или
једначину;
Римске цифре D, – упореди разломке
М.
облика са једнаким
имениоцима;
– резултат мерења
Упоређивање
дужине запише
разломака са
децималним бројем са
једнаким
једном децималом;
имениоцима.
– уочи и речима
опише правило за
Децимални
настајање бројевног
запис броја са
низа;
једном
– чита и користи
децималом.
податке представљене
табеларно или
графички (стубичасти
дијаграм и сликовни
дијаграм).
Узајамни
– црта паралелне и
положаји правих нормалне праве,
(паралелне
правоугаоник и
праве и праве
квадрат;
које се секу).
– конструише троугао

- - посматрање (пригодно и систематско са
унапред утврђеним циљем и вођењем
белешки )
- испитивање ( усмено и писмено ) кроз
контролне задатке,тестове,домаће задатке...

-Компетенција за учење
-Компетенција за решавање
проблема.

Угао, врсте
углова.
Троугао, врсте
троуглова.
Кружница и
круг.
Правоугаоник и
квадрат.
Обим троугла,
квадрата и
правоугаоника.
Цртање
паралелних и
нормалних
правих помоћу
лењира.
Конструкције
троугла и
кружнице.

3.

Мерење и мере

12

Пресликавање
геометријских
фигура на
квадратној
мрежи.
Мерење масе
(kg, g, t).

и круг;
– именује елементе
угла, правоугаоника,
квадрата, троугла и
круга;
– разликује врсте
углова и троуглова;
– одреди обим
правоугаоника,
квадрата и троугла,
применом обрасца;
– опише особине
правоугаоника и
квадрата;
– преслика
геометријску фигуру у
квадратној или
тачкастој мрежи на
основу задатог
упутства;
– користи
геометријски прибор и
софтверске алате за
цртање.

- тестирање ( иницијално,текуће,завршно)
-групни рад и међусобно тзв.вршњачко
оцењивање
- практични радови ученика
( израда модела геометријских слика и
тела)

– чита, упореди и
претвара јединице за
мерење дужине, масе,

-практичан рад ученика ( мерење школских -Рад са подацима и
просторија,игралишта,времена,запремине..) информацијама
-- посматрање (пригодно и систематско са
-Комуникација.

Мерење времена
(деценија, век,
секунд).
Мерење дужине
(mm, km).
Мерење
запремине
течности (l, dl,
cl, ml, hl).

запремине течности и
времена;
– упореди величине
(дужина, маса,
запремина течности и
време);
– измери површину
геометријске фигуре
задатом мером
(правоугаоником,
квадратом и
троуглом);
– примењује концепт
мерења у
једноставним реалним
ситуацијама.

унапред утврђеним циљем и вођењем
белешки )
- испитивање ( усмено и писмено ) кроз
контролне задатке,тестове,домаће задатке...
- тестирање ( иницијално,текуће,завршно)

Мерење
површине
геометријских
фигура задатом
мером
Кључни појмови садржаја:бројеви прве хиљаде, разломак, децимални запис броја, круг, троугао, правоугаоник, квадрат, угао, паралелне праве, нормалне праве,
појам површине, једначине и неједначине, мерење дужине, масе, времена и запремине течности.

Назив предмета:
Природа и друштво
Разред:
III
Правилник:Правилник о програму наставе и учења за трећи разред основног образовања и васпитања: 5/2019-6, 1/2020-1, 6/2020-1
Годишњи фонд часова:
72
Недељни фонд часова:
2
Ред. број
Назив теме
Број
САДРЖАЈ
ИСХОДИ
НАЧИН ПРОВЕРЕ
По завршетку теме ученик ће
часова
ОСТВАРЕНОСТИ
бити у стању да

1.

ПРИРОДА И
ДРУШТВО МОГА
КРАЈА

15

-Облици рељефа:
узвишења (подножје,
стране, обронци, врх),
равнице и удубљења.
-Рељеф у мом крају.
-Површинске воде:
река и њене притоке
(лева и десна обала);
бара и језеро.
-Површинске воде у
мом краја.
-Групе људи:
становници и народи
краја (права и обавезе;
обичаји; суживот).
-Производне и
непроизводне
делатности и њихова
међузависност.
-Село и град, њихова
повезаност, зависност
и међуусловљеност.
-Значај и улога
саобраћаја. Путнички,
теретни и
информациони

По завршетку разреда
ученик ће бити у стању
да:
−идентификује облике
рељефа у свом крају;
−идентификује облике
рељефа и површинских
вода у свом крају;
−илуструје примерима
како рељеф и површинске
воде утичу на живот људи
у крају;
−примени правила
друштвено прихватљивог
понашања поштујући
права, обавезе и
различитости међу
људима;
−повеже различита
занимања и делатности са
потребама људи у крају у
коме живи;
−представи резултате
истраживања;
−повеже врсте и значај

Међупредметне компетенције

Образовних стандарда,
исхода, циљева учења

-тестирање( обавезно
иницијално,текуће и
завршно)
-усмено и писмено
испитивање
-пригодно и
систематско
посматрање

•комуникативна компетенција,
•компетенција за учење,
•дигитална компетенција,
•компетенција за сарадњу,
•за одговорно учешће у
демократском друштву,

-практичан рад ученика
•естетичка компетенција
( израда плана
насеља,макете места
живљења)
-израда пројекта на
тему повезаности села
и града

саобраћај.
-Безбедно понашање
ученика на
саобраћајницама у
крају. Опрема за
безбедну вожњу
ролера, тротинета и
бицикла.
-Течно, гасовито и
чврсто стање воде.
Кружење воде у
природи.
-Промене при
загревању и хлађењу
ваздуха (промена
температуре,
запремина и кретање
ваздуха).
-Мерење температуре
воде, ваздуха и тела.
-Копнене животне
заједнице: шуме,
ливаде и пашњаци;
-Водене животне
заједнице: баре, језера
и реке.
-Култивисане животне
заједнице: воћњаци,
повртњаци, њиве и
паркови.
-Значај и заштита
земљишта и копнених
животних заједница.
.

саобраћаја у свом крају са
потребама људи;
−примени правила
безбедног понашања у
саобраћају;
−повеже резултате рада са
уложеним трудом.

2.

УСЛОВИ ЗА
ЖИВОТ У МОМ
КРАЈУ
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-Услови за живот,
ланац исхране и
међусобни утицаји у
животним заједницама:
-Значај и заштита вода
и водених животних
заједница.
-Животне заједнице у
мом крају и човеков
однос према њима.
-Начини преношења и
мере заштите од
заразних болести (грип,
заразна жутица,
варичеле) и болести
које преносе животиње
(крпељи, вашке).

По завршетку разреда
ученик ће бити у стању
да:
−разликује чврсто, течно
и гасовито стање воде у
природи и свакодневном
животу;
−повеже температурне
промене са променама
запремине и кретања
ваздуха;
−
очита вредност
температуре воде, ваздуха
и тела помоћу
термометра;
−
прикаже везе међу
живим бићима у
различитим животним
заједницима помоћу
ланца исхране;
−
илуструје
примерима одговоран и
неодговоран однос човека
према животној средини;
−
примени поступке
(мере) заштите од
заразних болести;
−
сарађује са
другима у групи на
заједничким
активностима;
−представи резултате
истраживања;
−повеже резултате рада са
уложеним трудом.

-пригодно и
систематско
посматрање
-усмено и писмено
испитивање
-обавезно
иницијало,текуће и
завршно тестирање
-продукти ученичких
активности(
постери,панои)

•комуникативна компетенција,
•компетенција за учење,
•дигитална компетенција,
•компетенција за сарадњу, за
одговорно учешће у демократском
друштву,
•одговоран однос према околини,
•одговоран однос према здрављу

3.

4.

ОРИЈЕНТАЦИЈА
У ПРОСТОРУ И
ВРЕМЕНУ

КРЕТАЊЕ
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11

-Главне стране света.
-Умањено приказивање
објеката и приказивање
из ,,птичије''
перспективе.
-План насеља.
-Географска карта
Републике Србије:
картографске боје,
картографски знаци).
-Мој крај на
географској карти
Републике Србије.
-Временске одреднице
(датум, година,
деценија и век).
-Историјски извори
(материјални, писани и
усмени).
-Садашњост,
прошлост, будућност:
догађаји, људи и
промене у мом крају.
-Породична прошлост
(преци и потомци) и
знаменити људи краја.
-Начин живота данас и
у прошлости –
занимања, одевање,
исхрана, дечије игре.
-Кретање тела по
путањи (правилинијско
и криволинијско).
-Утицај јачине
деловања на пређено

По завршетку разреда
ученик ће бити у стању
да:
−се оријентише у
простору помоћу компаса
и оријентира из
природе/окружења;
−опише пут којим се
може стићи од једне до
друге тачке помоћу плана
насеља;
−идентификује
географске објекте у свом
крају користећи
географску карту
Републике Србије;
−користи временске
одреднице (година,
деценија, век) у
свакодневним
ситуацијама и приликом
описивања догађаја из
прошлости
−прикупи и представи
податке о прошлости
породице и краја;
−повеже резултате рада са
уложеним трудом.

-пригодно и
систематско
посматрање
-усмено и писмено
испитивање
-обавезно
иницијало,текуће и
завршно тестирање
-продукти ученичких
активности(
постери,панои)
-вредновање групних
радова ученика кроз
вршњачко оцењивање
-вредновање
практичног сналажења
у простору
-продукти ученичких
активности (
календари,часовници )

•комуникативна компетенција,

По завршетку разреда
ученик ће бити у стању
да:
−доводи у везу брзину
падања тела са његовим

-пригодно и
систематско
посматрање
-усмено и писмено
испитивање

•комуникативна компетенција,

•компетенција за учење,
•дигитална компетенција,
•компетенција за сарадњу,
•за одговорно учешће у
демократском друштву,
•одговоран однос према околини,
•рад са подацима и информацијама

•компетенција за учење,
•дигитална компетенција,

5.

МАТЕРИЈАЛИ

12

растојање тела.
-Дејство Земљине теже
– падање тела.
-Утицај облика тела на
брзину падања.
-Извори светлости
(природни и вештачки).
Како настаје сенка –
облик и величина
сенке.
-Кретање производи
звук: треперење
затегнуте жице,
гласних жица;
различити звуци у
природи. Звук као
информација.
-Заштита од буке.

обликом;
-повеже јачину деловања
на тело са његовим
пређеним растојањем;
−разликује природне и
вештачке изворе
светлости;
−повеже промену
величине и положаја
сенке са променом
положаја извора
светлости;
−повеже промену јачине
звука са променом
удаљености од његовог
извора;
−изведе једноставне
огледе/експерименте и
повеже резултат са
објашњењем/закључком;
−представи резултате
истраживања (писано,
усмено, помоћу ленте
времена, Power Point
презентацијом и/или
цртежом и др.);
−сарађује са другима на
заједничким
активностима.

-обавезно
иницијало,текуће и
завршно тестирање
-продукти ученичких
активности(
постери,панои)
-практичан рад
ученика,извођење
огледа,лабораторијских
и других вежби
утврђује се ниво
остварености
практичних умења и
вештина с
разумевањем
-самосталност и
вештина у коришћењу
инструмената и алата
при извођењу задатака

-Промене материјала:
повратне (истезање,
савијање,
ширење/скупљање;
испаравање,

По завршетку разреда
ученик ће бити у стању
да:
−разликује повратне и
неповратне промене

-пригодно и
систематско
посматрање
-усмено и писмено
испитавање

•компетенција за сарадњу,
•за одговорно учешће у
демократском друштву,
•одговоран однос према околини,
•одговоран однос према здрављу

•компетенција за учење,
•дигитална компетенција,
•естетичка компетенција,

кондензовање,
топљење/очвршћавање)
и неповратне
(сагоревање, рђање).
-Сличности и разлике
међу течностима (вода,
уље, детерџент за
прање судова, мед,
млеко, сок од лимуна).
-Вода и друге течности
као растварачи.
-Зависност брзине
растварања од
уситњености
материјала,
температуре течности и
мешања.
-Топлотна
проводљивост
материјала.
-Ваздух као топлотни
изолатор у
природи и
свакодневном животу
(крзно и перје;
слојевито облачење,
вунене рукавице,
грађевински блокови,
термос- боца).
-Значај рециклаже.
-Разврставање отпада
од пластике, стакла,
папира, метала.
-Рационална

материјала;
−уочи сличности и
разлике међу течностима
– тече, променљивост
облика; провидност; боја;
густина;
−одабере материјале који
по топлотној
проводљивости највише
одговарају употреби у
свакодневном животу;
−објасни како рециклажа
помаже очувању природе;
-изведе једноставне
огледе/експерименте и
повеже резултат са
објашњењем/закључком;
−
повеже резултате
рада са уложеним трудом;
−представи резултате
истраживања

-тестирање ( обавезно
•рад са подацима и информацијама,
иницијално,текуће и
завршно)
-практичан рад ученика •одговоран однос према околини

потрошња.
-Међусобни утицај
човека и окружења
(начин на који човек
мења окружење),
утицај на здравље и
живот кроз правила
понашања који
доприносе одрживом
развоју.
Кључни појмови садржаја:крај, човек, животне заједнице, оријентација у времену и простору, прошлост краја, кретање, материјали.

Назив предмета:
Ликовна култура
Разред:
III
Правилник: Правилник о програму наставе и учења за трећи разред основног образовања и васпитања: 5/2019-6, 1/2020-1, 6/2020-1
Годишњи фонд часова:
72
Недељни фонд часова: 2
Ред. број
Назив теме
Број
САДРЖАЈ
ИСХОДИ
НАЧИН ПРОВЕРЕ
По завршетку теме ученик
часова
ОСТВАРЕНОСТИ
1.

Материјали
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Својства
материјала.
Својства
материјала за
ликовно
обликовање –
тврдоћа,
еластичност,
растворљивост или
постојаност
(промене у току
сушења, у
контакту са
светлошћу, у
контакту са
различитим
супстанцама и
подлогама...),
материјали који
могу да се користе
као алатке (пера,
крзно, длака,
лишће, дрвца...).
Изглед материјала
– основне и
изведене боје,
природне и

ће бити у стању да

Образовних стандарда, исхода, циљева
учења

–поштује инструкције
за припремање,
коришћење,
одржавање и одлагање
материјала и прибора;
–повеже уметничко
занимање и
уметнички занат са
одговарајућим
продуктом;
–преобликује,
самостално или у
сарадњи са другима,
амбалажу и предмете
за рециклажу
мењајући им
употребну функцију;

-пригодно и систематско
посматрање
-провера оспособљености за
коришћење одговарајућих
материјала у раду посматрањем
-практични радови ученика
-самосталност и показивање
вештине у коришћењу материјала
и алата

Међупредметне компетенције

-сарадња,
-компетенција за учење,
-комуникација,
-естетичка компетенција
-решавање проблема,
-рад са подацима и
информацијама,
-одговорно учешће у
демократском друштву,
-предузимљивост
-оријентација ка предузетништву

створене текстуре.

2.

Споразумевање

24

Технике. Однос
материјала,
ликовне технике и
идеје. Производи
уметничких заната
(накит, уметничке
лутке, шешири,
таписерије,
ћилими, осликани
текстил, собне
светиљке и сенила,
грнчарија, дуборез,
гравуре...). Значај
рециклирања,
уметничка
рециклажа.
Говор тела.
Поглед, израз
лица, држање тела,
гест и кретање,
однос вербалне и
невербалне
комуникације.
Тумачење
визуелних
информација.
Визуелне
карактеристике
биљака и
животиња, знаци,
симболи,
униформе, заставе,

–укаже на сличностии
разлике које опажа у
уметничким делима и
традицији различитих
народа;
–изрази одабране
садржаје изразом
лица, положајем тела,
покретима или
кретањем;

-усмено испитивање
-практичан рад ученика
-разговор и усмено излагање
ученика на задату тему

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

ношње... Пејзаж,
портрет,
аутопортрет.

3.

Композиција

12

Слика, текст, звук.
Кратки анимирани
филмови, рекламе,
билборди... Лепо
писање – плакат,
позивнице,
честитке...
Композиција.
Дводимензионалне
и
тродимензионалне
композиције,
организација
композиције,
равнотежа.
Орнамент.
Традиционална и
савремена
употреба
орнамената,
симетрија.

4.

Простор

8

Облици у
простору.
Непокретни
објекти у
отвореном и
затвореном
простору

–изрази своје
доживљаје, емоције,
имагинацију и
запажања одабраним
материјалом,
прибором и
техникама;
–користи одабране
податке и
информације као
подстицај за
стваралачки рад;
–протумачи
једноставне визуелне
информације и поруке
из свакодневног
живота;
–распореди облике,
боје, линије и/или
текстуре креирајући
оригиналне
композиције;
–разговара са
вршњацима о

-практичан рад ученика
-вредновање ученичких радова
-излагање ученичких радова на
паноима

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

-пригодно и систематско
посматрање
-практични радови ученика и
њихово вредновање
-продукти ученичких
активности(цртежи,постери,панои)

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

(споменици,
уметничка дела,
експонати...).
Композиција у
простору –
поставка изложбе,
уређење
просторије,
уређење школе,
уређење околине у
локалној
заједници...
Оптичке илузије на
дводимензионалној
подлози,
специјални ефекти
на сцени, у
филмовима,
игрицама...
Кретање. Покрет и
кретање у природи,
окружењу и
уметничким
делима.
Кључни појмови садржаја:простор, облик, линија, боја, текстура.

доживљају простора,
дизајна, уметничких и
ученичких радова,
уважавајући
различитости;
–учествује у
обликовању и
уређењу простора у
школи, код куће или у
окружењу;
–разматра, у групи,
шта и како је учио/ла
и где та знања може
применити.

-одговорно учешће у
демократском друштву

Назив предмета:
Mузичка култура
Разред:
III
Правилник: Правилник о програму наставе и учења за трећи разред основног образовања и васпитања: 5/2019-6, 1/2020-1, 6/2020-1
Годишњи фонд часова:
36
Недељни фонд часова:
1
Ред. број
Назив теме
Број
САДРЖАЈ
ИСХОДИ
НАЧИН
Међупредметне компетенције
По завршетку теме ученик ће
часова
ПРОВЕРЕ
бити у стању да
ОСТВАРЕНОСТИ
Образовних стандарда,
исхода, циљева учења

1.

Слушање музике

27

-Композиције
различитог
карактера и
елементи музичке
изражајности
(мелодијска
линија, темпо,
ритам,
динамика).
-Особине тона:
боја (различити
гласови и
инструменти),
трајање, јачина,
тонске висине.
-Музички дијалог
(хор, глас и хор,
глас и
инструмент, два
гласа, два
инструмента,
један свирач,
група свирача,
оркестар).
-Различити
жанрови везани

– опише своја осећања у
вези са слушањем музике;
– разликује инструменте
по боји звука и
изражајним могућностима;
– повезује карактер дела са
избором инструмента и
музичким изражајним
елементима;
– препозна музичку тему
или карактеристични
мотив који се понавља у
слушаном делу;
– поштује договорена
правила понашања при
слушању и извођењу
музике;
– самостално или уз помоћ
одраслих, користи
предности дигитализације.

-пригодно и
систематско
посматрање
-активност ученика
-анализа и
формативно
оцењивање

-дигитална компетенција,
-естетичка компетенција
-комуникација.

2.

Извођење музике

7

за уобичајене
ситуације у
животу.
-Музичка прича.
-Филмска музика.
-Музички бонтон.
-Музика и
здравље.
-Дигитализација.
Дидактичке
музичке игре.
-Правилaн начин
певања – држање
тела и дисање.
Правилна
дикција.
-Певање песама
по слуху
различитог
садржаја и
карактера
-Певање песама
уз покрет.
-Певање модела и
наменских
песама и
повезивање
њихових
почетних тонова
у тонском опсегу
од ха до це2.
-Певање и
свирање песама
из нотног текста.
-Дечји и

– примењује правилан
начин држања тела и
дисања при певању;
– изговара бројалице у
ритму, уз покрет;
– пева по слуху и са
нотног текста песме
различитог садржаја и
расположења;
– наведе особине тона и
основне музичке
изражајне елементе;
– повезује почетне тонове
песама – модела и
једноставних наменских
песама са тонском
висином;
– комуницира са другима
кроз извођење
традиционалних и
музичких игара уз покрет;
– свира по слуху и из
нотног текста ритмичку и
мелодијску
пратњу;
– изабере одговарајући

-провера
усвојености знања
кроз дидактичке
музичке игре
-правилно
коришћење
инструмената
-самооцењивање
ученика
-вршњачко
оцењивање
-формативно и
бројчано
оцењивање

-компетенција за целоживотно учење,
-дигитална компетенција
-естетичка компетенција,
-решавање проблема,
-компетенција за учење,
-комуникација.

алтернативни
инструменти и
начини свирања
на њима.
-Инструментална
пратња по слуху.
-Певање и
извођење
музичких игара
уз свирање на
дечјим
инструментима –
песме уз игру,
дидактичке игре,
музичке
драматизације.
-Свирање
инструменталних
аранжмана на
дечјим
ритмичким
инструментима и
на алтернативним
изворима звука.
-Музички бонтон.
-Особине тона:
боја (различити
гласови и
инструменти),
трајање (нотна
трајања), јачина
(динамичке
ознаке – пиано,
форте, крешендо
и декрешендо),

музички садржај (од
понуђених) према
литерарном садржају;
– поштује договорена
правила понашања при
слушању и извођењу
музике;
– коментарише своје и
туђе извођење музике.

3.

Музичко
стваралаштво

2

тонске висине (од
це1 до ге1).
-Елементи
музичког писма:
линијски систем,
виолински кључ,
трајање тонова
(половина,
четвртина,
осмина ноте и
одговарајуће
паузе) у такту
2/4.
-Јединица
бројања.
-Тактирање у 2/4
такту.
Стварање
једноставне
ритмичке и
мелодијске
(једноставне)
пратње.
-Музичка питања
и одговори и
музичка
допуњалка.
-Стварање звучне
приче од
познатих
музичких
садржаја, звучних
ономатопеја и
илустрација на
краћи литерарни

– осмисли и изведе
једноставну ритмичку и
мелодијску пратњу;
– осмисли музички
одговор на музичко
питање;
– осмисли једноставну
мелодију на краћи задати
текст;
– учествује у школским
приредбама и
манифестацијама.

-практичан рад
ученика
-праћење
индивидуалног
напредовања

-за рад са подацима и информацијама,
-решавање проблема,
-дигитална компетенција,
-естетичка компетенција
-комуникација.

текст (учење у
контексту).
Кључни појмови садржаја:певање, свирање, слушање, музичке игре, музички бонтон, нотно писмо.

Назив предмета:
Физичко и здравствено васпитање
Разред:
III
Правилник: Правилник о програму наставе и учења за трећи разред основног образовања и васпитања: 5/2019-6, 1/2020-1, 6/2020-1
Годишњи фонд часова:
108
Недељни фонд часова:
3
Ред. број
Назив теме
Број
САДРЖАЈ
ИСХОДИ
НАЧИН
Међупредметне компетенције
По завршетку теме ученик ће
часова
ПРОВЕРЕ
бити у стању да
ОСТВАРЕНОСТИ
Образовних стандарда,
исхода, циљева учења

1.

Физичке
способности

6

2.

Атлетика

30

-Вежбе за развој
снаге са и без
реквизита.
-Вежбе за развој
покретљивости са
и без реквизита.
-Вежбе за развој
аеробне
издржљивости.
-Вежбе за развој
брзине и
експлозивне
снаге.
-Вежбе за развој
координације.
-Примена
националне
батерије тестова
за праћење
физичког развоја
и моторичких
способности.
-Техника трчања.
-Истрајно
трчање.

- примени једноставне
двоставне
општеприпремне вежбе
(вежбе обликовања);
- прати промене у тежини
и висини код себе и
других; мај
- коригује сопствено
држања тела на основу
савета наставника;
- правилно држи тело;
– правилно изводи вежбе,
разноврсна природна и
изведена кретања;

-пригодно и
систематско
посматрање
-мерење
-постигнућа у
моторичким
вештинама
- формативно
праћење
-бројчано
оцењивање у
складу са
индивидуалним
способностима

-Компетенција за целоживотно учење
-Брига за здравље
-Естетска компетенција

– правилно изводи и
контролише покрете у
различитим кретањима;

-активно
учествовање на
часовима физичког
васпитања

-Компетенција за целоживотно учење
-Вештина сарадње
-Естетска компетенција

3.

Спортска
гимнастика

28

4.

Основе тимских,
спортских и
елементарних
игара

24

5.

Плес и ритмика

16

-Скок удаљ
згрчном
техником.
-Бацање лоптице
из залета.
-Скок увис
прекорачном
техником.
-Вежбе на тлу:
вежбе и
комбинације.
-Прескоци и
скокови.
-Вежбе у вису,
вежбе у упору и
вежбе и вежбе
променама
висова и упора.
-Вежбе
равнотеже на
шведској клупи и
ниској греди.
-Између четири
ватре
-Мини-рукомет.
-Футсал – „мали
фудбал”.
-Вежбе са
вијачом.
-Вежбе са
лоптом.
-Народно коло
„Савила се бела
лоза винова”.
-Народно коло из

-вежбање у
адекватној
спортској опреми
-самопроцењивање
напретка

-одржава равнотежу у
различитим кретањима;

-посматрање
-активност ученика
на часу
-ниво
ангажованости
-бројчано и
формативно
оцењивање у
складу са
индивидуалним
напредовањем
сваког ученика

-Компетенција за целоживотно учење
-Естетска компетенција

– комбинује усвојене
моторичке вештине у игри
и свакодневном животу;

-посматрање
-активност на часу
- анализа
наставник-ученици

- Компетенција за целоживотно учење
- Вештина сарадње

– изведе дечји и народни
плес;
– изведе кретања, вежбе и
саставе уз музичку
пратњу;

-посматрање
--континуирано
праћење
постигнућа ученика
-активност на часу

- Компетенција за целоживотно учење
- Вештина сарадње
-Естетска компетенција

6.

Полигони

7.

Култура вежбања и
играња

краја у којем се
школа налази.
4
Полигон у складу
са реализованим
моторичким
садржајима.
На свим -Основна
часовима правила: Између
четири ватре,
Мини-рукомета и
Футсала.
-Понашање
према осталим
учесницима у
игри (према
судији, играчима
супротне и
сопствене екипе).
-Чување и
одржавање
материјалних
добара.
-Постављање,
склањање и
чување справа и
реквизита
неопходних за
вежбање.
„Ферплеј”
(навијање,
победа, пораз).
-Породица и
вежбање.
-Вежбање као део
дневних

– правилно подиже, носи и
спушта терет;
- користи терминологију
вежбања;
- поштује правила
понашања на
вежбалиштима;
- поштује мере
безбедности током
вежбања;
- одговорно се односи
према објектима, справама
и реквизитима;
- примени правила игре;
- навија и бодри учеснике
у игри на начин који
никога не вређа;
- прихвати победу и пораз
као саставни део игре и
такмичења;
- уредно одлаже своје
ствари пре и након
вежбања и у другим
ситуацијама;
- уредно одржава простор
у коме живи и борави;
- користи здраве
намирнице у исхрани;
- препозна лепоту покрета
у вежбању;
– придржава се правила

- посматрање и
мерење
-формативно
праћење
-посматрање
-активност на часу
-практичан рад
ученика
-праћење и
вредновање

-Компетенција за целоживотно учење
-Решавање проблема
- Вештина сарадње
-Вештина комуникације
-Вештина за живот у демократском
друштву
-Естетска компетенција
-Вештина сарадње
-Брига за здравље

активности.

8.

Здравствена
култура

На свим
часовима

-Моје срце –
пулс.
-Дисање и
вежбање.
-Хигијена
простора за
вежбање.
-Значај воћа и
поврћа у
исхрани.
-Значај воде за
организам и
вежбање.
-Поступање у
случају повреде.

вежбања;
- се придржава правила
вежбања;
- вреднује сопствена и
туђа постигнућа у
вежбању;

- препозна здравствено
стање када не треба да
вежба;
- примењује здравствено хигијенске мере пре, у
току и након вежбања и у
другим животним
ситуацијама
- користи здраве
намирнице у исхрани;
- повезује различита
вежбања са њиховим
утицајем на здравље;
– препозна здравствено
стање када не треба да
вежба;
– примењује хигијенске
мере пре, у току и након
вежбања и другим
животним ситуацијама;
– повезује различита
вежбања са њиховим
утицајем на здравље;
– прати промене у тежини
и висини код себе и
других;
Кључни појмови садржаја: физичке способности, моторичке вештине, здравље, плес и игра.

-усмено
испитивање и
вредновање
-практичан рад
ученик
-анализа наставникученик

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

Назив предмета:
Православни Катихизис
Разред:
трећи
Правилник: Правилник о програму наставе и учења за трећи разред основног образовања и васпитања: 5/2019-6, 1/2020-1, 6/2020-1
Годишњи фонд часова:
36
Недељни фонд часова:
1
Ред. број
Назив теме
Број
САДРЖАЈ
ИСХОДИ
НАЧИН
Међупредметне компетенције
По
завршетку
теме
ученик
ће
часова
ПРОВЕРЕ
бити у стању да
ОСТВАРЕНОСТИ
Образовних стандарда,
исхода, циљева учења

1.

Увод

1

Упознавање са
садржајем
програма и
начином рада

2.

Бог ствара свет и
човека

7

 Појам Светога
Писма као књиге
откривења
 Стварање
невидљивог
светадуховних сила анђела

Когнитивни аспект:
•
моћи да сагледа
садржаје којима ће се
бавити настава
Православног катихизиса
у току 3. разреда основне
школе;
•
моћи да уочи
какво је његово
предзнање из градива
Православног катихизиса
обрађеног у претходном
разреду школовања.
Афективни аспект:
•
ученик ће бити
мотивисан да активно
учествује на часовима
верске наставе
Когнитивни аспект:
 препознати неке
елементе
библијске повести о
стварању
света;
 моћи да препозна и

Катихизација као
литургијска
делатностзаједничко 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

Компетенција за учење.
Одговорно учешће у демократском
друштву
Естетичка компетенција. Комуникација.
Сарадња.
Дигитална компетенција.

Компетенција за учење.
Одговорно учешће у демократском
друштву
Естетичка компетенција. Комуникација.
Сарадња.
Дигитална компетенција.

 Библијскоказивање о
стварању света по
данима
 Стварање човека
 Песма „Молитва“
Бранко
Радичевић(песник
се диви Божјем
стварању и моли
благослов...)
 Прича „Паче“ А.
Солжењицин

именује иконе
на којима су
представљени дани
стварања света, на
основу
библијске повести;
 моћи да увиди да је
свет скуп
конкретних врста живих
бића која
су уједињена, једна
другима
потребна и да она чине
велику
заједницу љубави –
Цркву;
 моћи да објасни да је
свет створен
љубављу Божјом;
 моћи да разуме да се
права слобода
изражава као љубав
према другим
људима, природи и Богу;
 уочити да је човек
сличан Богу.
Афективни аспект:
 бити подстакнут да
развија
љубав према ближњима,
природи
и Богу;
 развијати жељу и свест
о
важности бриге према

богослужбеном
животу Цркве.
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

3.

Бог нас воли

7

 Прича „Шишарка“
или прича
„Себични џин“ О.
Вајлд (са правим
крајем, кад се
појављује
Христос...)
 Прича Св. Владике
Николаја о томе
како је Господ са
Богородицом
избавио пастира
Давида из невоље
(кад је заспао у
пећини а змија му
легла на груди...)Акад је
одрастао
Цар Давид је
описао Богородицу
и Христа у псалму
 „Љубавна песма“,
М. Данојлић (о
маслачку и
облачку)
 Јављање анђела
Богородици;
 Јављање анђела
Јосифу;
 Сусрет Богородице
и Јелисавете;
 Јављање анђела
пастирима;
 Јављање анђела

ближњима
и природи.
Когнитивни аспект:
• знати да је Бог створио
свет из
љубави и да објасни како
зна да
Бог воли свет;
• препознати да Бог
брине о свету и
да наведе примере Божјег
старања
о свету;
• увидети кроз своје
креативне
способности да је човек
сличан
Богу;
• увидети да Бог жели да
свет
постоји вечно;
• увидети да су Бог, људи
и природа
различити, али да нису
потпуно
раздељени;
• увидети различитост
која постојиизмеђу Бога
и створеног света;
• знати да је Бог из бриге
према
свету и човеку послао
свога Сина
у свет;
• упознати улогу анђела

литургијском
сабрању;
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

Компетенција за учење.
Одговорно учешће у демократском
друштву
Естетичка компетенција. Комуникација.
Сарадња.
Дигитална компетенција.

мудрацима;
 Анђео јавља
Јосифу да склони
породицу у
Египат;
 Молитва Анђелу
чувару;
 Песма: „Анђели
певају“.

4.

Заједница Бога и
света кроз човека

7

 Прича „ Три
дрвета“(Ова прича
је и Божићна и
Васкршња)
 Подизање
задужбина –
најзначајније
задужбине Светога
Саве и Светог
Симеона Мироточивог
 Јеванђељско

као
сарадника Божјих у
старању о
свету;
• уочити да је свет смртан
ван
заједнице са Богом;
• упознати сдржај
молитве Анђелу
чувару;
• усвојити текст и
мелодију песме
„Анђели певају“.
Афективни аспект:
• бити подстакнут да
развија свест о
томе да је важан зато што
га воли
Бог и његови ближњи ;
• бити подстакнут да се
труди да
воли све људе (чак и оне
од којих је
веома различит).
Когнитивни аспект:
• уочити да је човек
посредник
између Бога и природе и
да Бог са
природом разговара
преко човека;
• проширити своје знање
о служењу
Светога Саве Богу и
нашем

принципима
савремене активне
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

Компетенција за учење.
Одговорно учешће у демократском
друштву
Естетичка компетенција. Комуникација.
Сарадња.
Дигитална компетенција.

казивање о
Христовом
служењу – прање
ногу апостолима и
Тајна вечера
 Прича:
Доброчинство –
најлепши начин да
постојиш, из
књиге «Мали
анђео», Н.
Витошевић

5.

Литургија –
преображени свет

7

 Твар у Литургији –
хлеб и вино
 Песма“Како настаје
хлеб“ Лидија
Поповић
 Твар у Литургији –
тамјан, уље, восак,
вода, врба, бадњак,
јаје, жито, грожђе...
 Прича о
удовичиној лепти
 Велика Јектенија
 Прича „Мудри
чобанин“
Патријарх српски
Иринеј

народу;
• уочити да нема љубави
без
служења ближњима;
• упознати библијску
повест о
Христовом служењу
Апостолима.
Афективни аспект:
• бити подстакнут да
љубав
препознаје као служење;
• знати да кроз чињење
дела
љубави према ближњима,
постаје
сличан Христу и
светитељима
Божјим.
Когнитивни аспект:
• препознати да је
Литургија
захвалност Богу;
• уочити да се захвалност
Богу
показује кроз наше
дарове;
• уочити да наши дарови
хлеб и вино
представљају свет у
малом;
• увидити везу Литургије
и спасења
човека и света;
• проширити своја знања

транспоновања
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.

Гавриловић(прича
о причешћу)
 Библијско
казивање о васкрсењу
Лазара

Казивање о женама
мироносицама на
Христовом гробу
((„Зашто тражите
живога међу
мртвима“)
 Васкршња прича „
И жовотиње“
Зинаида Хипијус

6.

Човек и природа

7

Поучне приче
:

„Свети Власије
благосиља
животиње
“

„Игуман и медвед
“

„Необична лађа“
(Свети Елије и
крокодил)

о празнику
Васкрсења;
• увидити шта за
створену прируду
значи Христово
Васкрсење;
• усвојити текст и
мелодију песме
„Људи ликујте“
Афективни аспект:
 бити подстакнут да
учествује
на Литургији како би
показао
Богу да жели да буде у
заједници са Њим;
• бити подстакнут да у
себи
развија осећај
захвалности према
Богу и својим ближњима.
Когнитивни аспект:
• препознати личну
одговорност за
творевину;
• увидити да се
загађењем наше
околине, загађује цео
свет;
• увидити да се на
православним
иконама стварања света и
човека,
приказује зависност
природе од

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;
Оцењивање
Непосредно описно
оцењивање

Компетенција за учење.
Одговорно учешће у демократском
друштву
Естетичка компетенција. Комуникација.
Сарадња.
Дигитална компетенција.


„Свети Серафим и
медвед
“
 Песма „ Радуј се
“
М. Одаловић  Израда
иконе
Израда стрипа

човека;
• препознати представе
које
приказују догађаје везане
за стварање
света;
• уочити у којој мери је
напредовао и
савладао градиво
Православног
катихизиса трећег
разреда основне
школе.
Афективни аспект: • бити
подстакнут на очување
природе и своје животне
средине; • бити
подстакнут да гледа на
природу као на Божју
творевину;  Ученици ће
бити подстакнути
да уреде школски
простор
изабраним радовима
везаним
за стварање и очување
света

ученика може се
вршити кроз:
 усмено
испитивање;
 писмено
испитивање;
 посматрање
понашања ученика;

Назив предмета:
Енглески језик
Разред:
трећи
Правилник: Правилник о програму наставе и учења за трећи разред основног образовања и васпитања: 5/2019-6, 1/2020-1, 6/2020-1
Годишњи фонд часова:
72
Недељни фонд часова:
2
Ред. Назив теме
Број
САДРЖАЈ
ИСХОДИ
НАЧИН
По завршетку теме ученик ће
број
часова
ПРОВЕРЕ
бити у стању да
ОСТВАРЕНОСТИ
Образовних
стандарда, исхода,
циљева учења
По завршетку наставне теме
12
- Лични идентитет
- иницијално
ученик ће бити у стању да:
- Школа и школски живот
тестирање
– поздрави и отпоздрави,
- исказивање захвалности
(почетак
примењујући једноставна
-лексикa и изрази који се
септембра)
језичка средства;
односе на упознавање,
- посматрање
– представи себе и другог;
представљање и
- усмено
– разуме једноставна питања
поздрављање; породицу;
испитивање
личне природе и одговара на
школу, школски прибор и
- тестирање
њих;
учионицу; називе боја;
(нестандардизова
– искаже и прихвати захвалност
показне заменичке облике
ни и
на једноставан начин;
у једнини; именице у
критеријумски
NEW FRIENDS
једнини и множини (school, – препозна и именује бића,
тестови)
(Hello/At
pen, pencil, book, notebook, предмете и места из
1.
- оцењивање
school)
непосредног окружења;
crayon, black, blue, orange,
различитих
– разуме једноставне описе
yellow, pink, green…)
елемената као
- бројеви до 20, сабирање и бића, предмета и места;
што су језичке
– опише бића, предмете и места
одузимање
вештине (читање,
- опише заставе различитих користећи једноставна језичка
слушање, говор и
средства;
земаља
писање),
– разуме и саопшти једноставне
- питања личне природе
усвојеност
исказе који се односе на бројеве
(What’s your name? How
лексичких
и количине;
old are you? What’s your
садржаја и
– разуме једноставна упутства и
address? What’s your
језичких
налоге и реагује на њих;
telephone number? How are
структура,
you?)
– саопшти једноставна упутства - ангажованост и

Међупредметне компетенције

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.

и налоге;
– размени информације које се
односе на дату комуникативну
ситуацију;
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-

-

2,

PEOPLE (Let’s
play/I’m a man)

-

-

Живи свет
Уже друштвено
окружење
Лексика која се
односи на људе и
професије (pilot,
doctor, singer, actor,
pirate…)
Морске животиње
и животиње које
живе у џунгли
(tiger, fish, starfish,
shark, crab…)
Позивање на
заједничку
активност
Показне заменице
Потврдни облик
глагола tо be

По завршетку наставне теме
ученик ће бити у стању да:
– препозна и именује бића,
предмете и места из
непосредног окружења;
– разуме једноставне описе
бића, предмета и места;
– опише бића, предмете и места
користећи једноставна језичка
средства;
– разуме позив на заједничку
активност и на прикладан начин
реагује на њега;
– упути позив на заједничку
активност;
– разуме једноставна упутства и
налоге и реагује на њих;
– саопшти једноставна упутства
и налоге;
– размени информације које се
односе на дату комуникативну
ситуацију;

-

залагање у раду
на часу и ван њега
ученички радови
пројектни задаци
домаћи задаци
самоевалуација
портфолио

- посматрање
- усмено
испитивање
- тестирање
(нестандардизова
ни и
критеријумски
тестови)
- оцењивање
различитих
елемената као
што су језичке
вештине (читање,
слушање, говор и
писање),
усвојеност
лексичких
садржаја и
језичких
структура,
- ангажованост и
залагање у раду
на часу и ван њега
- ученички радови
- пројектни задаци
- домаћи задаци

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.

- самоевалуација
- портфолио
12

-

-

3.

HAPPY DAYS
(That’s me/I can
play tennis)

-

-

-

4.

AT HOME
(You’ve got big
ears/Where’s

12

Млади - живот деце
и омладине
Празници
(Christmas,
christmas tree, Santa,
gingerbread man…)
лексика која се
односи на морске
животиње, школске
предмете и
потврдни, упитни и
одрични облик
глагола tо be;
свакодневни искази
у вези са
непосредним
потребама, осетима
и осећањима
описивање радњи и
способности у
садашњости
користећи
потврдни, упитни и
одрични облик
модалног глагола
can
честитање Нове
године и Божића

лексика која се
односи на делове тела и
породичне односе (head,

По завршетку наставне теме
ученик ће бити у стању да:
– препозна и именује бића,
предмете и места из
непосредног окружења;
– разуме једноставне описе
бића, предмета и места;
– опише бића, предмете и места
користећи једноставна језичка
средства;
– разуме свакодневне исказе у
вези са непосредним потребама,
осетима и осећањима и реагује
на њих;
– изрази основне потребе, осете
и осећања једноставним
језичким средствима;
– разуме једноставне текстове у
којима се описују радње и
способности у садашњости;
– опише радње и способности
користећи једноставна језичка
средства;
– разуме једноставно исказане
честитке и одговори на њих;
– упути једноставне честитке;
– размени информације које се
односе на дату комуникативну
ситуацију;
По завршетку наставне теме
ученик ће бити у стању да:
– препозна и именује бића,

- посматрање
- усмено
испитивање
- тестирање
(нестандардизова
ни и
критеријумски
тестови)
- оцењивање
различитих
елемената као
што су језичке
вештине (читање,
слушање, говор и
писање),
усвојеност
лексичких
садржаја и
језичких
структура,
- ангажованост и
залагање у раду
на часу и ван њега
- ученички радови
- пројектни задаци
- домаћи задаци
- самоевалуација
- портфолио

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.

- посматрање
- усмено
испитивање

Комуникација и сарадња, дигитална
компетенција, рад са подацима и
информацијама,

shoulders, eyes, ears, mum,
dad, ster, brother, aunt,
uncle, cousin,
parents…);просторије у
кући (bedroom, kitchen,
living room, bathroom,
dining room…), намештај и
играчке (desk, chair, sink,
bed, ball, car, plane, robot,
blocks..);

Toto?)
a) Породица
Становање

изражавање
припадања/ неприпадања,
поседовања/непоседовања
и користећи потврдни,
упитни и одрични облик
изразаhave got
прeдлози за место
(next to, in, on, under,
behind, between..)
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5.

AROUND
TOWN (I like
bananas/There’s
a zoo)

искази за
изражавање допадања/
недопадања, потврдни,
упитни и одрични облик
глаголаlike (present simple
tense);
лексика која се
односи на воће, поврће,

предмете и места из
непосредног окружења;
– разуме једноставне описе
бића, предмета и места;
– опише бића, предмете и места
користећи једноставна језичка
средства;
– разуме једноставне исказе
којима се изражава
припадање/неприпадање,
поседовање/непоседовање и
реагује на њих;
– тражи и даје једноставне
исказе којима се изражава
припадање/неприпадање,
поседовање/непоседовање;
– разуме једноставна
обавештења о положају у
простору и реагује на њих;
– тражи и пружи једноставна
обавештења о положају у
простору;
– размени информације које се
односе на дату комуникативну
ситуацију;

- тестирање
(нестандардизова
ни и
критеријумски
тестови)
- оцењивање
различитих
елемената као
што су језичке
вештине (читање,
слушање, говор и
писање),
усвојеност
лексичких
садржаја и
језичких
структура,
- ангажованост и
залагање у раду
на часу и ван њега
- ученички радови
- пројектни задаци
- домаћи задаци
- самоевалуација
- портфолио

компетенција за учење,
предузимљивост и оријентација ка
предузетништву
одговорно учешће у демократском
друштву, естетичка компетенција.

По завршетку наставне теме
ученик ће бити у стању да:
– разуме једноставне исказе за
изражавање
допадања/недопадања и реагује
на њих;
– тражи мишљење и изражава
допадање/недопадање
једноставним језичким

- посматрање
- усмено
испитивање
- тестирање
(нестандардизова
ни и
критеријумски
тестови)
- оцењивање

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.

храну и пиће (apple, banana,
orange, pear, tomato, potato,
cucumber,lettuce, juice,
milk, milksake…); град,
институције у граду, музеј,
музичке инструменте и
превозна средства
(museum, post office, police
station, bus stop, car, train,
plane, bike, boat…);
- једноставни искази који
се односе на хронолошко
време користећи
конструкције да изрази
колико је сати;
једноставни искази
који се односе на бројеве и
количине користећи
бројеве до 100 и изразе
How many/How much;

средствима;
– препозна и именује бића,
предмете и места из
непосредног окружења;
– разуме једноставне описе
бића, предмета и места;
– опише бића, предмете и места
користећи једноставна језичка
средства;
– разуме и саопшти једноставне
исказе који се односе на бројеве
и количине;
– разуме и саопшти једноставне
исказе који се односе на
хронолошко време;
– разуме једноставно исказане
честитке и одговори на њих;
– упути једноставне честитке;
– размени информације које се
односе на дату комуникативну
ситуацију;

-

-

различитих
елемената као
што су језичке
вештине (читање,
слушање, говор и
писање),
усвојеност
лексичких
садржаја и
језичких
структура,
ангажованост и
залагање у раду
на часу и ван њега
ученички радови
пројектни задаци
домаћи задаци
самоевалуација
портфолио

- празник Ускрс и новчане
валуте у Великој Британији
и Сједињеним Америчким
Државама;
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6.

GOOD TIMES
(A tall
hat/Goodbye)

лексика која се
односи на одећу,
прослављање рођендана
(dress, shorts, jeans, jumper,
shoes, shirt, happy birthday,

По завршетку наставне теме
ученик ће бити у стању да:
– препозна и именује бића,
предмете и места из
непосредног окружења;
– разуме једноставне описе

- посматрање
- усмено
испитивање
- тестирање
(нестандардизова
ни и

Комуникација и сарадња, дигитална
компетенција, рад са подацима и
информацијама,
компетенција за учење,
предузимљивост и оријентација ка
предузетништву

party, cake…),
забавукористећи потврдни,
упитни и одрични облик
трајног презента (present
progressive);

бића, предмета и места;
критеријумски
одговорно учешће у демократском
– опише бића, предмете и места
тестови)
друштву, естетичка компетенција.
користећи једноставна језичка
- оцењивање
средства;
различитих
– разуме и, примењујући
елемената као
једноставна језичка средства,
што су језичке
вештине (читање,
активности које се наведе најуобичајеније
активности које се односе на
слушање, говор и
односе на прославе
прославе
рођендана
и
празника;
писање),
рођендана;
– разуме кратке и једноставне
усвојеност
једноставни искази молбе и реагује на њих;
лексичких
– упути кратке и једноставне
којима се изражава
садржаја и
молбе;
језичких
припадање/неприпадање,
– искаже и прихвати извињење
структура,
поседовање/непоседовање
на
једноставан
начин;
ангажованост
и
користећи облике
–
разуме
једноставне
исказе
залагање
у
раду
саксонског генитива;
којима се изражава
на часу и ван њега
припадање/неприпадање,
- ученички радови
поседовање/непоседовање и
- пројектни задаци
реагује на њих;
- домаћи задаци
– тражи и даје једноставне
- самоевалуација
исказе којима се изражава
- портфолио
припадање/неприпадање,
поседовање/непоседовање;
– разуме и саопшти једноставне
исказе који се односе на
хронолошко и метеоролошко
време;
– размени информације које се
односе на дату комуникативну
ситуацију;
Кључни појмови садржаја:school, pen, pencil, book, notebook, crayon, black, blue, orange, yellow, pink, green, pilot, doctor, singer, actor, pirate, tiger, fish, starfish, shark,
crab, Christmas, christmas tree, Santa, gingerbread man, head, shoulders, eyes, ears, mum, dad, ster, brother, aunt, uncle, cousin, parents, bedroom, kitchen, living room,
bathroom, dining room, next to, in, on, under, behind, between, dress, shorts, jeans, jumper, shoes, shirt, happy birthday, party, cake, How many/How much, museum, post
office, police station, bus stop, car, train, plane, bike, boat, apple, banana, orange, pear, tomato, potato, cucumber,lettuce, juice, milk, milksake

ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ, ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ И
АКТИВНОСТИ

ТРЕЋИ 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:
-Функционално повезује знања, вештине и
искустава и мотивација.
Уочава сличности и различитости ради
класификовања.
Користи интернет за учење и
проналажење информација уз помоћ
наставника.

Етапе
пројектне
активности
Циљана

Задаци етапа

Одређивање циљева,
формирање радних група.

Аналитичка
Анализа проблема,
утврђивање извора
информација, постављање
задатака, редослед улога у
групи

Придржава се договорених правила.
Испитује својстава и особине, веза и
узрочно-последичних односа.
Добијене продукт учини видљивим и
представи их другима.

Активности

Истраживачка

Решавање поставњених
задатака

наставника

ученика

Одређивање предмета
истраживања, мотивисање
ученика, помоћ у
постављању циљева
наставног пројекта.

Разматрањепредметаис
траживања, добијање
неопходних додатних
информација,
утврђивање циљева
истраживања.

Изношење предлога
одговарајућег извора,
начин прикупљања и
анализа података,
корекција, одређивање
улога у сагласности са
очекиваним исходима
Расподела посебно
одабраних материјала

Методе наставе и
учења
Истраживање,
посматрање,
учење решавањем
проблема, анализа и
синтеза

Формулисање задатка,
утврђивање извора

Истраживање,
посматрање,
учење решавањем
проблема
анализа и синтеза

Састављање плана
рада, прикупљање

Истраживање,
посматрање,

Повезује резултате учења и рада са
уложеним трудом.
Вербално изражава спољашња и
унутрашња запажања;
-Критеријуми за оцењивање су редовност
у похађањунаставе, заинтересованост и
активно укључивање у процес наставе.
Праћење ће се остваривати систематским
посматрањем.

сваком ученику,
консултације,
координација, контрола
урађеног, подстицање

Анализа степена
оставрености сваког
задатка, конструисање
пројекта

Сагледавање слабости,
консултације у оквиру
отклањања слабости,
консултације о формирању
текуће документације

информација,
практично
остваривање
изабраних улога,
испуњавање
одговарајућих
функција
Анализа добијених
информација,
комбиновање идеја и
њихово уопштавање,
извлачење опште идеје

Презентација наставног
пројекта

Организација екпертизе

Јавна одбрана

Демонстрација

Рефлексивнооцењивачка

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

Конструкцијска

Презентациона

Предлог тема за реализацију пројектне наставе:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Како и зашто чувамо здравље?
Занимације- воћне декорације
Одељењске штафетне приче-електронска књига
Мала школска позорница
Од спајалице до наруквице
Рециклажа
Најрадоснији празник-најлепша шара
Наш крај кроз слику
Уређење школског дворишта

учењерешавањем
проблема, анализа и
синтеза,
кооперативно учење

Истраживање,
посматрање,
учење решавањем
проблема
анализа и синтеза

ТРЕЋИ РАЗРЕД
СРПСКИ ЈЕЗИК – ДОПУНСКА НАСТАВА
Циљ допунске наставе:
Пружање помоћи ученицима у учењу и разумевању садржаја.
Омогућавање ученицима да усвоје знања са основног нивоа како би се лакше укључили у редовни васпитно-образовни процес у складу са својим
могућностима.
Исходи:
Ученици који су похађали допунску наставу су усвојили знања/садржаје са основног нивоа у складу са
својим могућностима.
Начини и поступци остваривања програма:

Садржај
програма/Тема/Област

Оријентациони број
часова

КЊИЖЕВНОСТ

4

ЈЕЗИК

28

Активности наставника:
- Припрема и организује час;
- Води разговор, објашњава, чита,
- Слуша, посматра, прати, помаже;
- Показује, води, подстиче, предвиђа, провера, анализира, закључује, вреднује;
- Саопштава, иницира, процењује, одлучује.

Граматика, правопис и
ортоепија

Активности ученика:
-Усваја основна граматичкаправила и њихову адекватну примену у писаној и говорној комуникацији;
- Градиво повезује са садржајима обрађеним у првом и другом разреду;
- Одговарају на питања, поставља питања, износи својемишљење и ставове
- Обликује усмену поруку у којој ће изнети информације на примерима из свакодневног живота;
- Говори, износи информације, своје мишљења, осећања;

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

4

- Препричава, прича и описује и насажет и наопширанначинкакоусмено, тако и писмено;
- Говори о неком догађају на јасан, објективан и сажет начин;
-Развија способност читања књижевних текстова са разумевањем;
-Увежбава логичко читање и и анализира прочитано;
-Методе рада:
разговор, аудитивна, илустративна, дијалошка, текстуална, метода писаних радова, демострациона,
игровна, настава на даљину (вибер, гугл учионица)
Наставна средства:
Читанка, радна свеска, мултимедијални ПДФ уџбеник, слике, прибор за писање и цртање
Начини провере остварености образовних стандарда, исхода, циљева учења:
Разговор, посматрање ангажованости на часу, ученички радови и продукти ученичких активности.

Укупан број часова
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ТРЕЋИ РАЗРЕД

МАТЕМАТИКА - ДОПУНСКА НАСТАВА
Циљ допунске наставе:
Пружање помоћи ученицима у учењу и разумевању садржаја.
Омогућавање ученицима да усвоје знања са основног нивоа како би се лакше укључили у редовни васпитно-образовни процес у складу са својим могућностима.

Исходи:
Ученици који су похађали допунску наставу су усвојили знања/садржаје са основног нивоа у складу са
својим могућностима.
Начини и поступци остваривања програма:
-Активности наставника:

Садржај програма/

Оријентациони број
часова

Тема/Област
БРОЈЕВИ

28

ГЕОМЕТРИЈА

4

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ

4

-одређује претходно искуство ученика
-прати рад и залагање ученика на часу
-подстиче код ученика развој мишљења и разумевања
-омогућити ученицима да сами изводе закључке
-инсистира на практичној примени стечених знања
-мотивише ученике за учење
-подстиче ученике да опажају, примењују, препознају, упоређују, изводе закључке...)
Активности ученика: посматра, пребројава, броји, сређује по редоследу,рачуна, мери и процењује
Облици рада: индивидуални
Методе рада:
разговор, аудитивна, илустративна, дијалошка, текстуална, метода писаних радова, демострациона,

игровна, настава на даљину (вибер, гугл учионица)
Наставна средства:
Уџбеник, радна свеска, наставни листићи, тестови, прибор, модели геометријских тела и облика,
апликације, рачунаљка;
Начини провере остварености образовних стандарда, исхода, циљева учења:
Разговор, посматрање ангажованости на часу, ученички радови и продукти ученичких активности

Укупан број часова

36

IV РАЗРЕД
Назив предмета:
Српски језик
Разред:
IV
Правилник:Правилник о програму наставе и учења за четврти разред основног образовања и васпитања: 11/2019-1, 6/2020-20, 7/2021-671
Годишњи фонд часова:
180
Недељни фонд часова:
5
Ред. број
Назив теме
Број
САДРЖАЈ
ИСХОДИ
НАЧИН ПРОВЕРЕ
По завршетку теме ученик ће
часова
ОСТВАРЕНОСТИ
1.

Књижевност

80

ШКОЛСКА ЛЕКТИРА
Поезија
1. Шаљива народна
песма Женидба врапца
Подунавца
2. Војислав Илић:
Јесен/Владислав
Петковић Дис: Зима
3. Момчило Мошо
Одаловић: Молитва за
маму
4. Мирослав Антић:
Космонаутска песма
5. Бранко Миљковић:
Песма о цвету
6. Добрица Ерић:
Завичај/Oтаџбина је
наша очевина/Момчило
Мошо Одаловић: Птице
косовчице
7. Мирослав Антић: Прва
љубав/Најљубавнија
песма/Алексије
Марјановић: Љубав

бити у стању да

Образовних стандарда, исхода,
циљева учења

чита са разумевањем
различите врсте
текстова;
укратко образложи
свој утисак и мишљење
поштујући и другачије
ставове;
разликује књижевне
врсте: шаљиву народну
песму, басну и причу о
животињама,
приповетку, роман за
децу и драмски текст;
одреди тему, редослед
догађаја, време и место
дешавања у прочитаном
тексту;
именује позитивне и
негативне особине
ликова;
уочи и издвоји
основне елементе
лирске песме (стих,
строфа, рима и ритам);

-пригодно и систематско
посматрање
- усмено испитивање
(разговор,усмено излагање
ученика на задату тему..)
- писмено одговарање
писмени тематски
радови,домаћи задаци...)
-тестови
ситуациони,пригодни,текући..)
-продукти ученичких
активности ( домаћи задаци )

Међупредметне компетенције

-Комуникативна компетенција,
-компетенција за учење,
-компетенција за сарадњу,
-естетичка компетенција,
-дигитална компетенција,
-компетенција за решавање
проблема

8. Бранко Ћопић: Месец
и његова бака/Десанка
Максимовић: Пауково
дело
9. Бранислав Црнчевић:
Кад би мени дали један
дан
10. Владимир Андрић:
Дај ми крила један круг
11. Народна песма
Милош у Латинима
12. Народна песма
Јетрвица адамско колено
Проза
1. Народна прича о
животињама: Међед,
свиња и лисица
2. Народна приповетка:
Најбоље задужбине
3. Народна приповетка:
Ветар и сунце
4. Народна бајка:
Пепељуга
5. Бранислав Нушић:
Прва љубав (одломак из
Аутобиографије)
6. Бранислав Црнчевић:
Босоноги и небо
7. Гроздана Олујић:
Стакларева љубав
8. Светлана Велмар
Јанковић: Стефаново
дрво
9. Лав Николајевич
Толстој: Врабац и

тумачи идеје
књижевног дела;
препозна ситуације
кршења/остваривања
права детета и
стереотипе у
књижевним делима;
уочи персонификацију
и разуме њену улогу у
књижевном делу;
уочи основни тон
књижевног текста
(ведар, тужан, шаљив);
уочи
супротстављеност лица
у драмском тексту;
чита текст поштујући
интонацију
реченице/стиха;

ласте/Два мраза
10. Драган Алексић:
Позориште на небу
11. Весна Алексић:
Детективско срце
12. Ханс Кристијан
Андерсен: Ружно Паче –
читање у наставцима
Драмски текстови
1. Гвидо Тартаља:
Подела улога
2. Љиљана Крстић: Кад
пролеће дође
3. Дејан Алексић: Слава
Научнопопуларни и
информативни текстови
(из књига, енциклопедија
и часописа за децу)
● о нашим знаменитим
књижевницама,
сликаркама и
научницама;
● о природним лепотама
и културним
знаменитостима Србије;
● о занимљивим
пределима, народима,
обичајима у свету
● бонтон.
ДОМАЋА ЛЕКТИРА
1. Милован Данојлић:
Избор из поезије за децу
2. Драган Лукић: Избор
из поезије за децу

3. Јасминка Петровић: О
дугмету и срећи
4. Рене Гијо: Бела Грива
5. Ерик Најт: Леси се
враћа кући
6. Александар Поповић:
Пепељуга
ДОПУНСКИ ИЗБОР
(са наведеног списка или
по сопственом избору
бирају се три дела)
1. Избор драмских
текстова за децу
2. Бранко В. Радичевић:
Песме о мајци
3. Светлана Велмар
Јанковић: Књига за
Марка/Очаране наочаре
4. Горан Петровић:
Разлике
5. Едмондо де Амичис:
Срце
6. Јохана Шпири: Хајди
7. Михаел Енде:
Бескрајна прича
(одломак)
8. Астрид Линдгрен:
Пипи Дуга Чарапа
9. Златко Васић: Чаробно
путовање
10. Урош Петровић:
Мартинина велика
загонетна авантура
11. Гордана
Тимотијевић:

2.

Језик
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Сличице/Владимир из
чудне приче
12. Угљеша Шајтинац:
Чарна и Несвет
13. Момо Капор: Сања
14. Весна Алексић:
Брљиво срце
Књижевни појмови:
– шаљива народна песма,
– прича о животињама,
– особине народне епске
песме,
– приповетка
– роман за децу,
– персонификација,
– опис природе и ликова,
– приповедање у 1. и 3.
лицу,
– сукоб драмских лица.
Речи које у писању и
говору мењају облик;
речи које не мењају
облик (без именовања
врста непроменљивих
речи).
-Реченица и реченични
чланови (субјекат,
предикат, објекат,
прилошке одредбе).
-Појам субјекта;
различите врсте речи
(именице и личне
заменице) у функцији
субјекта; изостављени
субјекат.

повеже граматичке
појмове обрађене у
претходним разредима
са новим наставним
садржајима;
разликује речи које
мењају облик (именице,
заменице, придеви,
бројеви, глаголи) и уочи
оне које су увек у истом
облику;
одреди основне
реченичне чланове;
разликује врсту речи
од службе речи у
реченици;

-писмено испитивање
(контролни задаци,тестови
знања )
- усмена провера кроз
разговор и одговоре на
постављена питања
-тестирање ( обавезно
иницијално,текуће и завршно )
-оцењивање
(самооцењивање,међусобно
вршњачко и заједничко –
наставник/ученик )

-Комуникативна компетенција,
-компетенција за учење,
-компетенција за сарадњу,
-дигитална компетенција,
-компетенција за решавање
проблема

-Појам предиката
(глаголски предикат).
-Појам објекта (именице
у функцији објекта).
-Прилошке одредбе за
време, место и начин.
-Речи и групе речи у
функцији субјекта,
-објекта и прилошких
одредаба;
-придев уз именицу у
служби атрибута у
оквиру групе речи која
има службу субјекта или
објекта.
-Управни говор (трећи
модел).
-Велико слово:
-имена становника
држава и насеља; називи
улица и тргова;
-имена из уметничких
дела – примери из
обрађених дела (нпр.
Ружно Паче...);
-устаљена и посебно
наденута имена
животиња;
-називи институција,
предузећа и установа,
манифестација;
устаљена имена
историјских
-догађаја и личности
(усклађено са предметом

поштује и примени
основна правописна
правила;
правилно пише сва
три модела управног
говора;
употреби речи истог
облика, а различитог
значења, као и речи
истог значења, а
различитог облика;
напише разгледницу,
честитку, приватно
писмо;

3.

Језичка култура
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Природа и друштво).
-речца ли; скраћени
упитни облик је ли (је л’)
према узрочном везнику
јер.
-Предлог са уз заменице
(нпр. са мном, с њом и
сл.).
-Писање вишечланих
бројева
-Основни облици
усменог и писменог
изражавања:
препричавање текста у
целини и по деловима
(по датом плану);
причање у дијалошкој
форми (уношење
дијалога, управног
говора у структуру
казивања); описивање
односа међу предметима,
бићима и појавама;
описивање природе,
личности, књижевних
ликова и сл.
-Речи истог облика, а
различитог значења;
речи истог значења, а
различитог облика (на
примерима књижевних
текстова); устаљени
језички изрази.
-Разгледница, честитка,
писмо.

-употреби основне
облике усменог и
писменог изражавања:
препричавање, причање
и описивање;
повеже информације
исказане у линеарном и
нелинеарном тексту и
на основу њих изводи
закључак;
прилагоди језички
израз комуникативној
ситуацији – формалној и
неформалној;
препозна значење
речи и фразеологизама
који се употребљавају у
свакодневној
комуникацији;

-пригодно и систематско
посматрање
- усмено испитивање
(разговор,усмено излагање
ученика на задату тему..)
- писмено одговарање(
писмени тематски
радови,домаћи задаци...)
-тестови
ситуациони,пригодни,текући..
-продукти ученичких
активности ( домаћи задаци )
-посматање практичних
комуникативних ситуација и
указивање на пропусте и
њихово отклањање
-вредновање ученичког
изражавања провером
излагања реферата на задату
тему
-ученички радови (
постери,групни тематски
панои...)

-Комуникативна компетенција,
-компетенција за учење,
-компетенција за сарадњу,
-естетичка компетенција, д
-игитална компетенција,
-одговоран однос према
околини,
-компетенција за решавање
проблема

-Књижевни и други
текстови (линеарни и
нелинеарни) у функцији
унапређивања језичке
културе.
-Говорне вежбе:
рецитовање, изражајно
читање, сценско
приказивање
драмског/драматизованог
текста и сл.
-Правописне вежбе:
диктат; управни говор
(сва три модела);
наводници; велико
слово; заменица Ви из
поштовања; спојено и
одвојено писање речи
(речца ли, предлог са,
вишечлани бројеви).
-Језичке вежбе:
допуњавање реченица
предикатом у садашњем,
прошлом и будућем
времену; проширивање
реченица; укрштене
речи; асоцијације.
-Лексичко-семантичке
вежбе: одређивање
значења устаљених
израза; састављање речи
на основу датог почетног
и последњег слова;
допуњавање низа речима
које су повезане са датом

речју.
-Два школска писмена
задатка – један у првом и
један у другом
полугодишту.
Кључни појмови садржаја: књижевност, језик, језичка култура.

Назив предмета:
Математика
Разред:
IV
Правилник: Правилник о програму наставе и учења за четврти разред основног образовања и васпитања: 11/2019-1, 6/2020-20, 7/2021-671
Годишњи фонд часова:
180
Недељни фонд
5
часова:
Ред. број
Назив теме
Број
САДРЖАЈ
ИСХОДИ
НАЧИН ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ
По завршетку теме ученик Образовних стандарда, исхода, циљева учења
часова

Међупредметне компетенције

ће бити у стању да

1.

Бројеви

140

Скуп природних
бројева са
нулом.
-Декадни систем
записивања
бројева.
-Месна вредност
цифре.
-Својства скупа
природних
бројева.
-Сабирање и
одузимање
(писмени
поступак).
-Множење и
дељење
(писмени
поступак).
-Својства
рачунских
операција
(изражена
формулама).
-Изрази са више
операција
(бројевни изрази
и изрази са

– прочита, запише и
упореди природне
бројеве и прикаже их
на бројевној правој;
– одреди месну
вредност цифре;
– изврши четири
основне рачунске
операције у скупуN0;
– састави израз,
израчуна вредност
бројевног израза и
примени својства
рачунских операција;
– реши једначине и
неједначине и
провери тачност
решења;
– реши проблемски
задатак користећи
бројевни израз,
једначину или
неједначину;
– процени вредност
израза са једном
рачунском
операцијом;
– одреди вишеструке

- посматрање (пригодно и систематско са
унапред утврђеним циљем и вођењем
белешки )
- испитивање ( усмено и писмено ) кроз
контролне задатке,тестове,домаће задатке...
- тестирање ( иницијално,текуће,завршно

-рад са подацима и
информацијама,
-компетенција за решавање
проблема,
-компетенција за целоживотно
учење
-дигитална компетенција.

променљивом).
-Једначине и
неједначине у
скупу N0.
-Разломци
облика (m, n ≤
10).
-Упоређивање
разломака са
једнаким
бројиоцима.
-Једнакост
разломака.
-Сабирање и
одузимање
разломака са
једнаким
имениоцима.
-Децимални
запис броја са
две децимале.
-Сабирање и
одузимање
децималних
бројева.

2.

Геометрија

12

Квадар и коцка.

декадне јединице
најближе датом
броју;
– прочита и запише
разломке облика (m,
n ≤ 10);
– упореди разломке
облика са једнаким
бројиоцима или
имениоцима;
– сабере и одузме
разломке са једнаким
имениоцима;
– запише резултат
мерења дужине
децималним бројем
са највише две
децимале;
– сабере и одузме
децималне бројеве са
највише две
децимале;
– чита, користи и
представља податке у
табелама или
графичким
дијаграмима;
– формира низ на
основу упутства;
– реши задатак
применом различитих
начина представљања
проблема;
– именује елементе и -посматрање (пригодно и систематско са
опише особине
унапред утврђеним циљем и вођењем

-Компетенција за целоживотно
учење

квадра и коцке;
– црта мреже и прави
модел еквадра и
коцке;
– препозна сликовну
представу изгледа
тела посматраног са
различитих страна;

белешки )
- испитивање ( усмено и писмено ) кроз
контролне задатке,тестове,домаће задатке...
- тестирање ( иницијално,текуће,завршно)
-групни рад и међусобно тзв.вршњачко
оцењивање
- практични радови ученика
( израда модела геометријских слика и
тела)
-практичан рад ученика ( мерење школских
просторија,игралишта,времена,запремине..)
-- посматрање (пригодно и систематско са
унапред утврђеним циљем и вођењем
белешки )
- испитивање ( усмено и писмено ) кроз
контролне задатке,тестове,домаће задатке...
- тестирање ( иницијално,текуће,завршно

-компетенција за решавање
проблема.

-рад са подацима и
– прочита, упореди и
Мерење
информацијама,
претвори јединице за
површине (m2,
-комуникација
dm2, cm2, mm2, мерење површине
-сарадња.
изапремине;
km2, ha, a).
– израчуна површину
-Површина
квадрата и
квадрата и
правоугаоника;
правоугаоника.
-Површина
– израчуна површину
квадра и коцке.
и запремину квадра и
коцке;
-Мерење
– реши проблемске
запремине (m3,
dm3, cm3, mm3). задатке у контексту
-Запремина
мерења.
квадра и коцке.
Кључни појмови садржаја:природни бројеви, декадни систем, својства операција, израз, једначине и неједначине, разломци, децимални запис броја, коцка, квадар,
површина и запремина.
3.

Мерење и мере

28

Назив предмета:
Природа и друштво
Разред:
IV
Правилник: Правилник о програму наставе и учења за четврти разред основног образовања и васпитања: 11/2019-1, 6/2020-20, 7/2021-671
Годишњи фонд часова:
72
Недељни фонд часова:
2
Ред. број
Назив теме
Број
САДРЖАЈ
ИСХОДИ
НАЧИН
Међупредметне компетенције
По завршетку теме ученик ће
часова
ПРОВЕРЕ
бити у стању да
ОСТВАРЕНОСТИ
Образовних стандарда,
исхода, циљева учења

1.

Природне и
друштвене
одлике Србије

24

Положај,
територија, граница
и симболи Србије
(грб, застава и
химна) и
национална валута.
-Природне
карактеристике
Србије – рељеф,
воде, шуме.
-Типичне, ретке и
угрожене врсте
биљака и животиња
– значај и заштита.
-Национални
паркови Србије.
-друштвене
карактеристике
Србије
(становништво,
насеља и
делатности).
Грађани Србије
(права и обавезе,
демократски односи
и

-одреди положај и
границу Србије, положај
главног града и већих
насеља на географској
карти Србије;
-одреди положај и
именује природне и
друштвене објекте на
географској карти Србије;
-повеже различит;
-уважава националну и
културну разноликост као
основу за суживот свих
грађана Републике
Србије;
-представи знамените
личности, културна добра
и природне лепоте по
којима је Србија
препознатљива у свету;

-тестирање(
обавезно
иницијално,текуће
и завршно)
-усмено и писмено
испитивање
-пригодно и
систематско
посматрање

-Компетенција за целоживотно учење
-Комуникација
-Рад са подацима и информацијама
-Одговоран однос према околини
-Одговорно учешће у демократском
друштву
-Сарадња
-Естетичка компетенција

2.

Човек –
природно и
душтвено
биће

14

3.

Материјали

11

интеркултуралност).
-Привредне
карактеристике
Србије (природни
ресурси и
делатности у
различитим
крајевима).
-Одржива употреба
природних ресурса
(извори енергије,
чиста вода, чист
ваздух, плодно
земљиште, руде,
разноврсност
биљног и
животињског света).
-Човек – природно,
друштвено и свесно
биће.
-Физичке промене у
пубертету.
-Дигитална
безбедност и
последице
прекомерног
коришћења
информационокомуникационих
технологија;
непримерени
садржаји.
-Смеше (течности,
храна, земљиште,
ваздух).

-повеже промене у
изгледу свог тела и
понашања са одрастањем;
-планира своје дневне
активности и време
проведено уз ИКТ
уређаје;
-затражи помоћ уколико
се суочи са непримереним
садржајима у дигиталном
окружењу;

-пригодно и
систематско
посматрање
-усмено и писмено
испитивање
-обавезно
иницијало,текуће и
завршно тестирање
-продукти
ученичких
активности(
постери,панои)

-Компетенција за целоживотно учење
-Комуникација
-Одговоран однос према здрављу
-Одговоран однос према околини
-Одговорно учешће у демократском
друштву
-Сарадња
-Дигитална компетенција

-идентификује и
самостално раздваја
смеше просејавањем,

-пригодно и
систематско
посматрање

-Компетенција за целоживотно учење
-Рад са подацима и информацијама
-Решавање проблема

-Раздвајање
састојака смеше
(просејавање,
одливање, цеђење,
испаравање).
-Наелектрисавање
предмета од
различитих
материјала.
-Електрична
проводљивост –
проводници и
изолатори.
-Рационална
потрошња
електричне енергије
и правилно
руковање
електричним
апаратима у
домаћинству.
-Магнетна својства
материјала
(природни магнети,
могућност
намагнетисавања
тела и својства које
тада испољавају).
-Запаљиви
материјали (ознаке
за запаљиве
материјале).
-Ваздух – кисеоник
као чинилац
сагоревања.

одливањем, цеђењем и
испаравњем;
- испита електричну
проводљивост материјала
помоћу једноставног
струјног кола;
-наведе примере
штедљивог коришћења
електричне енергије;
-наведе примере употребе
магнета свакодневном
животу;
-наведе примере
превенције и заштите
од пожара;

-усмено и писмено
испитавање
-тестирање (
обавезно
иницијално,текуће
и завршно)
-практичан рад
ученика

-Одговоран однос према околини
-Сарадња
-Естетичка компетенција

4.

Прошлост Србије

23

-Опасност и
заштита од пожара.
-Живот у далекој
прошлости (долазак
Словена на
Балканско
полуострво, области
које су Срби
населили; начин
живота).
-Српска држава за
време владарске
породице Немањића
– успон и слабљење
(владари – Стефан
Немања, цар
Душан, цар Урош;
култура, начин
живота).
-Живот под турском
влашћу (начин
живота, облици
пружања отпора).
-Настанак и развој
модерне српске
државе (Први и
Други српски
устанак – узрок и
ток; вође устанка;
култура, начин
живота).
-Србија у савремено
доба (Први светски
рат, настанак
југословенске

-прикаже хронолошки на
ленти времена значајне
историјске догађаје и
личности;
-опише начин живота
људи кроз време
користећи различите
изворе информација;
-представи ток и
резултате истраживања
(писано, усмено, помоћу
ленте времена,
презентацијом и/или
цртежом и др.);
-пронађе и одабере
потребне информације из
различитих извора
(писаних, сликовних,
дигиталних).

-пригодно и
систематско
посматрање
-усмено и писмено
испитивање
-обавезно
иницијало,текуће и
завршно тестирање
-продукти
ученичких
активности(
постери,панои)
-вредновање
групних радова
ученика кроз
вршњачко
оцењивање

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

државе, Други
светски рат,
промена облика
владавине, распад
југословенске
државе и
осамостаљење
Србије; култура,
начин живота).
Кључни појмови садржаја:отаџбина, оријентација у времену и простору, интеркултуралност, природни ресурси.

Назив предмета:
Ликовна култура
Разред:
IV
Правилник: Правилник о програму наставе и учења за четврти разред основног образовања и васпитања: 11/2019-1, 6/2020-20, 7/2021-671
Годишњи фонд часова:
72
Недељни фонд часова:
2
Ред. број
Назив теме
Број
САДРЖАЈ
ИСХОДИ
НАЧИН
Међупредметне компетенције
По завршетку теме ученик ће
часова
ПРОВЕРЕ
бити у стању да
ОСТВАРЕНОСТИ
Образовних стандарда,
исхода, циљева учења

1.

Композиција

56

-Елементи
композиције –
облик, боја,
линија, текстура,
светлина (валер).
-Положај
елемената у
композицији –
хоризонтални,
вертикални,
дијагонални.
-Материјали и
технике –
графитна оловка,
туш и четка, туш
и перо, акварел,
гваш, темпере,
фротаж, колаж,
деколаж,
асамблаж, меки
материјали.

2.

Споразумевање

8

-Хералдика –
застава, грб,
печат.
-Пиктограми.

– поштује инструкције за
припремање, одржавање и
одлагање материјала и
прибора;
– изражава замисли,
интересовања, сећања,
емоције и машту
традиционалним
ликовним техникама;
– користи амбалажу и
предмете за једнократну
употребу у стваралачком
раду;
– примени, у стваралачком
раду, основна знања о
композицији
– учествује у планирању и
реализацији ликовног
пројекта или радионице;
– разматра, у групи, шта и
како је учио/учила и где та
знања може применити.
– тумачи једноставне
знаке, симболе и садржаје
уметничких дела

-практичан рад
ученика
-вредновање
ученичких радова
-излагање
ученичких радова
на паноима

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

-практичан рад
ученика
-разговор и усмено
излагање ученика

-сарадња,
-компетенција за учење,
-комуникација,
-естетичка компетенција

-Споразумевање
сликом.
– разговара о значају
3.
Наслеђе
2
-Споменици
одабраног уметника,
природе и
уметничког дела,
споменици
културе у Србији. споменика и музеја;
-Археолошки
локалитети,
замкови и
утврђења,
манастири,
музеји.
-Познати
уметници и
најзначајнија
дела.
4.
Сцена
6
-Сценографија за – користи одабрана
позориште, филм уметничка дела и визуелне
и телевизију.
информације као
-Елементи
подстицај за стваралачки
сценографије.
рад;
Кључни појмови садржаја:простор, облик, линија, боја, текстура, светлина.

-усмено
испитивање
-практичан рад
ученика
-разговор и усмено
излагање ученика.

-разговор,
практичан рад
ученика

-решавање проблема,
-рад са подацима и информацијама
-компетенција за учење
-комуникацију
-одговорно учешће у демократском
друштву

-компетенција за сарадњу
-компетенција за учење
-компетенција за комуникацију
-решавање проблема

Назив предмета:
Музичка култура
Разред:
IV
Правилник: Правилник о програму наставе и учења за четврти разред основног образовања и васпитања: 11/2019-1, 6/2020-20, 7/2021-671
Годишњи фонд часова:
36
Недељни фонд часова:
1
Ред. број
Назив теме
Број
САДРЖАЈ
ИСХОДИ
НАЧИН
Међупредметне компетенције
По завршетку теме ученик ће
часова
ПРОВЕРЕ
бити у стању да
ОСТВАРЕНОСТИ
Образовних стандарда,
исхода, циљева учења

1.

Слушање музике

25

-Композиције
различитог
карактера.
-Елементи
музичке
изражајности
(инструмент,
глас, мелодијска
линија, темпо,
ритам,
динамика).
-Вокална и
инструментална
музика
(композиције
домаћих и
страних
композитора).
-Дела фолклорне
традиције
српског и других
народа.
-Музичка прича.
-Музика у
служби других

– опише своја осећања у
вези са слушањем музике;
– препознаје народну и
уметничку музику;
– опише улогу музике у
медијима;
– разликује инструменте
по боји звука и
изражајним могућностима;
– повеже карактер дела са
избором инструмента и
елементима музичкe
изражајнoсти;– уочи
контраст и понављање у
музичком делу;

-пригодно и
систематско
посматрање
-активност ученика
-анализа и
формативно
оцењивање

-дигитална компетенција,
-естетска компетенција
-комуникација.

2.

Извођење музике

9

медија.
-Музички бонтон.
-Музика и
здравље.
-Музичке игре
(дидактичке).
-Певање песама
различитог
садржаја и
карактера по
слуху.
-Певање и
свирање песама
из нотног текста.
-Свирaњe пeсaмa
пo слуху нa
дечјим
инструмeнтимa
и/или на другим
инструментима.
-Народни
инструменти
нашег и других
народа.
-Музичке
драматизације.
-Свирање
инструменталних
аранжмана на
дечјим
инструментима и
на алтернативним
изворима звука.
-Динамика
(крешендо,

– поштује договорена
правила понашања при
слушању и извођењу
музике;
– коментарише своје и
туђе извођење музике;
– самостално или уз помоћ
одраслих користи
предности дигитализације:
– учествује у школским
приредбама и
манифестацијама.
– примени изражајне
музичке елементе;
– пева и свира по слуху и
са нотног текста песме
различитог садржаја и
расположења;

-провера
усвојености знања
кроз дидактичке
музичке игре
-правилно
коришћење
инструмената
-самооцењивање
ученика
-вршњачко
оцењивање
-формативно и
бројчано
оцењивање

-компетенција за целоживотно учење,
-дигитална
-етстетска копетенција,
-решавање проблема,
-компетенција за учење,
-комуникација.

3.

Музичко
стваралаштво

2

декрешендо).
-Темпо (Andante.
Moderato.
Allegro).
-Боја (различити
гласови и
инструменти).
-Трајање (цела
нота и пауза. нота
четвртине са
тачком).
-Савладавање
тонске висине и
солмизације у
обиму це1-це2.
-Тактирање у 3/4
и 4/4 такту.
-Це-дур лествица.
Репетиција,
прима и секонда
волта.
-Једноставна
ритмичка и
мелодијска
пратња.
-Музичка питања
и одговори и
музичка
допуњалка.
-Звучна прича на
основу познатих
музичких
садржаја, звучне
ономатопеје и
илустрације на

– осмисли и изведе
једноставну ритмичку и
мелодијску пратњу;
– осмисли музички
одговор на музичко
питање;
– осмисли једноставну
мелодију на краћи задати
текст;
– изабере одговарајући
музички садржај (од
понуђених) према
литерарном садржају;

-практичан рад
ученика
-праћење
индивидуалног
напредовања

-за рад са подацима и информацијама,
-комуникација
-решавање проблема,
-дигитална компетенција,
-естетска компетенција
-комуникација.

краћи литерарни
текст (учење у
контексту).
-Крeирaњe
пoкрeтa уз
музику кojу
учeници изводе.
-Креирање
мелодије на
одабрани текст.
Кључни појмови садржаја:певање, свирање, слушање, музичке игре, музички бонтон, лествица, темпо, репетиција.

Назив предмета:
Физичко и здравствено васпитање
Разред:
IV
Правилник: Правилник о програму наставе и учења за четврти разред основног образовања и васпитања: 11/2019-1, 6/2020-20, 7/2021-671
Годишњи фонд часова:
108
Недељни фонд часова:
3
Ред. број
Назив теме
Број
САДРЖАЈ
ИСХОДИ
НАЧИН
Међупредметне компетенције
По завршетку теме ученик ће
часова
ПРОВЕРЕ
бити у стању да
ОСТВАРЕНОСТИ
Образовних стандарда,
исхода, циљева учења

1.

Физичке
способности

-Вежбе за развој
снаге са
реквизитима и
без реквизита.
-Вежбе за развој
покретљивости са
реквизитима и
без реквизита.
-Вежбе за развој
аеробне
издржљивости.
-Вежбе за развој
брзине и
експлозивне
снаге.
-Вежбе за развој
координације.
-Национална
батерија тестова
за праћење
физичког развоја
и моторичких
способности.
-Моторичке
вештине и игре у
развоју

– примени
општеприпремне вежбе
(вежбе обликовања);
– правилно изводи вежбе,
разноврсна природна и
изведена кретање
-правилно држи тело–
прати промене у
сопственој тежини и
висини;
– сагледа резултате
физичких спoсобности;

-пригодно и
систематско
посматрање
-мерење
-постигнућа у
моторичким
вештинама
- формативно
праћење
-бројчано
оцењивање у
складу са
индивидуалним
способностима

-Компетенција за целоживотно учење
-Брига за здравље
-Естетска компетенција

2.

Атлетика

3.

Спортска
гимнастика

моторичих
способности
-Технике трчања.
-Истрајно
трчање.
-Скок удаљ
згрчном
техником.
-Бацање лоптице
из залета.
-Скок увис
прекорачном
техником.
-Тробој.
-Основни
садржаји
-Вежбе на тлу:
вежбе и
комбинације.
-Прескоци и
скокови (прескок
разношка).
-Вежбе у вису,
вежбе у упору и
вежбе са
променама
висова и упора.
-Вежбе
равнотеже на
шведској клупи и
ниској греди.
-Проширени
садржаји
-Вежбе на тлу:
– летећи колут из

– правилно изводи и
контролише покрете у
различитим кретањима;

-активно
учествовање на
часовима физичког
васпитања
-вежбање у
адекватној
спортској опреми
-самопроцењивање
напретка

-Компетенција за целоживотно учење
-Вештина сарадње
-Естетска компетенција

- одржава равнотежу у
различитим кретањима;

-посматрање
-активност ученика
на часу
-ниво
ангажованости
-бројчано и
формативно
оцењивање у
складу са
индивидуалним
напредовањем
сваког ученика

-Компетенција за целоживотно учење
-Естетска компетенција

4.

Основе тимских,
спортских и
елементарних
игара

5.

Плес и ритмика

6.

Пливање

7.

Полигон

8.

Култура вежбања и
играња

места.
– састав.
-Мини–рукомет.
-Футсал – „мали
фудбал”.
-Основни
елементи
кошарке и миникошарка.
-Основни
елементи одбојке.
-Јаџент.
-Вежбе са
вијачом.
-Вежбе са
лоптом.
-Вежбе са
обручем.
-Народно коло
„Моравац”.
-Народно коло из
краја у којем се
школа налази.
-Основна обука
пливања.
-Скок на ноге.

Полигон у складу
са реализованим
моторичким
садржајима.
-Основна правила
вежбања.
-Основна правила

– комбинује усвојене
моторичке вештине у игри
и свакодневном животу;

-посматрање
-активност на часу
- анализа
наставник-ученици

– изведе кретања, вежбе и
саставе уз музичку
пратњу;
– изведе дечји и народни
плес;

-посматрање
- Компетенција за целоживотно учење
--континуирано
- Вештина сарадње
праћење
-Естетска компетенција
постигнућа ученика
-активност на часу

– самостално коригује
неправилно држање;

-посматрање
-формативно
праћење
-сумативно
оцењивање
- посматрање и
мерење
-формативно
праћење
-посматрање
-активност на часу
-практичан рад

правилно подиже, носи и
спушта терет;
– користи терминологију
вежбања;
– поштује правила

- Компетенција за целоживотно учење
- Вештина сарадње

-Вештина сарадње
-Брига за здравље

-Компетенција за целоживотно учење
-Решавање проблема
- Вештина сарадње
-Вештина комуникације
-Вештина за живот у демократском
друштву

мини-– рукомета,
футсала,
кошарке, миникошарке и
одбојке.
-Понашање према
осталим
учесницима у
игри (према
судији, играчима
супротне и
сопствене екипе).
-Чување и
одржавање
материјалних
добара.
-Постављање,
склањање и
чување справа и
реквизита
неопходних за
вежбање.
-„Ферплеј”
(навијање,
победа, пораз,
толеранција).
-Значај вежбања
у породици.
-Вежбање у
слободно време.

понашања на
вежбалиштима;
– поштује мере
безбедности током
вежбања;
– одговорно се односи
према објектима, справама
и реквизитима;
– поштује и примени
правила игре;
-навија и бодри учеснике у
игри на начин којим
никога не вређа;
– прихвати победу и пораз
као саставни део игре и
такмичења;
– уредно одлаже своје
ствари пре и након
вежбања;
– примењује хигијенске
мере пре, у току и након
вежбања, као и у другим
ситуацијама;
– уредно одржава простор
у коме живи и борави;
– препозна лепоту покрета
и кретања;
–користи научена вежбања
у рекреацији породице;
– вреднује сопствена и
туђа постигнућа у
вежбању;
– учествује у предлагању
садржаја и начина рада.

ученика
-праћење и
вредновање

-Естетска компетенција
-Вештина сарадње
-Брига за здравље

– увиди значај правилне
-Правилно
исхране за вежбање;
држање тела и
– повеже различита
здравље.
вежбања са њиховим
-Значај вежбања
утицајем на здравље;
за правилан рад
– правилно реагује у
срца и плућа.
-Мишићи и
случају повреде у школи;
– препозна здравствено
зглобови тела.
-Хигијена
стање када не треба да
вежба;
простора за
вежбање.
– правилно реагује у
случају повреде у школи;
-Исхрана и
вежбање.
-Значај лекарских
прегледа за
вежбање.
-Поступање у
случају повреде
(обавестити
наставника и др.).
Кључни појмови садржаја:физичке способности, моторичке вештине, здравље, плес и игра.
9.

Здравствено
васпитање

-усмено
испитивање и
вредновање
-практичан рад
ученик
-анализа наставникученик

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

Назив предмета:
Енглески језик
Разред:
4
Правилник: Правилник о програму наставе и учења за четврти разред основног образовања и васпитања: 11/2019-1, 6/2020-20, 7/2021-671
Годишњи фонд часова:
72
Недељни фонд часова:
2
Ред.
Назив теме
Број
САДРЖАЈ
ИСХОДИ
НАЧИН
По завршетку теме ученик ће
број
часова
ПРОВЕРЕ
бити у стању да
ОСТВАРЕНОСТИ

Међупредметне
компетенције

Образовних стандарда,
исхода, циљева учења

1.

ПОЗДРАВЉАЊЕ

4

2.

ПРЕДСТАВЉАЊЕ СЕБЕ И
ДРУГИХ; ДАВАЊЕ ОСНОВНИХ
ИНФОРМАЦИЈА О СЕБИ; ДАВАЊЕ
И ТРАЖЕЊЕ ОСНОВНИХ
ИНФОРМАЦИЈА О ДРУГИМА

6

3.

РАЗУМЕВАЊЕ И ИСКАЗИВАЊЕ
ЈЕДНОСТАВНИЈИХ УПУТСТАВА,
НАЛОГА И УПОЗОРЕЊА

4

– поздрави и отпоздрави,
примењујући једноставнија
језичка средства; –
представи себе и другог; –
разуме једноставнија
питања личне природе и
одговара на њих;
– поставља једноставнија
питања личне природе; – у
неколико једноставнијих
везаних исказа саопшти
информације личне
природе о себи и другима
водећи рачуна о
приватности и
поверљивости;
Слушање налога, упутстава – разуме и саопшти
и упозорења и реаговање
једноставне исказе који се
на њих; давање
односе на права детета; –
једноставнијих налога,
разуме једноставнија
упутстава и упозорења
упутства, налоге и
(комуникација у учионици упозорења и реагује на њих;
– упутства и налози које
– саопшти једноставнија
размењују учесници у
упутства, налоге и
наставном процесу,
упозорења уз одговарајуће
Реаговање на усмени и
писани импулс
саговорника (наставника,
вршњака, и слично);
усмено и писано
изражавање прикладних
поздрава.
Слушање једноставнијих
текстова у којима се неко
представља; представљање
себе и других особа,
присутних и одсутних.

Разговор, писање,
излагање

Комуникативне
компетенције
Сарадња
Компетенција за
учење

Разговор, писање,
излагање

Комуникативне
компетенције
Сарадња
Компетенција за
учење

Разговор, писање,
излагање, уочавање

Комуникативне
компетенције
Сарадња
Решавање проблема

4

ПОЗИВ И РЕАГОВАЊЕ НА ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ ЗАЈЕДНИЧКОЈ
АКТИВНОСТИ

4

5

ИСКАЗИВАЊЕ МОЛБЕ,
ЗАХВАЛНОСТИ И ИЗВИЊЕЊА

4

6

ЧЕСТИТАЊЕ ПРАЗНИКА И
ДРУГИХ ЗНАЧАЈНИХ ДОГАЂАЈА

4

7

ОПИСИВАЊЕ БИЋА, ПРЕДМЕТА,
МЕСТА И ПОЈАВА

6

упутства за игру и слично).
Слушање једноставнијих
позива на заједничку
активност и реаговање на
њих (позив нарођендан,
игру, дружење...);
упућивање и
прихватање/одбијање
позива на заједничку
активност коришћењем
једноставнијих исказа
Слушање једноставнијих
исказа којима се тражи
помоћ, услуга или
обавештење; давање
усменог и писаног
одговора на исказану
молбу коришћењем
једноставнијих језичких
средстава; упућивање
молби, исказивање
захвалности и извињења.
Слушање једноставнијих
исказа којима се честитају
празници и други значајни
догађаји; реаговање на
упућену честитку и
упућивање кратких
пригодних честитки.
Слушање једноставнијих
описа бића, предмета,
места и појава; давање
кратких описа бића,
предмета, места и појава;
тражење и давање

образложење;
– разуме позив на
заједничку активност и
реагује на одговарајући
начин;

Провера путем
игре, разговор,
излагање, писмена
провера (тест)

Комуникативне
компетенције
Сарадња
Решавање проблема

– упути кратке и
једноставније молбе; –
искаже и прихвати
захвалност и извињење на
једноставан начин; – разуме
једноставније исказане
честитке и одговори на
њих;

Усмено и писмено
излагање

Комуникативне
компетенције
Сарадња
Решавање проблема
Одговорно учешће у
демократском
друштву

– упути једноставније
честитке; – разуме и,
примењујући једноставнија
језичка средства, наведе
најуобичајеније активности
које се односе на прославе
рођендана и празника;
– именује бића, предмете и
места из непосредног
окружења; – разуме
једноставније описе бића,
предмета и места; – опише
бића, предмете и места у

Писање, читање,
излагање

Комуникативне
компетенције
Сарадња
Решавање проблема
Одговорно учешће у
демократском
друштву
Комуникативне
компетенције
Сарадња
Естетичка
компетенција

Излагање,
уочавање, разговор,
описивање, провера
усменим и
писменим путем
(тест, контролни

8

ИСКАЗИВАЊЕ ПОТРЕБА, ОСЕТА
И ОСЕЋАЊА

4

9

ИСКАЗИВАЊЕ ПОЛОЖАЈА У
ПРОСТОРУ

6

10

ИСКАЗИВАЊЕ ВРЕМЕНА

6

информација у вези са
описом бића, предмета,
места и појава.
Слушање једноставнијих
исказа у вези са потребама,
осетима, осећањима;
саопштавање својих и
туђих потреба, осета и
осећања и (емпатично)
реаговање на њих.

Слушање текстова у којима
се на једноставнији начин
описује положај у
простору; усмено и писано
тражење и давање
информација о положају у
простору коришћењем
једноставнијих језичких
средстава.
Слушање једноставнијих
исказа у вези са
хронолошким временом и
метеоролошким
приликама; усмено и
писано тражење и давање
информација о
хронолошком времену и
метеоролошким приликама
коришћењем
једноставнијих језичких

неколико везаних
једноставнијих исказа;

задаци)

– разуме свакодневне
исказе у вези сa
непосредним потребама,
осетима и осећањима и
реагује на њих; – изрази
основне потребе, осете и
осећања једноставнијим
језичким средствима;

Разговор,
описивање,
уочавање

Комуникативне
компетенције
Сарадња
Естетичка
компетенција
Одговорно учешће у
демократском
друштву

– разуме једноставнија
обавештења о положају у
простору и реагује на њих;
– тражи и пружи
једноставнија обавештења о
положају у простор

посматрање
практичних
комуникативних
ситуација и
указивање на
пропусте и њихово
отклањањ

Комуникативне
компетенције
Сарадња
Одговорно учешће у
демократском
друштву

разуме и саопшти
једноставније исказе који

Разговор, уочавање,
писмена провера

Компетенција за
учење

се односе на хронолошко и
метеоролошко време;

Комуникативне
компетенције

средстава.

11

ИЗРАЖАВАЊЕ
ПРИПАДАЊА/НЕПРИПАДАЊА И
ПОСЕДОВАЊА/НЕПОСЕДОВАЊА

6

Слушање текстова с
једноставнијим исказима за
изражавање
припадања/неприпадања и
поседовања/непоседовања
и реаговање на њих;
усмено и писано
исказивање
припадања/неприпадања и
поседовања/непоседовања
коришћењем
једноставнијих језичких
средстава

– разуме једноставније
исказе којима се изражава
припадање/неприпадање,
поседовање/непоседовање и
реагује на њих; – тражи и
даје једноставнија
обавештења која се односе
на припадање/неприпадање,
поседовање/непоседовање;

Уочавање,
излагање, писмена
и усмена провера

Комуникативне
компетенције
Сарадња
Одговорно учешће у
демократском
друштву

12

ИЗРАЖАВАЊЕ ИНТЕРЕСОВАЊА
И ДОПАДАЊА/НЕДОПАДАЊА

6

Слушање текстова с
једноставнијим исказима за
изражавање интересовања,
допадања/недопадања и
реаговање на њих; усмено
и писано исказивање
интересовања,
допадања/недопадања
коришћењем
једноставнијих језичких
средстава.

– разуме једноставније
исказе за изражавање
интересовања,
допадања/недопадања и
реагује на њих; – изражава
допадање/недопадање уз
најједноставније
образложење; – тражи
најједноставније
образложење
допадања/недопадања;

Уочавање,
излагање, писмена
провера

Комуникативне
компетенције
Сарадња
Одговорно учешће у
демократском
друштву

13

ОПИСИВАЊЕ ДОГАЂАЈА И
СПОСОБНОСТИ У САДАШЊОСТИ

6

Слушање једноставнијих
исказа који говоре о
радњама и способностима
у садашњости; описивање
радњи и способности у
садашњости, постављање
питања и одговарање на
њих, усмено и писано,
коришћењем
најједноставнијих језичких
средстава.

– разуме једноставније
Разговор, излагање,
текстове у којима се
описивање
описују радње и
способности у садашњости;
– размени информације које
се односе на дату
комуникативну ситуацију; –
опише радње и способности
у садашњости користећи
једноставнија језичка
средства

Комуникативне
компетенције
Сарадња

14

ИЗРАЖАВАЊЕ БРОЈА,
КОЛИЧИНЕ И ЦЕНА

6

Слушање једноставнијих
исказа који говоре о броју,
количини и цени;
саопштавање броја,
количине и цена; усмена и
писана размена
информација о броју,
количини и ценама,
коришћењем
једноставнијих језичких
средстава.

– разуме и саопшти
једноставније исказе који се
односе на бројеве, количине
и цене; – учествује у
предлагању садржаја и
начина рада.

Комуникативне
компетенције
Сарадња

Кључни појмови садржаја: енглески језик, писмено и усмено изражавање

Усмена и писмена
провера (контролни
задаци)

Одговорно учешће у
демократском
друштву

ЧЕТВРТИ 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:
-Функционално повезује знања, вештине и
искустава и мотивација.
Уочава сличности и различитости ради
класификовања.
Користи интернет за учење и
проналажење информација уз помоћ
наставника.

Етапе
пројектне
активности
Циљана

Анализа проблема,
утврђивање извора
информација, постављање
задатака, редослед улога у
групи

Испитује својстава и особине, веза и
узрочно-последичних односа.

наставника

ученика

Одређивање предмета
истраживања, мотивисање
ученика, помоћ у
постављању циљева
наставног пројекта.

Разматрањепредметаис
траживања, добијање
неопходних додатних
информација,
утврђивање циљева
истраживања.

Изношење предлога
одговарајућег извора,
начин прикупљања и
анализа података,
корекција, одређивање
улога у сагласности са
очекиваним исходима

Истраживачка

Повезује резултате учења и рада са
уложеним трудом.
Вербално изражава спољашња и
унутрашња запажања;
-Критеријуми за оцењивање су редовност
у похађањунаставе, заинтересованост и
активно укључивање у процес наставе.
Праћење ће се остваривати систематским
посматрањем.

Одређивање циљева,
формирање радних група.

Аналитичка

Придржава се договорених правила.

Добијене продукт учини видљивим и
представи их другима.

Активности
Задаци етапа

Конструкцијска

Решавање поставњених
задатака

Расподела посебно
одабраних материјала
сваком ученику,
консултације,
координација, контрола
урађеног, подстицање

Анализа степена
оставрености сваког
задатка, конструисање
пројекта

Сагледавање слабости,
консултације у оквиру
отклањања слабости,
консултације о формирању
текуће документације

Формулисање задатка,
утврђивање извора

Састављање плана
рада, прикупљање
информација,
практично
остваривање
изабраних улога,
испуњавање
одговарајућих
функција
Анализа добијених
информација,
комбиновање идеја и
њихово уопштавање,
извлачење опште идеје

Методе наставе и
учења
Истраживање,
посматрање,
учење решавањем
проблема, анализа и
синтеза
Истраживање,
посматрање,
учење решавањем
проблема
анализа и синтеза

Истраживање,
посматрање,
учењерешавањем
проблема, анализа и
синтеза,
кооперативно учење
Истраживање,
посматрање,
учење решавањем
проблема
анализа и синтеза

Презентациона

Презентација наставног
пројекта

Организација екпертизе

Јавна одбрана

Демонстрација

Рефлексивнооцењивачка

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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Шта крију Гуливерова стопала?
Еко авантура
Детективи здравог живота
Бескрајна прича
Дигитална безбедност
Водим те, сад, кроз мој крај
Завршни час

Назив предмета:
Разред:
Годишњи фонд часова:
Ред. број
Назив теме

Православни Катихизис
четврти
36
Број
САДРЖАЈ
часова

Недељни фонд часова:
ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће
бити у стању да

1
НАЧИН
Међупредметне компетенције
ПРОВЕРЕ
ОСТВАРЕНОСТИ
Образовних стандарда,
исхода, циљева учења

1.

Увод

1

2.

Црква је наш
избор

7

Упознавање са
садржајем
програма и
начином рада

Когнитивни аспект:
•
моћи да сагледа
садржаје којима ће се
бавити настава
Православног катихизиса
у току 3. разреда основне
школе;
•
моћи да уочи
какво је његово
предзнање из градива
Православног катихизиса
обрађеног у претходном
разреду школовања.
Афективни аспект:
•
ученик ће бити
мотивисан да активно
учествује на часовима
верске наставе
•Прича“Недостајати “(за Когнитивни аспект:
заједницу као основ
•
уочити важност
живота) Т. Телехтон
постојања заједнице
•
Песма Св.
•
уочити разлику
Владике Николаја
између Цркве и сваке
„Заједничарење са небом друге заједнице;

Катихизација као
литургијска
делатностзаједничко 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

Компетенција за учење.
Одговорно учешће у демократском
друштву
Естетичка компетенција. Комуникација.
Сарадња.
Дигитална компетенција.

Компетенција за учење.
Одговорно учешће у демократском
друштву
Естетичка компетенција. Комуникација.
Сарадња.
Дигитална компетенција.

“
•
Одабрани
одељци из књиге „Из Јаграда у Ти- град“
•Одломак из
песме“Зимска идила“
Војислава Илића“

3.

Христос нас све
зове

7

•
Прилагођена и
препричана новозаветна
прича о Христовом
позиву Апостола
•
Новозаветна
прича о ап. Петру када
тоне
•
О делима

•
уочити да је
Црква слободна
заједница у којој
учествују само они који
то желе;
•
знати да се они
који су у
заједници са Христом
називају хришћани и да
је Црква њихова
заједница;
•
знати да се
заједница Бога, људи
иприроде зове Црква;
•
уочити да изван
Цркве свет не може
постојати вечно.
Афективни аспект:
•
бити подстакнут
да активно учествује у
животу Цркве
•
бити подстакнут
да препознаје живот као
дар Божји;
•
бити подстакнут
да препознаје Живот
Вечни као Божји дар.
Когнитивни аспект:
• уочити да нас
Христос позива у
лични однос заједницу
љубави;
• увидети да су
апостоли људи који

слободно учешће у
богослужбеном
животу Цркве.
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

Компетенција за учење.
Одговорно учешће у демократском
друштву
Естетичка компетенција. Комуникација.
Сарадња.
Дигитална компетенција.

Апостола
•
«Мали принц»,
А. С. Егзипери одломци
•
Песма «Звезда се
засја»

4.

Диван је Бог у
светима својим

8

•
Прилагођена и
препричана нека житија
светих
•
Приче из живота
Светога СавеПриповест
о Светом Сави, његовим
делима и духовним
подвизима
. Указати на неке од
најважнијих поука из
књига које је Свети Сава
написао (Житије Св.
Симеона,
Законоправило,
Хиландарски типик,
Студенички типик,)

цркви – учешћем у
литургијском
сабрању;
основ заједнице са
Дидактичко
Богом;
методичка упутства
• увидети да су
за
Апостоли позивали
реализацију
људе у заједницу
наставе
љубави са Христом;
 Уводне часове
•
разумети
значај Христовог требало би
оваплоћења (рађања); осмислити тако да
• Усвојити текст и допринесу
међусобном
мелодију песме
„Звезда се засја“ упознавању
ученика,
Афективни аспект:
упознавању
бити подстакнут да
ученика с
доживети Христа као
циљевима,
Личност која нам иде у
исходима,
сусрет.
наставним
Когнитивни аспект:
садржајима,
•
поступно
али и тако да
изграђивати свест о
наставник
стекне
томе ко су светитељи;
•
увидети
да почетни увид у то
каквим
су сви позвани да буду
предзнањима и
светиетљи;
ставовима из
•
уочити важност
подручја
светитеља каонаших
Православног
узора за остваривање
катихизиса, група
личног јединства са
располаже.
Богом;
 Реализација
•
знати какву
програма
требало
важност Савине речи и
би
дела имају за нас данас;
да се одвија у
•
уочити да је за
су слични нама;

• уочити да је вера

Компетенција за учење.
Одговорно учешће у демократском
друштву
Естетичка компетенција. Комуникација.
Сарадња.
Дигитална компетенција.

•
Одломак из
књиге Михајла Пупина „
Са пашњака до
научењака“ (одломак у
коме се говори о нашој
вери и Светоме Сави)
•
Прича о Закхеју
– препричана и
прилагођена
•
Празник Сретење
Господње
•
Св. Владика
Николај одломак из
„Небеске
Литургије“

5.

Значај врлинског
живота

7

Спаситељу „Четврти
мудрац“;
•
Свети Спиридон
(прича о смирењу);
•
Свети Василије
Острошки - (прича
„Свечев лијек“);
•
Поуке владике
Николаја
•
Св. Јустин
Ћелијски („Срна у
изгубљеном рају“
одломак из казивања
белих срна)

остваривање јединства са
Богом потребна искрена
жеља;
•
знати да је
Литургија начин на који
сви остварујемо
заједницу са Богом;
•
препознати да у
нашу заједницу са Богом
уводимо све оне (и све
оно) што волимо.
Афективни аспект:
•
бити
подстакнут да следује
светитељима Божјим и да
буде добар човек;
•
бити подстакнут
да препознаје љубав као
највећу врлину.
Когнитивни аспект:
• увидети да се грех
јавља као последица
одсуства истинске
љубави;
• уочити да је грех наш
погрешан избор;
• увидети шта је
самољубље и по
чему се оно
разликује од
љубави;
увидети да без врлина
нема љубави;
• уочити да је само
врлинама могуће

складу с
принципима
савремене активне
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

Компетенција за учење.
Одговорно учешће у демократском
друштву
Естетичка компетенција. Комуникација.
Сарадња.
Дигитална компетенција.

6.

Са нама је Бог

6

•
Педесетница –
рођендан Цркве;
•
Молитва Царе
небески;
•
Кроз одломке из
јеванђелских текстова,
допуњене
фотографијама
фресака, приказати
домострој спасења

остварити однос
љубави са Богом и
људима;
• упознати најважније
хришћанске врлине;
• увидети да врлине
нису човеку дате, већ
да се за њих треба
трудити;
• увидети да се и
врлине усавршавају.
Афективни аспект:
• бити подстакнут да
следује светитељима
Божјим;
бити подстакнут да се
труди да у себи развија
хришћанске врлине.
Когнитивни аспект:
•
уочити да
служењем Литургије
постајемо учесници
Царства Божијег и
сједињујемо се са Богом;
•
упознати садржај
молитве
«Царе небески»;
•
увидети да сам
изглед православног
храма изображава
јединство Неба и земље.
Афективни аспект:
•
код ученика ће се
развијати жеља за
очувањем природе;

транспоновања
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
простор за

Компетенција за учење.
Одговорно учешће у демократском
друштву
Естетичка компетенција. Комуникација.
Сарадња.
Дигитална компетенција.

•
бити
подстакнут да уреди
школски простор
најуспешнијим радовима;
•
бити подстакнут
да и наредне године
похађа часове
Православног
катихизиса;
•
уочити у којој
мери је напредовао и
савладао градиво
Православногкатихизиса
четвртог разреда основне
школе.

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;
Оцењивање
Непосредно описно
оцењивање
ученика може се

вршити кроз:
 усмено
испитивање;
 писмено
испитивање;
 посматрање
понашања ученика;

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
СРПСКИ ЈЕЗИК – ДОПУНСКА НАСТАВА
Циљ допунске наставе:
Пружање помоћи ученицима у учењу и разумевању садржаја.
Омогућавање ученицима да усвоје знања са основног нивоа како би се лакше укључили у редовни васпитно-образовни процес у складу са својим
могућностима.
Исходи:
Ученици који су похађали допунску наставу су усвојили знања/садржаје са основног нивоа у
складу са својим могућностима.

Садржај програма/Тема/Област

Оријентациони
број часова

Књижевност
Начини и поступци остваривања програма:
Активности наставника:

Језик/граматика и правопис

- Идентификовање ученика за допунску наставу(праћење напредовања кроз редовну наставу).
-Одређивање програмских садржаја допунске наставе(годишње планирање).
-Ближе одређивање програмских садржаја у којима ученици не постижу добре резултате.
-Усклаћивање садржаја, начина и динамике рада са потребама и могућностима ученика.
-Пружање помоћи ученицима да се лакше уклопе у редовну наставу
-Прати напредовање ученика
Активности ученика: на погодном дидактичком материјалу упознаје, уочава и именује
граматичке садржаје, уочаваи примењује правописна правила, уочава,
запажа,открива,упоређује, објашњава,образлаже дате појединости прочитаног текста.
Методе рада: разговор, аудитивна, илустративна, дијалошка, текстуална, метода писаних
радова, демострациона, игровна, настава на даљину (вибер, гугл учионица);
Облици рада: индивидуални;
Наставна средства: Читанка,граматика, радна свеска, дигитални уџбеник, слике.

Језичка култура
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ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
МАТЕМАТИКА - ДОПУНСКА НАСТАВА
Циљ допунске наставе:
Пружање помоћи ученицима у учењу и разумевању садржаја.
Омогућавање ученицима да усвоје знања са основног нивоа како би се лакше укључили у редовни васпитно-образовни процес у складу са својим
могућностима.
Исходи:
Ученици који су похађали допунску наставу су усвојили знања/садржаје са основног нивоа у
складу са својим могућностима

Садржај програма/
Тема/Област

Начини и поступци остваривања програма
Активности наставника:
-Идентификовање ученика за допунску наставу(праћење напредовања кроз редовну наставу).

БРОЈЕВИ

-Одређивање програмских садржаја допунске наставе(годишње планирање).

ГЕОМЕТРИЈА

Оријентациони број
часова

Ближе одређивање програмских садржаја у којима ученици не постижу добре резултате.
Усклаћивање садржаја, начина и динамике рада са потребама и могућностима ученика.
Пружање помоћи ученицима да се лакше уклопе у редовну наставу
Прати напредовања ученика;

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ
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Активности ученика:чита, пише и упоређује природне бројеве ,чита и пише разломке, писмено
и усмено рачуна, решава једноставније бројевне изразе, користи обрасце за израчунавање
површина правоугаоника, квадрата, коцке и квадра, користи мере за површину, претвара
јединице за површину у мање и веће, примењује стечено знање;
Методе рада: разговор, илустративна, дијалошка, текстуална, метода писаних радова,
демострациона, игровна, настава на даљину (вибер, гугл учионица);
Облици рада: индивидуални;
Наставна средства: Уџбеник, радна свеска, наставни листићи, тестови, прибор, модели
геометријских тела.

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
МАТЕМАТИКА - ДОДАТНА НАСТАВА
Циљ додатне наставе: Пружање додатне помоћи ученицима у учењу и разумевању садржаја на вишем нивоу, развијање логичког мишљења и
поступака у решавању задатака
Исходи
Ученици који су похађали додатну наставу су усвојили знања/ садржаје са
напредног нивоа

Садржај програма/Тема/Област

Оријентациони број
часова

Природни бројеви и операције са њим

10

Квадрат и правоугаоник

4

Начини и поступци остваривања програма
Активности наставника:
-Идентификовање ученика за додатну наставу(праћење напредовања кроз редовну

наставу).

Решавање сложенијих задатака помоћу
једначина и дијаграма

2

Логички и комбинаторни задаци

12

Коцка и квадар

4

Активности ученика: разликује, именује, открива релације и изражава их,
упоређује,уочава,посматра,закључује,групише, пребројава, решава проблеме,
скицира, рачуна,мери и процењује, примењује стечено знање;

Проблеми превожења, пресипања, мерења

2

Методе рада: разговор, илустративна, дијалошка, текстуална, метода писаних
радова, демострациона, игровна, настава на даљину (вибер, гугл учионица);

Занимљиви задаци

2

-Одређивање програмских садржаја додатне наставе(годишње планирање).
- Припрема и врши избор задатака.
- Подстиче на размишљање.
- Даје смернице ка решењу.
- Указује на уочавање односа и законитости.
-Навикава ученике на израду скице као корака ка решењу.

Облици рада: индивидуални,фронтални, рад у пару
Наставна средства: збирка задатака за такмичење, наставни листићи, тестови,
прибор.
Укупно

•

Напомена: број часова додатне и допунске наставе зависи од ангажовања наставника
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ОПШТИ СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА – ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА КРАЈ ПРВОГ ЦИКЛУСА ОБАВЕЗНОГ ОБРАЗОВАЊА

Општи стандарди постигнућа-образовни стандарди за крај првог циклуса обавезног образовања за Српски језик садрже стандарде постигнућа за
области: Говорна култура, Вештина читања и разумевање прочитаног, Писано изражавање, Граматика и лексикологија и Књижевност. У оквиру сваке
области описани су захтеви на три нивоа, осим у области Говорна култура.
Говорна култура
1СЈ.0.1.1. познаје основна начела вођења разговора: уме да започне разговор,учествује у њему и оконча га; пажљиво слуша своје саговорнике;
1СЈ.0.1.2. користи форме учтивог обраћања;
1СЈ.0.1.3. казује текст природно, поштујући интонацију реченице/стиха, без тзв. „певушења“ или „скандирања“;
1СЈ.0.1.4. уме да преприча изабрани наративни или краћи информативни текст на основу претходне израде плана текста и издвајања значајних делова или занимљивих детаља;
1СЈ.0.1.5. уме самостално (својим речима) да описује и да прича на задату тему: држи се теме, јасно структурира казивање (уводни, средишњи и завршни део казивања),добро
распоређујући основну информацију и додатне информације;
1СЈ.0.1.6. уме на занимљив начин да почне и заврши своје причање;
1СЈ.0.1.7. уме у кратким цртама да образложи неку своју идеју;
1СЈ.0.1.8. уме да одбрани своју тврдњу или став

Основни ниво
1СЈ.1.2.1. влада основном техником читања ћириличког и
латиничког текста;
1СЈ.1.2.2. одговара на једноставна питања у вези са
текстом, проналазећи информације експлицитно исказане
у једној реченици, пасусу, или у једноставној табели (ко,
шта, где, када, колико и сл.);
1СЈ.1.2.3. препознаје да ли је тражена информација, која
може да буде исказана на различите начине (синонимија,
парафраза), садржана у тексту;
1СЈ.1.2.4. познаје и користи основне делове текста и књиге
(наслов, пасус, име аутора; садржај, речник);
1СЈ.1.2.5. одређује основну тему текста;
1СЈ.1.2.6. разуме дословно значење текста;
1СЈ.1.2.7. разликује књижевноуметнички од
информативног текста;
1СЈ.1.2.8. процењује садржај текста на основу задатог
критеријума: да ли му се допада, да ли му је занимљив; да
ли постоји сличност између ликова и ситуација из текста и
особа и ситуација које су му познате; издваја речи које су
му непознате

Вештина читања и разумевање прочитаног
Средњи ниво

Напредни ниво

1СЈ.2.2.1. чита текст природно, поштујући интонацију
реченице/стиха; уме да одреди на ком месту у тексту је
пауза, место логичког акцента; који део текста треба
прочитати брже, а који спорије;
1СЈ.2.2.2. изводи једноставне закључке у вези са
текстом, анализирајући и обједињујући информације
исказане у различитим деловима текста (у различитим
реченицама, пасусима, пољима табеле)
1СЈ.2.2.3. раздваја битне од небитних информација;
одређује след догађаја у тексту;
1СЈ.2.2.4. успоставља везу између информација
исказаних у линеарном и нелинеарном тексту (нпр.
проналази део/детаљ који је приказан на илустрацији, у
табели, или на дијаграму);
1СЈ.2.2.5. одређује основни смисао текста и његову
намену; 1СЈ.2.2.6. препознаје фигуративно значење у
тексту; 1СЈ.2.2.7. изводи једноставне закључке на
основу текста (предвиђа даљи ток радње,објашњава
расплет, уочава међусобну повезаност догађаја, на
основу поступака јунака/актера закључује о њиховим
особинама, осећањима, намерама и сл.);
1СЈ.2.2.8. износи свој став о садржају текста и

1СЈ.3.2.1. изводи сложеније закључке на основу текста,
обједињујући информације изразличитих делова дужег
текста
1СЈ.3.2.2. повезује и обједињује информације исказане
различитим симболичким системима (нпр. Текст, табела,
графички приказ);
1СЈ.3.2.3. разликује различита гледишта заступљена у
информативном тексту (нпр.мишљење аутора текста вс.
Мишљења учесника у догађају);
1СЈ.3.2.4. изводи сложеније закључке на основу текста и
издваја делове текста који их поткрепљују; резимира
наративни текст; 1СЈ.3.2.5. представља текст у
одговарајућој нелинеарној форми (уноси податке из текста
у дату табелу или дијаграм);
1СЈ.3.2.6. процењује сврху информативног текста у односу
на предвиђену намену(нпр. Који од два текста боље
описује дату слику, да ли је упутство за (познату) игру
потпуно и сл.); 1СЈ.3.2.7. објашњава и вреднује догађаје и
поступке ликова у тексту (нпр. Објашњава зашто је лик
поступио на одређен начин, или вреднује крај приче у
односу на своја предвиђања током читања текста, или
износи свој став о догађајима из текста)

образлаже зашто му се допада/не допада, због чега му
је занимљив/незанимљив; да ли се слаже/не слаже са
поступцима ликова;
1СЈ.2.2.9. издваја делове текста који су му нејасни;
1СЈ.2.2.10. вреднује примереност илустрација које
прате текст; наводи разлоге за избор одређене
илустрације

Основни ниво
1СЈ.1.3.1. пише писаним словима ћирилице;
1СЈ.1.3.2. уме да се потпише;
1СЈ.1.3.3. почиње реченицу великим словом, завршава је
одговарајућим интерпункцијским знаком;
1СЈ.1.3.4. употребљава велико слово приликом писања
личних имена, назива места(једночланих), назива школе;
1СЈ.1.3.5. пише кратким потпуним реченицама једноставне
структуре;
1СЈ.1.3.6. издваја наслов, углавном се држи теме;
1СЈ.1.3.7. препричава кратак једноставан текст (до 400
речи); 1СЈ.1.3.8. користи скроман фонд речи (у односу на
узраст); правилно их употребљава;
1СЈ.1.3.9. пише кратку поруку (о томе куда иде, зашто
касни, и сл.);
1СЈ.1.3.10. пише честитку (за Нову годину, рођендан),
позивницу (за рођенданску прославу, забаву), разгледницу
(са летовања, зимовања, екскурзије)

Основни ниво
1СЈ.1.4.1. препознаје врсте речи (именице, заменице,

Писано изражавање
Средњи ниво
1СЈ.2.3.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и
латиницу)
1СЈ.2.3.2. употребљава велико слово приликом писања
имена држава и места и њихових становника; користи
наводнике при навођењу туђих речи; правилно пише
присвојне придеве (-ов/-ев/-ин, -ски/-чки/-шки);
правилно пише гласове ћ, ч, ђ, џ;правилно пише
сугласник ј у интервокалској позицији; правилно пише
речцу ли и речцу не; употребљава запету при
набрајању;
1СЈ.2.3.3. пише јасним и потпуним реченицама; варира
језички израз (ред речи у реченици, типове реченица,
дужину реченице...)
1СЈ.2.3.4. држи се теме; излагање организује око
основне идеје текста коју поткрепљује одговарајућим
детаљима
1СЈ.2.3.5. језички израз прилагођава комуникативној
ситуацији(формалној/неформалној);
1СЈ.2.3.6. саставља кратак наративни текст;
1СЈ.2.3.7. саставља кратак дескриптивни текст;
1СЈ.2.3.8. користи фонд речи примерен узрасту;
употребљава синониме (нпр. Да избегне понављање);
1СЈ.2.3.9. исправља свој текст (критички чита
написано, поправља текст и исправља грешке)
1СЈ.2.3.10. уме да попуни једноставан образац са
основним подацима о себи (име,презиме, име
родитеља, година рођења, адреса, телефон; школа,
разред, одељење)
1СЈ.2.3.11. пише писмо (приватно) и уме да га адресира

Граматика и лексикологија– подобласт граматика
Средњи ниво
1СЈ.2.4.1. одређује врсте речи (именице, заменице,

Напредни ниво
1СЈ.3.3.1. пише јасним, потпуним, добро обликованим
реченицама; користи разноврсне синтаксичке
конструкције, укључујући и сложене
1СЈ.3.3.2. јасно структурира текст (уводни, средишњи и
завршни део текста); добро распоређује основну
информацију и додатне информације унутар текста и
пасуса;
1СЈ.3.3.3. прилагођава језичко-стилски израз типу текста;
1СЈ.3.3.4. саставља кратак експозиторни текст;
1СЈ.3.3.5. користи богат фонд речи (у односу на узраст);
1СЈ.3.3.6. издваја пасусе

Напредни ниво
1СЈ.3.4.1. именује врсте и подврсте речи (властите и

придеве, бројеве и глаголе);
1СЈ.1.4.2. препознаје граматичке категорије променљивих
речи (род и број заједничких именица) и глаголско време
(презент, перфекат и футур);
1СЈ.1.4.3. препознаје врсте реченица по комуникативној
функцији (обавештајне,упитне, узвичне, заповедне) и по
потврдности/одричности (потврдне и одричне)

Основни ниво
1СЈ.1.4.4. препознаје антонимију;
1СЈ.1.4.5. познаје значења речи и фразеологизама који се
употребљавају у свакодневној комуникацији (у кући,
школи и сл.)

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

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

заједничке именице; описне,присвојне и градивне придеве;
личне заменице; основне и редне бројеве; глаголе);
1СЈ.3.4.2. уме да промени облик променљивих речи према
задатом критеријуму:заједничких именица према броју, а
глагола, придева и заменица према роду и броју;
1СЈ.3.4.3. препознаје прави објекат (у акузативу) и
прилошке одредбе за време,место и начин

Граматика и лексикологија– подобласт лексикологија
Средњи ниво
1СЈ.2.4.8. препознаје синонимију;
1СЈ.2.4.9. познаје значења речи и фразеологизама који
се јављају у школским текстовима (у уџбеницима,
књигама из лектире и сл.) и правилно их употребљава

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

Напредни ниво

1СЈ.3.4.4. одређује значења непознатих речи и
фразеологизама на основу ситуације итекста/контекста у
којем су употребљени
1СЈ.3.4.5. употребљава речи у основном и
пренесеном/фигуративном значењу 5

Напредни ниво
1СЈ.3.5.1. тумачи особине, понашање и поступке ликова
позивајући се на текст;
1СЈ.3.5.2. уочава узрочно-последичне везе међу догађајима
у тексту;
1СЈ.3.5.3. тумачи идеје у књижевноуметничком тексту,
аргументује их позивајући сена текст

Општи стандарди постигнућа-образовни стандарди за крај првог циклуса обавезног образовања за предмет Математика садрже стандарде постигнућа за
области: Природни бројеви и операције са њима, Геометрија, Разломци и Мерење и мере. У оквиру сваке области описани су захтеви на три нивоа.

Основни ниво
1МА.1.1.1. зна да прочита и запише дати број, уме да
упореди бројеве по величини и да прикаже број на
датој бројевној полуправој;
1МА.1.1.2. рачуна вредност бројевног израза са
највише две операције сабирања и одузимања у
оквиру прве хиљаде;
1МА.1.1.3.множи и дели без остатка (троцифрене
бројеве једноцифреним) у оквиру прве хиљаде;
1МА.1.1.4. уме да на основу текста правилно постави
израз са једном рачунском операцијом;
1МА.1.1.5. уме да решава једноставне једначине у
оквиру прве хиљаде
Основни ниво
1МА.1.2.1. уме да именује геометријске објекте у
равни (квадрат, круг, троугао, правоугаоник, тачка,
дуж, права, полуправа, угао) и уочава међусобне
односе два геометријска објекта у равни
(паралелност, нормалност, припадност);
1МА.1.2.2. зна јединице за мерење дужине и њихове
односе;
1МА.1.2.3. користи поступак мерења дужине објекта
приказаног на слици при чему је дата мерна јединица;
1МА.1.2.4. користи поступак мерења површине
објекта, приказаног на слици, при чему је дата мерна
јединица

Основни ниво

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

Геометрија
Средњи ниво
1МА.2.2.1. уочава међусобне односе геометријских
објеката у равни;
1МА.2.2.2. претвара јединице за мерење дужине;
1МА.2.2.3. зна јединице за мерење површине и
њихове односе;
1МА.2.2.4. уме да израчуна обим троугла, квадрата и
правоугаоника када су подаци дати у истим мерним
јединицама;
1МА.2.2.5. уме да израчуна површину квадрата и
правоугаоника када подаци нису дати у истим
мерним јединицама;
1МА.2.2.6. препознаје мрежу коцке и квадра и уме да
израчуна њихову површину када су подаци дати у
истим мерним јединицама
Разломци
Средњи ниво

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

Напредни ниво
1МА.3.2.1. претвара јединице за мерење површине
из већих у мање;
1МА.3.2.2. уме да израчуна обим троугла, квадрата
и правоугаоника;
1МА.3.2.3. уме да израчуна површину квадрата и
правоугаоника;
1МА.3.2.4. уме да израчуна обим и површину
сложених фигура у равни када су подаци дати у
истим мерним јединицама;
1МА.3.2.5. уме да израчуна запремину коцке и
квадра када су подаци дати у истим мерним
јединицама

Напредни ниво

1МА.1.3.1. уме да прочита и формално запише
разломак 1/н (н<= 10) и препозна његов графички
приказ; 1МА.1.3.2. уме да израчуна половину,
четвртину и десетину неке целине

Основни ниво
1МА.1.4.1. уме да изрази одређену суму новца преко
различитих апоена и рачуна са новцем у
једноставним ситуацијама;
1МА.1.4.2. зна коју јединицу мере да употреби за
мерење задате запремине течности (л, дл, мл)
1МА.1.4.3. зна коју јединицу мере да употреби за
мерење задате масе (г, кг, т);
1МА.1.4.4. уме да чита једноставније графиконе,
табеле и дијаграме

1МА.2.3.1. уме да препозна разломак а/б (б<= 10,
а<б) када је графички приказан на фигури подељеној
на б делова;
1МА.2.3.2. уме да израчуна н-ти део неке целине и
обрнуто, упоређује разломке облика 1/н (н<= 10)
Мерење и мере
Средњи ниво
1МА.2.4.1. уме да изрази одређену суму новца преко
различитих апоена и рачуна са новцем у сложенијим
ситуацијама;
1МА.2.4.2. зна јединице за време (секунда, минут,
сат, дан, месец, година) и уме да претвара веће у
мање и пореди временске интервале у једноставним
ситуацијама;
1МА.2.4.3. претвара јединице за мерење запремине
течности из већих у мање;
1МА.2.4.4. претвара јединице за мерење масе из
већих у мање;
1МА.2.4.5.уме да користи податке приказане
графички или табеларно у решавању једноставних
задатака и уме графички да представи дате податке

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

Напредни ниво
1МА.3.4.1. зна јединице за време (секунда, минут,
сат, дан, месец, година, век) и уме да претвара из
једне јединице у другу и пореди временске
интервале у сложенијим ситуацијама;
1МА.3.4.2. претвара јединице за мерење запремине
течности;
1МА.3.4.3. претвара јединице за мерење масе

Општи стандарди постигнућа-образовни стандарди за крај првог циклуса обавезног образовања за предмет Природу и друштво садрже стандарде
постигнућа за области: Жива и нежива природа, Екологија, Материјали, Кретање и орјентација у простору и времену, Друштво и Држава Србија и њена
прошлост. У оквиру сваке области описани су захтеви на три нивоа.
Жива и нежива природа
Основни ниво
Средњи ниво
Напредни ниво
1ПД.2.1.1. разуме повезаност живе и неживе природе на
1ПД.3.1.1. разуме повезаност живе и
1ПД.1.1.1. прави разлику између природе и
очигледним примерима;
неживе природе на мање очигледним
производа људског рада;
примерима.
1ПД.1.1.2. зна ко и шта чини живу и неживу
1ПД.2.1.2. зна основне разлике између биљака, животиња и
људи; 1ПД.2.1.3. примењује вишеструке критеријуме
1ПД.3.1.2. разуме функционалну
природу; 1ПД.1.1.3. зна заједничке карактеристике
повезаност различитих делова тела живих
класификације живих бића;
живих бића;
бића.
1ПД.1.1.4. уме да класификује жива бића према
1ПД.2.1.4. зна улогу основних делова живих бића;
1ПД.2.1.5. разуме повезаност услова живота и живих бића у
једном од следећих критеријума: изгледу, начину
станишту;
исхране, кретања и размножавања;
1ПД.1.1.5.препознаје и именује делове тела живих
1ПД.2.1.6. разуме међусобну зависност живих бића у
бића; 1ПД.1.1.6. разликује станишта према условима животној заједници.
живота и живим бићима у њима.
Екологија
Основни ниво
Средњи ниво
Напредни ниво
1ПД.1.2.1. препознаје и именује природне ресурсе.
1ПД.2.2.1. разликује обновљиве и необновљиве природне
1ПД.1.2.2. зна употребну вредност природних
ресурсе; 1ПД.2.2.2. разуме еколошку оправданост употребе
ресурса.
обновљивих ресурса и рационалног коришћења
1ПД.1.2.3. разликује повољно и неповољно деловање необновљивих ресурса.
човека по очувању природе.
1ПД.2.2.3. зна основне мере заштите живе и неживе природе
као природних ресурса;1ПД.2.2.4. зна шта је добробит
животиња и поступке којима се оне штите.
Материјали
Основни ниво
1ПД.1.3.1. зна основна својства воде, ваздуха и
земљишта;
1ПД.1.3.2. зна да су вода у природи, ваздух и
земљишта састављени од више материјала;
1ПД.1.3.3. зна да различите животне намирнице
садрже различите састојке.
1ПД.1.3.4. зна основна својства материјала: тврдоћа,
еластичност, густина, растворљивост, провидност,
намагнетисаност;
1ПД.1.3.5. зна да својства материјала одређује
њихову употребу и препознаје примере у свом

Средњи ниво
1ПД.2.3.1. зна сложенија својства воде и ваздуха: агрегатно
стање и кретање;
1ПД.2.3.2. зна да су различита својства воде, ваздуха и
земљишта последица њиховог различитог састава;
1ПД.2.3.3. разликује материјале који су добри проводници
топлоте и електрицитета од оних који то нису;
1ПД.2.3.4. зна да топлотна и електрична проводљивост
материја одређују њихову употребу и препознаје примере у
свом окружењу;
1ПД.2.3.5. разликује повратне и неповратне промене
материјала;

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

окружењу.
1ПД.1.3.6. зна промене материјала које настају због
промене температуре, услед механичког утицаја и
деловања воде и ваздуха.
Основни ниво
1ПД.1.4.1. уме да препозна кретање тела у
различитим појавама.
1ПД.1.4.2. зна помоћу чега се људи орјентишу у
простору: лева и десна страна, стране света, адреса,
карактеристични објекти.
1ПД.1.4.3. уме да одреди стране света помоћу Сунца.
1ПД.1.4.4. зна јединице за мерење времена: дан,
недеља, месец, година, деценија и век.
1ПД.1.4.5. уме да прочита тражене информације са
часовника и календара.
Основни ниво
1ПД.1.5.1. зна које друштвене групе постоје и ко су
њихови чланови;
1ПД.1.5.2. зна основна правила понашања у
породици, школи, насељу;
1ПД.1.5.3. зна које људске делатности постоје и
њихову улогу;
1ПД.1.5.4. зна који су главни извори опасности по
здравље и живот људи и основне мере заштите;
1ПД.1.5.5. зна поступке за очување и унапређивање
људског здравља.
Основни ниво
1ПД.1.6.1. зна основне облике рељефа и
површинских вода.
1ПД.1.6.2. зна основне типове насеља и њихове
карактеристике.
1ПД.1.6.3. зна географски положај и основне
одреднице државе Србије: територија, границе,
главни град, симболи, становништво;
1ПД.1.6.4. зна најважније догађаје, појаве и

1ПД.2.3.6. разликује промене материјала при којима настају
други материјали од оних промена материјала при којима не
настају други материјали.
Кретање и оријентација у простору
Средњи ниво
1ПД.2.4.1. зна да кретање тела зависи од силе која на њега
делује, врсте подлоге и облика тела:
1ПД.2.4.2. зна да се светлост креће праволинијски;
1ПД.2.4.3. уме да пронађе тражене улице и објекте на плану
насеља;
1ПД.2.4.4. уме да пронађе основне информације на
географској карти Србије: највећа и најважнија насеља,
облике рељефа и површинских вода;
1ПД.2.4.5. уме да пронађе и упише тражене информације на
ленти времена.
Друштво
Средњи ниво
1ПД.2.5.1. зна које су улоге различитих друштвених група и
њихових чланова;
1ПД.2.5.2. зна која су права и обавезе чланова у различитим
друштвеним групама.
1ПД.2.5.3. разуме повезаност и међузависност различитих
људских делатности.

Држава Србија и њена прошлост
Средњи ниво
1ПД.2.6.1. препознаје и именује облике рељефа и
површинских вода у свом месту и у околини.
1ПД.2.6.2.зна основне облике рељефа и вода у држави Србији;
1ПД.2.6.3.разуме повезаност природно-географских фактора –
рељефа, вода, клима –и делатности људи.
1ПД.2.6.4. зна редослед којим су се јављали важни историјски
догађаји, појаве и личности.
1ПД.2.6.5. уочава сличности и разлике између начина живота

Напредни ниво
1ПД.3.4.1. уме да чита географску карту
примењујући знања о странама света и
значењу картографских знакова.

Напредни ниво
1ПД.3.5.1. разуме заједничке
карактеристике друштвених група и
разлике међу њима.
1ПД.3.5.2.разуме да се права и обевезе
чланова друшвених група међусобно
допуњују.

Напредни ниво
1ПД.3.6.1. зна шта је претходило, а шта је
уследило након важних историјских
догађаја и појава.

личности из прошлости;
1ПД.1.6.5. зна основне информације о начину
живота људи у прошлости.
1ПД.1.6.6. зна шта су историјски извори и именујих.

некад и сад.
1ПД.2.6.6. препознаје основна културна и друштвена обележја
различитих историјских периода.
1ПД.2.6.7. препознаје на основу карактеристичних
историјских извора о ком историјском периоду или личности
је реч.

ПЛАНА НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА СЕДМИ И ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

А – обавезни наставни
предмети

Седми разред

Осми
разред

Нед.

год

Нед.

Год.

1.

Српски језик и књижевност

4

144

4

136

2

Енглески језик

2

72

2

68

3.

Ликовна култура

1

36

1

34

4.

Музичка култура

1

36

1

34

5.

Историја

2

72

2

68

6.

Географија

2

72

2

68

7.

Физика

2

72

2

68

8.

Математика

4

144

4

136

9.

Биологија

2

72

2

68

10.

Хемија

2

72

2

68

11.

Техника и технологија

2

72

2

68

12.

Информатика и рачунарство

1

36

1

34

13.

Физичко и здравствено васпитање

3

108

3

102

28

1008

28

952

Укупно А

Б – обавезни изборни наставни
предмети

Седми разред

Осми
разред

Нед.

год

Нед.

Год.

1.

Верска настава / Грађанско
васпитање

1

36

1

34

2.

Енглески језик

2

72

2

68

3

108

3

102

Укупно Б

Ред.
број

ОБЛИК ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ
РАДА

1.

Редовна настава

2.

СЕДМИ РАЗРЕД
нед.

год.

ОСМИ РАЗРЕД
нед.

год.

21–24*

756–864*

21–24*

756–864*

Слободне наставне активности

1

36

1

36

3.

Допунска настава

1

36

1

36

4.

Додатна настава

2

36

1

34

VII РАЗРЕД

Назив предмета:
Српски језик и књижевност
Разред:
седми
Правилник:Правилник о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања: 5/2019-61, 1/2020-60, 6/2020-99, 8/2020-597, 5/2021-4, 17/2021-42
Годишњи фонд часова:
144
Недељни фонд часова:
4
Ред. број Назив теме
Број
САДРЖАЈ
ИСХОДИ
НАЧИН
Међупредметне компетенције
По
завршетку
теме
ученик
ће
часова
ПРОВЕРЕ
бити у стању да
ОСТВАРЕНОСТИ
Образовних стандарда,
исхода, циљева учења

1.

Књижевност

56

ЛЕКТИРА/ ЛИРИКА
1.Рабиндранат
Тагоре, Папирни
бродови
2. Иво Андрић,
Јелена, жена које
нема
3. Десанка
Максимовић, Крвава
бајка
4. Вислава
Шимборска, Облаци
5. Стеван Раичковић,
После кише
6. Избор из ауторске
оезије о Светом Сави
7. Милан Ракић,
Божур
8. Владислав
Петковић Дис, Међу
својима

− користи књижевне
термине и појмове
обрађиване у
претходним разредима и
повезује их са новим
делима која чита;
− истакне универзалне
вредности књижевног
дела и повеже их са
сопственим искуством и
околностима у којима
живи;
− чита са разумевањем
различите врсте
текстова и коментарише
их, у складу са узрастом;
− разликује народну од
ауторске књижевности и
одлике књижевних
родова и основних
књижевних врста;
разликује основне

- увођење ученика
у свет
књижевности, али
и осталих, тзв.
некњижевних
текстова
(популарних,
информативних); тумачење текста
заснива се на
његовом читању,
доживљавању и
разумевању; вежбања у
изражајном
читању;
- вежбања ученика
у «летимичном»
читању;
- изражајно
казивање напамет
научених текстова

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

• Има позитиван и одговоран однос
према учењу.
• Мотивисан је и оспособљен да
самостално планира, организује,
спроводи и вреднује учење; разликује
битно од небитног, изражава и

9. Милутин Бојић,
Плава гробница
10. Ј.Ј.Змај,
Јутутунска јухахаха
11. Јован Дучић,
Подне
ЕПИКА 1. Народна
бајка (једна по
избору): Међедовић /
Чудотворни прстен /
Златоруни ован
2. Стефан Митров
Љубиша: Кањош
Мацедоновић
(одломак)
3. Радоје Домановић:
Вођа (одломак)
4. Ана Франк,
Дневник
5. Ефраим Кишон,
Код куће је најгоре
6. Алфонс Доде,
Последњи час,
Данило Киш
7. Петар Кочић, Кроз
мећаву
8. Свети Сава,
Житије светог
Симеуна
9. Јанко
Веселиновић, Хајдук
Станко
10. Дејан Алексић,
Ципела на крају
света

одлике стиха и строфе
– укрштену, обгрљену и
парну риму; слободни и
везани стих; рефрен;
−тумачи мотиве (према
њиховом садејству или
контрастивности) и
песничке слике у
одабраном лирском
тексту;
− локализује књижевна
дела из обавезног
школског програма;
− разликује етапе
драмске радње;
− разликује аутора
књижевноуметничког
текста од наратора,
драмског лица или
лирског субјекта;
− разликује облике
казивања (форме
приповедања);
− идентификује језичкостилска изражајна
средства и разуме
њихову функцију;
− анализира идејни слој
књижевног дела
служећи се аргументима
из текста; – уочи
разлике у
карактеризацији ликова
према особинама:
физичким, говорним,

и одломака у прози
и стиху;
- монолошки; дијалошки; текстовни
– текст метода;
- индивидуални;
- рад у паровима;
- групни рад; истраживачки рад;
- стваралачки рад
ЦИЉЕВИ
НАСТАВЕ:
Циљеви учења
Српског језика и
књижевности јесу
да се ученик
оспособи да
правилно користи
српски језик у
различитим
комуникативним
ситуацијама, у
говору и писању;
да кроз читање и
тумачење
књижевних дела
развија читалачке
компетенције које,
уз књижевно
знање, обухватају
емоционално и
фантазијско
уживљавање, живо
памћење,

образлаже идеје.
• Користи различите изворе
информација и има критички однос
према њима.
• Примењује одговарајуће начине
учења у складу са циљевима,
садржајем, интересовањима, условима
и временом.
• Способан је да самостално и у
сарадњи са другима истражује,
открива и повезује нова знања;
користи могућности ваншколског
учења; негује и развија лична
интересовања.
• Препознаје естетичке елементе у
различитим контекстима као што су:
уметничко стваралаштво, национална
и светска природна и културна
баштина, језичка култура у
уметничком и у неуметничком домену
(свакодневни говор у приватном и
јавном животу, електронским и
штампаним медијима, дизајну и
другим видовима комуникације…),
научно мишљење, друштвени односи,
друштво и појаве у друштву.
• Показује позитиван однос према
сопственој и култури других
заједница, упознаје и разуме њихове
вредности, повезује културну и
природну баштину са историјским и
географским контекстом и доприноси
очувању природних и културних
добара.
• Препознаје и развија сопствене

11. Данило Киш,
Еолска харфа
ДРАМА
1. Јован Стерија
Поповић,
Покондирена тиква
2. Вида Огњеновић:
Кањош Мацедоновић
(одломак о сусрету
Кањоша и Фурлана)
НАУЧНОПОПУЛАР
НИ И
ИНФОРМАТИВНИ
ТЕКСТОВИ
Обавезна дела
1.Михајло Пупин: Са
пашњака до
научењака (одломак)
2.Милош Црњански:
Наша небеса
ДОМАЋА ЛЕКТИРА
1. Епске народне
песме покосовског
тематског круга
(Смрт војводе
Пријезде, Диоба
Јакшића и песма по
избору)
2. Епске народне
песме о хајдуцима и
ускоцима (Мали
Радојица, Стари
Вујадин, Старина
Новак и кнез
Богосав; Иво

психолошким,
друштвеним и етичким;
− разликује
хумористички од
ироничног и сатиричног
тона књижевног дела;
– критички промишља о
смислу књижевног
текста и аргументовано
образложи свој став;
− доведе у везу значење
пословица и изрека са
идејним слојем текста;
− препозна националне
вредности и негује
културноисторијску
баштину;
− размотри аспекте
родне равноправности у
вези са ликовима
књижевно-уметничких
текстова;
− препоручи књижевно
дело уз кратко
образложење;
– упореди књижевно и
филмско дело настало
по истом предлошку,
позоришну представу и
драмски текст;

истраживачко
посматрање;
подстичу
имагинацију и
уметнички
сензибилитет,
естетско
доживљавање и
критичко
мишљење, морално
просуђивање и
асоцијативно
повезивање; да се
одговарајућим
врстама читања
оспособљава да
усмерено приступа
делу и приликом
тумачења открива
различите слојеве и
значења; да стиче
основна знања о
месту, улози и
значају језика и
књижевности у
култури, као и о
медијској
писмености; да
стиче и развија
најшира
хуманистичка
знања и да научи
како функционално
да повезује
садржаје

стваралачке способности и
креативност у свим уметничким и
неуметничким пољима свог деловања.

Сенковић и ага од
Рибника, Ропство
Јанковић Стојана) 3.
Свети Сава у
књижевности: одломак из Житија
Светог Симеона (o
опроштају оца од
сина); - избор из
народних прича и
предања (на пример
Свети Сава и ђаво,
легенде о Светом
Сави);
- избор из ауторске
поезије о Св. Сави
(на пример Матија
Бећковић: Прича о
Светом Сави)
4. Мирослав Антић:
Плави чуперак и
Шашава књига
(избор)
5. Антоан де Сент
Егзипери: Мали
Принц; Момо Капор:
Мали Принц
6. Јован Стерија
Поповић:
Покондирена тиква
КЊИЖЕВНИ
ТЕРМИНИ И
ПОЈМОВИ
Опкорачење. Рефрен.

предметних
области.

Цезура. Везани и
слободни стих.
ауторске лирске
песме: рефлексивна и
сатирична песма.
Језичко-стилска
изражајна средства:
метафора, алегорија,
градација, словенска
антитеза, фигуре
понављања (асонанца
и алитерација).
Функција мотива у
композицији лирске
песме. Песма у
прози. Фабула и
сиже. Статички и
динамички мотиви.
Композиција.
Епизода. Идејни слој
књижевног текста.
Хумор, иронија и
сатира. Врсте
карактеризације
књижевног лика.
Унутрашњи монолог.
Хронолошко и
ретроспективно
приповедање.
Дневник. Путопис.
Аутобиографија.
Легендарна прича.
Предања о постанку
бића, места и ствари.
Афоризам.

2.

Језик /
ГРАМАТИКА

Укупно
из
језика
(све
области)
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Пословице, изреке;
питалице; загонетке.
Драмска радња; етапе
драмске радње: увод,
заплет, врхунац,
перипетија, расплет.
Драмска ситуација.
Драма у ужем
смислу.
Грађење и основна
значења глаголских
облика: футур II,
императив,
потенцијал; трпни
гл.придев, гл. прилог
садашњи и гл. прилог
прошли. Подела
глаголских облика на
просте и сложене и
на личне (времена и
начини) и неличне.
Непроменљиве врсте
речи: везници, речце,
узвици. Појам
синтагме (главни
члан и зависни
чланови); врсте
синтагми: именичке,
придевске, прилошке
и глаголске. Атрибут
у оквиру синтагме.
Логички субјекат.
Сложени глаголски
предикат. Напоредни
односи међу

− разликује глаголске
начине и неличне
глаголске облике и
употреби их у складу са
нормом;
− одреди врсте
непроменљивих речи у
типичним случајевима;
− уочи делове именичке
синтагме; − разликује
граматички и логички
субјекат; − разликује
сложени глаголски
предикат од зависне
реченице са везником
да; − препозна врсте
напоредних односа међу
реченичним члановима
и независним
реченицама; −
идентификује врсте
зависних реченица; −
искаже реченични члан
речју, предлошкопадежном
конструкцијом,

- коришћење
погодног полазног
текста (језичког
предлошка) на
коме се увиђа и
објашњава
одговарајућа
језичка појава;
- коришћење
исказа (примера из
пригодних, текућих
или запамћених)
говорних
ситуација; подстицање
ученика да полазни
текст доживе и
схвате у целини и
појединостима;
- утврђивање и
обнављање знања о
познатим језичким
појавама и
појмовима који
непосредно
доприносе бољем и

• Прилагођава се друштвеним и
економским променама, усмерен је на
развој нових вештина, које примењује
у практичном раду; суочава се са
неизвесностима на иницијативан и
предузимљив начин.
• Препознаје сопствене предности и
своје могућности у односу на будуће
образовање и професионалну
оријентацију.
• Спреман је да учествује у
самосталним и тимским пројектима;
способан је да развије идеју, представи
је, образложи и преговара у тиму о
њеној реализацији; учествује у
активностима са другима у оквиру
своје тимске улоге.
• Мотивисан је и зна да истакне своје
добре особине које су важне за
обављање школских и радних задатака
и користи CV и мотивационо писмо да
опише своје компетенције, жеље и
очекивања.
• Зна да постави реалне циљеве и на
основу датих могућности уме да
планира и проналази начине њиховог

реченичним
члановима –
саставни, раставни и
супротни. Појам
комуникативне и
предикатске
реченице. Независне
предикатске
реченице ‒
напоредни односи
међу независним
реченицама
(саставни, раставни,
супротни). Зависне
предикатске
реченице (изричне,
односне, месне,
временске, узрочне,
условне, допусне,
намерне, последичне
и поредбене).
Реченични чланови
исказани речју,
предлошкопадежном
конструкцијом,
синтагмом и
реченицом.
Конгруенција –
основни појмови

синтагмом и реченицом;
− примени основна
правила конгруенције у
реченици;

лакшем схватању
новог градива;
- упућивање
ученика да у
тексту, односно у
записаним
исказима из
говорне праксе,
уочавају примере
језичке појаве која
је предмет
сазнавања;
- сазнавање битних
својстава језичке
појаве (облика,
значења, функције,
промене,
изражајних
могућности...);
- сагледавање
језичких чињеница
(примера) са разних
становишта,
њихово
упоређивање,
описивање и
класификовање;
- дефинисање
језичког појма;
истицање својства
језичке појаве и
уочених
законитости и
правилности;
- рад у паровима;

остваривања.
• Зна да је за разумевање појава и
догађаја и доношење компетентних
одлука потребно имати релевантне и
поуздане податке и разликује
податак/информацију од њиховог
тумачења.
• Користи податке из различитих
извора и начине добијања података и
на основу тога процењује њихову
поузданост и препознаје могуће
грешке уз помоћ наставника.
• Користи информације у различитим
симболичким модалитетима
(табеларни, графички, текстуални
приказ), чита, тумачи и примењује их,
повезујући их са претходним знањем
из различитих области.
• Селектује, обрађује наводећи извор и
аутора, чува и презентује податке у
различитим форматима, укључујући и
ИКТ.
• Разликује јавне и приватне податке и
користи основна правила чувања
приватности података.

- монолошки;
- дијалошки;
- текстовни
– текст метода;
- индивидуални;
- групни рад;
- истраживачки
рад;
3.

Језик/ПРАВОПИ
С

Правописна решења
доследно примењује
у вези са обрађеним
правописну норму
глаголским
облицима.
Интерпункција у вези
са зависним
реченицама (запета,
тачка и запета).
Писање скраћеница.
правописних знакова.

- систематска
вежбања,
елементарна и
сложена, која се
организују често,
разноврсно; различити облици
писмених вежби; служење
правописом и
правописним
речником (школско
издање);
- монолошки;
- дијалошки;
- текстовни
– текст метода
- индивидуални;
- групни рад;
- рад у паровима;
- истраживачки
рад;

• Препознаје проблем, рашчлањује
проблемску ситуацију на делове и
уочава везе и односе између њих у
светлу претходно стечених знања у
оквиру различитих предмета и
ваншколског искуства.
• Планира стратегију решавања
проблема (претпоставља решења,
планира редослед активности, избор
извора информација, средстава/опреме
коју ће користити, са ким ће
сарађивати, са ким ће се
консултовати).
• Решава проблем према планираној
стратегији примењујући знања и
вештине стечене учењем различитих
предмета и ваншколским искуством.
• Самостално или консултујући друге
особе (вршњаке, наставнике,
родитеље) преиспитује начин
решавања проблема, алтернативне
начине решавања, тачност и
прецизност решења.
• Формулише објашњења и закључке
на основу резултата до којих је дошао
у раду, презентује их и дискутује са

4.

Језик/
ОРТОЕПИЈА

5.

Језичка култура
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Дугоузлазни и
дугосилазни акценат

разликује дугосилазни и
дугоузлазни акценат;

- артикулационе
вежбе (гласови се
најпре вежбају
појединачно, а онда
у говорном ланцу,
у тексту); ортоепске вежбе,
обично краће и
чешће, изводе се не
само у оквиру
наставе језика него
и наставе читања и
језичке културе;
- рад у паровима;
- дијалошки;
- текстовни
– текст метода;
- индивидуални

Књижевни и остали
типови текстова у
функцији
унапређивања
језичке културе.

говори на задату тему
поштујући
књижевнојезичку
норму; – разликује
књижевноуметнички од

- развијање
језичког мишљења
и језичке културе; изграђивање
културе усменог и

другим особама и преиспитује их у
светлу добијених коментара. Стечена
нова сазнања и вештине повезује у
јединствену целину са претходним.
• Проверава применљивост решења у
пракси и користи стечена знања и
вештине у новим ситуацијама.
Учествује у заједничким активностима
на конструктиван, одговоран и
креативан начин афирмишући дух
међусобног поштовања,
равноправности, солидарности и
сарадње. Активно, аргументовано и
конструктивно доприноси раду групе
у свим фазама групног рада:
формирање групе, формулисање
заједничких циљева, усаглашавање у
вези са правилима заједничког рада,
формулисање оптималног начина за
остварење заједничких циљева на
основу критичког разматрања
различитих предлога, подела улога и
дужности, преузимање одговорности
за одређене активности, надгледање
заједничког рада и усклађивање
постигнутих договора са новим
искуствима и сазнањима до којих се
долази током заједничког рада и
сарадње.
КОМУНИКАЦИЈА
Ученик комуницира на сврсисходан и
конструктиван начин у приватном,
јавном, и образовном контексту.
Прилагођава начин и средства

Књижевноуметнички
и публицистички
текстови. Усмени и
писмени састави
према унапред
задатим смерницама
(ограничен број речи;
задата
лексика; одређени
граматички модели и
сл.). Текст заснован
на аргументима.
Технички и
сугестивни опис.
Репортажа. Цитати и
фусноте из
различитих
књижевних и
неуметничких
текстова.
Нелинеарни
текстови: табеле,
легенде, графикони,
мапе ума и друго.
Говорне вежбе:
интерпретативноуметничке
(изражајно читање,
рецитовање); вежба
аргументовања
(дебатни разговор).
Правописне вежбе:
диктат, исправљање
правописних грешака
у тексту; запета у

публицистичког
функционалног стила;
– састави кохерентан
писани текст у складу са
задатом темом
наративног и
дескриптивног типа;
– напише једноставнији
аргументативни текст
позивајући се на
чињенице;
– користи технички и
сугестивни опис у
изражавању;
– препозна цитат и
фусноте и разуме
њихову улогу;
– пронађе потребне
информације у
нелинеарном тексту; –
напише електронску
(имејл, SMS) поруку
поштујући нормативна
правила;
– примени различите
стратегије читања
(информативно,
доживљајно,
истраживачко и др.);
− састави текст
репортажног типа
(искуствени или
фикционални); правилно
употреби фразеологизме
и устаљене изразе који

писаног
изражавања;
- монолошки;
- дијалошки; текстовни
– текст метода;
- групни рад;
- истраживачки
рад;
- рад у паровима;
- стваралачки рад;

комуникације карактеристикама
ситуације. Користи на одговарајући и
креативан начин језик и стил
комуникације специфичан за
различите научне, техничке и
уметничке дисциплине. У
комуникацији уме да изрази
мишљење, осећања и ставове и да
представи своје циљеве на позитиван,
конструктиван и аргументован начин
поштујући и уважавајући другог.
Критички процењује садржај и начин
комуникације у различитим
ситуацијама. Има развијену свест о
значају конструктивне комуникације и
активно доприноси неговању културе
дијалога у заједницама којима
припада.
• Познаје различитe обликe
комуникације и њихове одлике
(усмену и писану, невербалну,
телефоном, путем интернета, итд.).
• Уме јасно да се изрази усмено и
писано, у складу са потребама и
карактеристикама ситуације,
поштујући ограничења у погледу
дужине и намене.
• Уважава саговорника реагујући на
оно што говори, а не на његову
личност.
• Изражава своје ставове, мишљења,
осећања, на позитиван, конструктиван
и аргументован начин.
• Користи на одговарајући и креативан

зависносложеним
реченицама;
глаголски облици;
електронске поруке.
Језичке вежбе:
допуњавање текста
различитим
облицима
променљивих речи;
допуњавање текста
непроменљивим
речима; обележавање
комуникативне
реченице у тексту;
исказивање
реченичног члана на
више начина (реч,
синтагма,
предлошко-падежна
конструкција,
реченица);
фразеологизми
(разумевање и
употреба) и друге.
Писмене вежбе и
домаћи задаци и
њихова анализа на
часу. Четири
школска писмена
задатка – по два у
сваком полугодишту.

се јављају у литерарним
и медијским текстовима
намењеним младима.

начин језик и стил који је специфичан
за различите дисциплине; кроз
комуникацију негује културу
изражавања и чува језички идентитет.
• Уме да саслуша излагање
саговорника до краја и без упадица.

Назив предмета:
енглески језик
Разред:
седми
Правилник:Правилник о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања: 5/2019-61, 1/2020-60, 6/2020-99, 8/2020-597,

5/2021-4, 17/2021-42
Годишњи фонд часова:
Ред. Назив теме
број
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Број
часов
а

САДРЖАЈ

Недељни фонд часова:
ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће
бити у стању да

2
НАЧИН
ПРОВЕРЕ
ОСТВАРЕНОСТ
И

Међупредметне
компетенције

Образовних стандарда,
исхода, циљева учења

Hi Sophie, how are you/ have you
been? Fine!/ Pretty good!/Great!/ Never been
better!/Not bad!/As usual./A little busy
actually!/I’ve been busy studying, how about
you?/Thanks for asking, and you?

1.

Поздрављање и
представљање себе
и других и
тражење/давање
основних
информација о себи
и другима

It was nice meeting you. It was nice/a pleasure
meeting you as well/too./You as well/too./I hope
to see you again./I look forward to
meeting/seeing you again. Say hello/hi to your
family.

– разуме једноставне
текстове који се односе на
поздрављање,
представљање и
тражење/давање
информација личне
природе;
– поздрави и отпоздрави,
представи себе и другог
користећи једноставнија
језичка средства;

Is Dorian your first name? No, it’s my middle
name. My first name is David. What’s your
first/middle/last name/family name/surname?

– размени једноставније
информације личне
природе;

I was named after my great-grandfather, who
was Russian. Who were you named after? My
godparents chose this name for me.

– 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

-

-

Социокулт.
компетенција
медијација
рад са
подацима и
информаци
јама
дигитална
компетенц
ија
комуникац
ија

I grew up/was raised in Serbia, but my parents
moved to Australia when I was ten. My paternal
grandparents are still alive, but my maternal
grandparents died when I was a child.
These are my classmates, Vasilije and Neda;
we’ve been friends for years. We belong to the
the Drama Club, and we meet once a week/every
Thursday afternoon. Which school club do you
belong to?
Who’s that girl on the right/left – the one in the
leather jacket and plain T-shirt? The picture was
taken a few years ago, but it must be Elena, a
girl from my class. She plays the guitar in the
school orchestra. What instrument do you play?
Luka and I go to the same school, but we aren’t
in the same class. We get on/along very well,
although we don’t always agree about
everything. He doesn’t live in my street;
however, he lives very close to me, just round the
corner. Who do you get on/along (well) in your
class/school/family?
Phillip’s quite brainy, and he’s really good with
computers, but he’s been really bad-tempered
since his parents got divorced. Who has he lived
with since then?
The Present Simple Tense за изражавање

-драматизација
-тематске
дискусије
-продукти групних
и тимских радова

сталних и уобичајених радњи
The Past Simple Tense глагола to be и осталих
глагола (правилних и неправилних)
The Past Continuous Tense
The Present Perfect Tense учесталијих глагола
(правилних и неправилних)
Питања
са Who/What/Which/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...)
Модални глаголи за извођење закључака о
садашњости (must, can’t, may...)
Пасивни облик глагола у простим временима
(Present Simple, Past Simple, Future Simple)
(Интер)културни садржаји: устаљена
правила учтивe комуникације; имена и
надимци; родбина, породични односи и
родбинске везе. Већи градови у земљама

циљне културе

What’s he/she like? He’s smart and confident,
but he’s slightly irresponsible at times. What
does he/she look like? She’s of medium
height/build and she’s got medium length
straight/wavy/curly hair. She usually wears
sporty clothes – she must love sports!
My sister’s too young to take the driving test. My
brother isn’t tall enough to play basketball.
Fast food is unhealthy, isn’t it? These potatoes
are too salty, aren’t they?

2.

Описивање бића,
предмета, места,
појава, радњи,
стања и збивања

Our results look great compared to theirs. We
can’t be worse than them.
The lamp is broken! The news is
fascinating/unbelievable.
What an enormous fish! What a lovely drawing!
What lovely weather! How interesting/boring!
You can see/There’s a church in the middle/in the
background/in front of the picture.
I didn’t enjoy the amusement park – it was too
scary!
It was -10 degrees on the mountain – it was
freezing cold and snowy.

– 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;

It rained/ snowed more heavily than last night.
What’s the title of the book/film?It’s a novel/film
entitled...
Serbia is situated at the crossroads of Central
and Southeast Europe. Belgrade is located at the
confluence of the Danube and Sava Rivers.
The United Kingdom consists of four countries:
England, Wales, Scotland and Northern Ireland.
The UK national anthem is called ”God Save the
Queen”, while the US national anthem is called
”The Star Spangled Banner”. What’s Serbian
national anthem called? It’s ”God of Justice”.
What is/are the most endangered animal species
in the world?
What is/are the most popular teen TV series in
your country?
In Serbian tradition godparents are usually given
the responsibility for naming a newborn child.
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 прилога
Придеви са наставцима –ed и –ing
Too (adjective) to... / (not) enough (adjective)
to...
Творба и употреба прилога за
начин (beautifully, quickly, happily, well, bаdly,
fast, hard...)
Употреба одређеног члана код поређења
придева/прилога
Употреба/изостављање одређеног члана са
основним географским појмовима (називима
градова, држава, река...)
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-, ir-...
Модални глаголи за извођење закључака о

садашњости (must, can’t, may...)
Пасивни облик глагола у простим временима
(Present Simple, Past Simple, Future Simple)
What (a/an) + adjective + noun
Question tags
(Интер)културни садржаји: особености
наше земље и земаља говорног подручја
циљног језика (знаменитости, географске
карактеристике и сл.)

Have a slice of bread!
Help yourself/yourselves to the sandwiches!
Less/More, please!
He should cut down on sweets, shouldn’t he?
If you experience any form of bullying, you should
immediately report it to the teachers.

3.

Изношење предлога
и савета,
упућивање позива
за учешће у
заједничкој
активности и
реаговање на њих

What should/shall I do if my Facebook account gets
hacked?
Are we meeting Pavle and Dorotea in front of the
cinema?
Let’s go sightseeing, shall we?
We’ll play in the garden if the weather gets better,
won’t we?
I’m on the team, aren’t I?
I’ll keep my fingers crossed for you!
Why don’t we download some music from the
Internet?
Let me show you.
It’s lesson/break/quiz time!

– 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;

The game is over!
They asked me to join their team.
The doctor told me to stay in bed and drink plenty of
fluids.
She advised us to take a bus downtown/not to drink
the water.
Should за давање савета
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
Заповедни начин
The Present Continuous Tense за унапред
договорене радње
Question tags
Индиректни предлози и савети
Први кондиционал
Повратне заменице
(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 I have my magazine back?
Can/Could we have some advice/information about
the trip?
Could you speak a bit more slowly/speak up, please?
Mother told the children to stop arguing/fighting.
The flight attendant told the passangers to fasten
their seat belts.
The librarian asked us not to make noise in the
library.
Will you leave me alone, please? He asked me to
leave him alone.
She promised/refused to let me use her
laptop/dictionary.
I’m sorry for your loss!/I’m sorry to hear that! Thank
you for your sympathy/kindness!
He thanked me for my help/support.
Sorry for being late. Thanks for coming. Thank you in
advance!
I´ll put it down so that I don´t make the same mistake
again!
Модални глаголи за изражавање молбе и захтева –
can/could/may/will
Индиректне наредбе и молбе

– разуме уобичајене
молбе и захтеве и
реагује на њих;
– упути уобичајене
молбе и захтеве;
– честита, захвали се и
извини се користећи
једноставнија језичка
средства;

Gerund/Infinitive
(Интер)културни садржаји: правила учтиве
комуникације, значајни празници и догађаји,
честитања.

5.

Разумевање и
давање упутстава

If you want to help the charity, email... or call...
If you want to recycle, sort out/separate different

– разуме и следи
једноставнија упутства у
вези с уобичајеним

materials and put them in recycling containers.

ситуацијама из
свакодневног живота;

You can set up your account in just a few steps.
Once you have finished, you can save your work
and share the link.
Make sure you check your essay for spelling
mistakes before you hand it in!
Make/ Do a class survey on their reading habits/
media preferences. Compare/ Present the results.
The form must be completed in ink.
Write your name and address in block capitals.
Fill in the blanks.
Don’t let go of the handlebar on that bike!
Keep your dog on a leash!
Hold on! Hold the line!
When a challenge is given don’t step back. Step
up!
Први кондиционал
Заповедни начин

– пружи једноставнија
упутства у вези с
уобичајеним
ситуацијама из
свакодневног живота;

Пасивни облик модалних глагола
(Интер)културни садржаји: правила
учтивости у складу са степеном формалности
и ситуацијом.

How long does it take you to get to school?It
takes me half an hour if I go by bus, but this week
Dad’s driving me to school, so it’s taking me
only half the time.

– разуме и следи
једноставнија упутства у
вези с уобичајеним
ситуацијама из
свакодневног живота;

Who’s the teacher telling off?
– пружи једноставнија
упутства у вези са
уобичајеним
She’s getting dressed for the party, isn’t she? The ситуацијама из
свакодневног живота;
children are dressed up for the celebration,
aren’t they?
– разуме једноставније
текстове у којима се
My parents have been married since 2002.
описују радње и
ситуације у садашњости;
Can you do a handstand/ a cartwheel/ a
forward/backward roll/ a split/ a bridge?
What are the police looking for?

6.

Описивање радњи у
садашњости

We’ve been able to use the application for over a
year now.
Teenagers don’t watch TV as often as they used
to.
My neighbours have got a very big house with a

swimming pool – they must be rich!
Pavle can’t be on holiday – I’ve just seen him!
In Serbian tradition, if you hiccup, someone is
talking about you.
Plants die if they don’t get enough water.
The novel/film is based on an oral folk story/a
historic fact.
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
Can за изражавање способности у

садашњости
Модални глаголи за извођење закључака о
садашњости (must, can’t, may...)
Пасивни облик глагола у простим временима
(Present Simple)
Question tags
(Интер)културни садржаји: породични
живот; живот у школи и у ширем окружењу –
наставне и ваннаставне активности; распусти
и путовања; традиција и обичаји.
It was very nice/kind of Nadja to help me with my – разуме једноставније
homework.
текстове у којима се
описују искуства,
Nicholas did very well in his test – better than in догађаји и способности у
прошлости;
the previous one!

7.

Описивање радњи у
прошлости

– размени појединачне
информације и/или
неколико информација у
низу о искуствима,
Have you ever read this book? No, but I’d like to. догађајима и
способностима у
прошлости;
Has Marco finished his exams yet?
Lara was born in Canada, but her family moved
to the USA two years ago. Which US state did
they move to?

She has already had supper, hasn’t she?

– опише у неколико
краћих, везаних исказа

It’s been ages since we last met, hasn’t it?

искуства, догађај из
прошлости;

Everybody enjoyed themselves, didn’t they?
We’ve won! They’ve lost!
Have the police been able to find the criminals
who robbed the bank?
When we looked up we could see the stars.
I broke my glasses so I couldn’t see the board at
school.
It was raining when I left home this morning.
While we were watching TV, I fell asleep.
Who were you talking to when I saw you at the
party?
What was Isaac Newton doing when he
discovered the law of gravity? He was sitting in
his garden when an apple fell on his head.
I didn’t use to like animals, but I do now.
What kind of TV programmes did you use to
watch when you were a child?
Robin Hood used to take from the rich and give

– опише неки историјски
догађај, историјску
личност и сл.

to the poor.
The Indians didn’t use to hunt with guns, they
used to hunt with bows and arrows.
The plane was late so we had to wait for ages.
It was very warm so we didn’t have to wear
jumpers.
Did you have to study hard for your maths test?
I was given a lot of useful advice/information
about the project.
How many people were killed in the
hurricane/flood/earthquake?
How many homes were destroyed by the
hurricane/flood/earthquake?
What was the deadliest
hurricane/flood/earthquake?
America was discoverd in 1492. When was
George Washington elected the first president of
the United States?
Peter I reigned as the last King of Serbia and as
the first King of the Serbs, Croats and
Slovenes. When was he proclaimed King of

Serbia?
Queen Elizabeth II has ruled Britain since 1952,
when her father, King George VI, died. When
was she crowned?
”The Bridge on the Drina”was written by Ivo
Andrić. Who was ”Oliver Twist” written by?
The Past Simple Tense правилних и
неправилних глагола, све употребе
The Past Continuous Tense, све употребе
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
Used to
Could и was/were able to за изражавање
способности у прошлости
Питања

са Who/What/Which/Where/When/Why…
Питања са препозиционим глаголима
Пасивни облик глагола у простим
временима (Past Simple)
Question tags
(Интер)културни садржаји: историјски
догађаји, епохална открића; важније личности
из прошлости.

I’m going to the dentist’s/doctor’s tomorrow
morning.
Anja is spending the weekend at her
grandparents’.

8.

Описивање будућих
радњи (планова,
намера,
предвиђања)

My auntie Sara is getting married next month.
My mum’s flying to Rome this afternoon. What
time does her plane leave?
The project will/could/may/might be finished by
the end of the month.
Will you be able to hand in your project in time?
I hope the rain will stop soon!

– 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;

Look at the bright sky – it’s going to be a lovely
day today!
The car’s going to hit the child! We’re going to
miss the train!
Mina’s going to take the final exam at the end of
term – I’m sure she’ll pass it.
I’ll let you know as soon as I get the results!
Let’s cross that bridge when we come to it!
The teacher will get angry if we don’t finish our
homework, won’t he?
If Nenad doesn’t do any revision for his exam, he
will get bad marks and fail it.
I haven’t heard from my cousins for ages – I’ll
text them to check if they’re OK.
What will happen if we don’t stop polluting our
planet?
In Serbian tradition, if your left palm is itching,
you will get money, but if it’s the right one then
you will give money.
The Present Continuous Tense за изражавање
унапред договорених/испланираних радњи

The Present Simple Tense за
изражавање будућих радњи које су део
утврђених распореда/програма
The Future Simple Tense за изражавање одлука
донетих у тренутку говора, обећања и
предвиђања на основу знања, искуства и
веровања
Модални глаголи за изражавање
вероватноће: could/may/might
Going to за изражавање планова, намера и
предвиђања на основу чулних опажања
Временске зависне реченице за изражавање
будућности и одговарајући везници (when,
after, before, as soon as...)
Stative verbs (promise, believe, think, hope...)
Пасивни облик глагола у простим временима
(Future Simple)
Question tags
Will be able to за изражавање способности у
будућности
(Интер)културни садржаји: правила
учтивости у складу са степеном формалности

и ситуацијом; традиција и обичаји.

What’s wrong/the matter with you? My
knee/ankle hurts! / I’ve got a sore throat and a
runny nose. That must be the flu. You need some
medicine. Get well/better soon!

– разуме уобичајене
изразе у вези са жељама,
интересовањима,
потребама, осећањима и
реагује на њих;

What do you want to talk about?
She’s been very lonely since her best friend
moved house last year.
Why’s Sara angry with me? She might be jealous
of you!
9.

Исказивање жеља,
интересовања,
потреба, осета и
осећања

He’s disappointed with his test results.
I’m (very) happy for you/about visiting my aunt
in Dublin.
My heart sank/ I was over the moon when I heard
the news.
My parents were very proud of me when I won
the first prize.
The cake smells/tastes delicious. Can I taste your
pie?
Teenagers aren’t interested in reading the news.

– изрази жеље,
интересовања, потребе,
осете и осећања
једноставнијим језичким
средствима;

The children are not hungry enough to eat a
whole pizza.
I’m too tired to go out tonight.
Stative verbs (be, want, need, have, hurt, feel,
smell, taste…)
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 /
disappointed with/by / happy for/about / angry
with / proud of / interested in...
The Present Simple / Past Simple / Presen
Perfect Simple Tense
Модални глаголи за извођење закључака о
садашњости (must, can’t, may...)
Пасивни облик глагола у простим временима
(Present Simple, Present Perfect Simple, Past
Simple, Future Simple)
Заповедни начин
Gerund/Infinitive

too (adjective) to/(not) enough (adjective) to
(Интер)културни садржаји: мимика и
гестикулација; интересовања, хоби, забава,
разонода, спорт и рекреација.

Could you tell me the way to a nearby/the
nearest station?
The city hall is closer to/nearer the city centre
than the cathedral.
The Modern Art Museum is the farthest from the
centre.

10.

Исказивање
просторних односа
и упутстава за
оријентацију у
простору

– разуме једноставнија
питања која се односе на
оријентацију/положај
предмета и бића у
простору и правац
кретања и одговори на
њих;

– затражи и разуме
обавештења о
оријентацији/положају
предмета и бића у
We put up our tent on a campsite by the lake, and простору и правцу
кретања;
we slept under the stars.
They built their home in a forest on a mountain,
among pine trees.

They went sledging down the steep hills.
We often go for long walks along the river bank.
You mustn’t go across this road here.
The children were running past/through/around
the park.

– опише правац кретања
и просторне односе
једноставним, везаним
исказима;

The plane was flying high above the clouds.
I placed the speakers right against the wall.
Can you wait outside/inside?
The cat jumped onto/off the roof/over the wall
and into the garden.
Yuri Gagarin was the first human being to travel
into space.
How can I find these places on the map?
Canada is north of, and Mexico is south of the
United States.
The UK is bordered to the south by the English
Channel, which separates it from continental
Europe, to the east by the North Sea
and to the west by the Irish Sea and the Atlantic
Ocean.
Tara Mountain is located in western Serbia,
while the Djerdap Gorge is situated in eastern
Serbia.
It’s on the tip of my tongue!
I wrote off the top of my head.

Предлози за изражавање положаја и
просторних односа: in front of, behind,
between, opposite, along, above, against...
Предлози са глаголима кретања: onto, into...
Предлошки изрази са именицама за
означавање страна света: north of, south of, to
the south, to the west...
Придеви изведени од именица за означавање
страна света: western, eastern...
Компаратив и суперлатив придева
Заповедни начин
Пасивни облик глагола у простим временима
(Present Simple, Present Perfect Simple, Past
Simple, Future Simple)
Употреба/изостављање одређеног члана са
основним географским појмовима (називима
градова, држава, река, планина, мора,
океана...)
(Интер)културни садржаји: јавни простор;
типичан изглед места; географске
карактеристике наше земље и земаља
говорног подручја циљног језика;
идиоматска/метафоричка употреба

предлошких израза.

The head teacher ordered us not to use our
mobile phones in class.
They must be put away before the beginning of
class. What are the rules about using cell phones
in your school?
The local council warned the people not to
pollute the river.
My parents told me not to leave the house
without their permission.
11.

Изрицање дозвола,
забрана, правила
понашања и
обавеза

The animals mustn’t be disturbed. Don’t let the
children feed them!
The teams cannot have more than 11 players on
the field during a match.
The new Spiderman film is rated 12. This means
we’re allowed to watch it.
We’re not allowed to talk during the
performance.
Don’t go near Ljubica. She’s got chicken pox.
Look out! There’s a car coming!

– разуме једноставније
исказе који се односе на
дозволе, забране,
упозорења, правила
понашања и обавезе и
реагује на њих;
– размени једноставније
информације које се
односе на дозволе,
забране, упозорења,
правила понашања и
обавезе код куће, у
школи и на јавном
месту;

Watch out! The floor/staircase/pavement is
slippery.
Be careful. You could burn yourself.
Take care in the sun. You may/might get
sunburnt.
Keep off the grass!
No entry!
We should say good-bye now!
Заповедни начин
Модални глаголи и глаголски облици за
изражавање дозволе, забране, правила
понашања и присуство/одсуство
обавезе: can/can’t, must/mustn’t,
should/shouldn’t, have to/don’t/doesn’t have to,
had to/didn’t have to, (not to) be allowed to
Модални глаголи за изражавање
вероватноће: could/may/might
Let/Make + инфинитивна основа глагола
Индиректне наредбе и молбе
Пасивни облик глагола у комбинацији са

модалним глаголима
(Интер)културни садржаји: понашање у
кући, школи и на јавним местима; значење
знакова и симбола.

That’s your parents’ car, isn’t it?
These are my sunglasses, aren’t they?
Is that Lazar’s phone? I’m not sure, it could be
Sanja’s.
This can’t be my book, it must be yours; I left
mine at home.

12.

Изражавање
припадања и
поседовања

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
Модални глаголи за извођење закључака о
садашњости (must, can’t, may...)
Question tags
(Интер)културни садржаји: однос према

– разуме једноставније
изразе који се односе на
поседовање и
припадање;
– формулише питања и
једноставније исказе
који се односе на
поседовање и
припадање;

својој и туђој имовини.

My most/least favourite outdoor/indoor acivity
is...
Masha enjoys outdoor swimming, doesn’t she?
She can’t be keen on skiing, she doesn’t like
winter sports.
My sister prefers vanilla to chocolate ice-cream /
traditional shopping to online shopping /
downloading music to buying CDs.
Which one do you prefer?
13.

Изражавање
допадања и
недопадања

It’s not my cup of tea!
Придевско-предлошке фразе – interested in,
good/bad at, crazy about, keen on…
Глаголи like/love/hate/enjoy/prefer/can’t stand +
глаголска именица
Питања са What, Who, Why, Which…
Модални глаголи за извођење закључака о
садашњости (must, can’t, may...)
Question tags

– разуме једноставније
исказе који се односе на
изражавање допадања и
недопадања и реагује на
њих;
– изрази допадање и
недопадање уз
једноставно
образложење;

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

I don’t think that mobile phones should be
banned in schools. / In my opinion, students
should be allowed to use cell phones in school
for safety reasons. What do you think? What’s
your opinion?
Who do you think will win/lose the match?
What do you mean by that?
They must/can’t be rich/poor/famous...
14.

Изражавање
мишљења

I agree/disagree with you on that!
Stative verbs (think, like, agree, believe, mean…)
Питања са What, Why, How…
Модални глаголи за извођење закључака о
садашњости (must, can’t, may...)
Пасивни облик глагола у простим временима
(Present Simple, Past Simple, Future Simple)
Пасивни облик модалних глагола
(Интер)културни садржаји: поштовање

– разуме једноставније
исказе којима се тражи
мишљење и реагује на
њих;
– изражава мишљење,
слагање/неслагање и даје
кратко образложење;

основних норми учтивости у комуникацији са
вршњацима и одраслима.

What’s the population of Belgrade? It’s nearly
1.7 million people. It lies 116.75 metres above
sea level.
The Dead Sea is the world’s lowest point of land
at 423 metres below sea level.
What’s the height of the world’s tallest
building? It’s a skyscraper in Dubai that reaches
829.8 m.

15.

Изражавање
количине,
димензија и цена

My mum works on the 15th floor of a 29-storey
building.
What’s the length of the world’s longest river?
It’s the Nile in Africa, and it’s 6,853 km (4,258
miles) long.
What’s the weight of the world’s heaviest
animal? It’s the blue whale, and it weighs about
200 tonnes.
What are the length, width and depth of the pool?
It’s 6 metres long, 4 metres wide and 2 metres
deep. What’s its size? Its area is 24 square
metres.

– разуме једноставније
изразе који се односе на
количину, димензије и
цену;
.– размени информације
у вези са количином,
димензијама и ценама.

What’s the size of the image? It’s 29.6 KB.
How much do these apples weigh? They’re
almost two and a half kilos/five and a half
pounds.
We need only 2 loaves of bread for the party.
That’s a bargain!
This costs a lot!
They gave us a lot of useful advice/information.
I heard some amazing news this morning.
How much homework did you have last night?
We’ve got fewer subjects/ less homework this
year.
Neda got full marks in her test – ten out of ten!
Основни бројеви преко 1000
Небројиве именице: information, advice, news,
homework...
Грађење именица за изражавање
димензија: high-height, long-length, deep-depth,
wide-width...

(Интер)културни садржаји: друштвено
окружење; валутe циљних култура;
правописне конвенције при раздвајању
хиљада, као и целих од децималних бројева;
конвенције у изговору децималних бројева;
метрички и неметрички систем мерних
јединица.
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:
7.РАЗРЕД
Правилник: Правилник о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања: 5/2019-61, 1/2020-60, 6/2020-99, 8/2020-597,

5/2021-4, 17/2021-42
Годишњи фонд часова:
36
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Композиција. Боје и
1. ПРОСТ 19
емоције, стилизација
ОР И
облика. Композиција
КОМП
линија, композиција боја,
ОЗИЦИ
композиција облика.
ЈА

Равнотежа, контраст,
понављање и степеновање
облика, варијације.
Орнамент и арабеска.
Пропорције. Пропорције
главе и тела.
Перспектива. Колористичк
а, ваздушна, линеарна
перспектива.

2.

КОМУ
НИКА
ЦИЈА
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Теме. Историјска,
религијска и митолошка
тема. Оригинал, копија и
плагијат.
Дигитална
фотографија. Кадар, селфи
и аутопортрет.
Анимација. Процес
креирања, стори борд.
Сцена. Обједињавање

Недељни фонд часова:
ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће бити у стању да

1
НАЧИН ПРОВЕРЕ
ОСТВАРЕНОСТИ

Међупредметне
компетенције

Образовних стандарда,
исхода, циљева учења

–
користи традиционалне технике и одабрана савремена
средства за ликовна истраживања;
–
изражава, одабраним ликовним елементима, емоције,
стање или имагинацију;
–
обликује композиције примењујући основна знања о
пропорцијама и перспективи;
–
користи, сам или у сарадњи са другима, одабране
изворе, податке и информације као подстицај за стваралачки
рад;

–

разговара о одабраним идејама, темама или мотивима
у уметничким остварењима различитих култура и епоха;
–
уважава себе и друге када снима, обрађује и дели
дигиталне фотографије;
–
учествује у заједничком креативном раду који
обједињује различите уметности и/или уметност и
технологију;

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.
Посматрање;
Праћење;
Повратна
информација кроз
мануелни рад.
У настави ликовне
културе оцењује се
активност ученика,

Решавање проблема,
сарадња,
одговорно учешће у
демократском друштву,
естетичка,
одговоран однос према
околини
комуникација

Решавање проблема,
сарадња,
одговорно учешће у
демократском друштву,
естетичка,
одговоран однос према

покрета, игре и звука.
Презентације.

3.

УМЕТ
НОСТ
ОКО
НАС

4

Уметност и технологија.
Уметничка занимања и
продукти. Савремена
технологија и уметност.
Уметност око нас.
Уметничка рециклажа,
уметнички пројекти,
хуманитарне акције...
Наслеђе.

–
прави, самостално или у тиму, презентације о
одабраним темама повезујући кључне текстуалне податке и
визуелне информације;
–
представи своје и радове других, кратко,
аргументовано и афирмативно;
–
предлаже идеје за уметничку рециклажу, хуманитарне
акције кроз ликовно стваралаштво или обилазак места и
установа културе;
–
разматра своја интересовања и могућности у односу
на занимања у визуелним уметностима.

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

процес рада и
постигнути напредак,
а вреднује и
самовреднује
резултат рада.
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.

околини
комуникација

Решавање проблема,
сарадња,
одговорно учешће у
демократском друштву,
естетичка,
одговоран однос према
околини
комуникација

Музичка култура- 7. разред

Р. БР.

ОБЛАСТ/ТЕМА/
МОДУЛ

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА

Човеки
музика

Естетичка компетенција;

Знање и разумевање:

Дигитална

У области Знање и разумевање ученик уме
да:

компетенција; Сарадња;

1.

Комуникација;

Основни ниво

Компетенције за учење;

1.1.1 . препозна основне елементемузичке
писмености

Рад са подацима
и
информацијама;

1.1.2 . опише основне карактеристикемузичких
састава

Решавање проблема;

Напредни ниво

Одговорно учешће у
демократском
друштву;

У области Знање и разумевањеученик:

Одговоран однос прма
здрављу;
Одговоран однос према
околини.

3.1.3. критички и аргументованообразлаже
својсуд
3.1.4. уме креативно да комбинује изражајне
музичке елементе у естетичком контексту
(одређени музичкипоступак доводи у везу са
жељенимефектом)

ИСХОДИ
·
објасни какоје музика
повезана са другим
уметностима и областима ван
уметности (музика и религија;
технологија записивања,
штампања нота; извођачке и
техничке могућности
инструмената;
· изводи музичке примере
користећи глас, покрет и
инструменте, сaмoстaлнoи у
групи;
·
примењује принцип
сарадње
и међусобног подстицања у
заједничком музицирању;
· критички просуђује утицај
музике на здравље;
· користи могућности ИКТ-а
за самостално истраживање,

Слушање музике:
Основни ниво
У области Слушање музике ученик уме, на
основу слушања музичких примера, да
именује:
1.2.1. музичке изражајне елементе
1.2.2.извођачки састав

Средњи ниво
У области Слушање музике ученик уме да:
2.2.1. опише и анализира карактеристике
звучног примера кроз садејство опажених
музичких елемената (на пример, узбуркана
мелодија као резултат специфичног ритма,
темпа, агогике, динамике, интервалске
структуре)
Напредни ниво

У области Слушање музике ученик уме да
анализира слушни пример и открије везу
опажених карактеристика са:

извођење и стваралаштво.

3.2.1. структуралном и драматуршком
димензијом звучног примера

Певањеми
свирањем
упознаје
момузику

Компетенције за учење;

Знање и разумевање:

Естетичка компетенција;

Основни ниво

Дигитална компетенција;
Сарадња;
Комуникација;

2.

предузимљивост
и орјентација ка
предузетништву;
Рад са подацима и
информацијама;
Решавање проблема;
Одговорно учешће у
демократском друштву;

У области Знање и разумевање ученик уме да:
1.1.1 . препозна основне елементемузичке
писмености
1.1.2 . опише основне карактеристикемузичких
жанрова и народногстваралаштва;
Средњи ниво
У области Знање и разумевање ученик уме
да анализира повезаност:
2.1.1. музичких елемената и карактеристика
музичких инструмената са музичком
изражајношћу (нпр. брз темпо са са
живахним карактером);
2.1.3. облика народног музицирања са
специфичним контекстом народног
живота.

·

изводи музичке примере
користећи глас, покрет и
инструменте, сaмoстaлнoи
у групи;
· примењује принцип
сарадње
и међусобног подстицања у
заједничком музицирању;
· критички просуђује утицај
музике на здравље;
· користи музичке обрасце у
осмишљавању музичких
целина кроз пeвaњe,
свирaњe и пoкрeт;
· комуницира у групи
импрoвизуjући мање
музичке целине глaсoм,
инструмeнтом или
пoкрeтом;

Напредни ниво

·

У области Знање и разумевање ученик:
3.1.1. зна функцију елемената музичке
писмености и извођачких саставау
оквиру музичкогдела;
3.1.2. разуме историјске и друштвене
околности настанка жанра иоблика
музичкогфолклора

·

·

3.1.3. критички и аргументованообразлаже
својсуд
3.1.4. уме креативно да комбинује изражајне
музичке елементе у естетичком
контексту (одређени музичкипоступак
доводи у везу са жељенимефектом)

·

·

Слушање музике:
Основни ниво
У области Слушање музике ученик уме, на
основу слушања музичких примера, да
именује:
1.2.1. музичке изражајне елементе
1.2.2.извођачки састав
1.2.4. српски музички фолклор

учествује у креирању
шкoлских прирeдби,
догађаја и пројеката;
изрази доживљај музике
језиком других уметности
(плес, глума, писана или
говорна реч, ликовна
уметност);
учeствуje у шкoлским
прирeдбама и
мaнифeстaциjaма;
понаша се у складу са
правилима музичког
бонтона у различитим
музичким приликама;
користи могућности ИКТ-а
за самостално
истраживање, извођење и
стваралаштво.

Средњи ниво
У области Слушање музике ученик уме да:
2.2.1. опише и анализира карактеристике
звучног примера кроз садејство
опажених музичких елемената (на
пример, узбуркана мелодија као
резултат специфичног ритма,темпа,
агогике, динамике, интервалске
структуре)
2.2.2.препозна структуру одређеногдела
Напредниниво

У области Слушање музике ученик уме да
анализира слушни пример и открије везу
опажених карактеристика са:
3.2.1. структуралном идраматуршком
димензијом звучногпримера
3.2.2. жанровским иисторијско-стилским
контекстом звучногпримера
3.2.3. контекстом настанка и примене
различитих облика музичкогфолклора

Музичко извођење:
Основни ниво
У области Музичко извођење ученик уме да:
1.3.1. пева једноставне дечије, народне,
уметничке или популарнекомпозиције
1.3.2. изводи једноставне дечије, народне,
уметничке или популарнекомпозиције
на бар једноминструменту
Напредни ниво
У области Музичко извођење ученик уме да
анализира слушни пример и открије везу
опажених карактеристика са:
3.3.1. изведе разноврстан музички репертоар
певањем и свирањем као солиста и у
школским ансамблима

Музичко стваралаштво:
Основни ниво
У области Музичко стваралаштво ученик
уме да:
1.4.4. учествује у одабиру музике за дати

жанровски и историјски контекст
Напредни ниво
У области Музичко стваралаштво ученик
уме да:
3.4.1. осмишљава пратеће аранжмане заорфов
инструментаријум и друге задате
музичкеинструменте
3.4.2. импровизује и/или компонујемање
музичке целине (ритмичке и
мелодијске) у оквиру различитих
жанрова истилова
3.4.3. осмисли музику за школскупредставу,
приредбу илиперформанс

Барок,
класицизам,
развој српске
црквенемузике

Компетенције за учење;

Знање и разумевање:

Естетичкакомпетенција;

Основни ниво

Дигитална компетенција;
3.

Сарадња;
Комуникација;

·

У области Знање и разумевање ученик уме
да:
1.1.2 . опише основне карактеристике
историјско-стилских периода;

·

повеже различите видове
музичког изражавања са
друштвено-историјским
амбијентом у коме су
настали;
наведе изражајна средстава
музичке уметности
карактеристична за период
барока и класицизма;

Предуимљивост и
орјентација ка
предузетништву;
Рад са подацима и
информацијама;
Решавање проблема;

Средњи ниво

·

У области Знање и разумевање ученик уме
да анализира повезаност:
2.1.2 структуре и драматургије одређеног
музичког жанра (на пример, оперски
финале са догађајима у драми)

·

2.1.3. облика народног музицирања са
специфичним контекстом народног
живота.

·

Напредни ниво

·

У области Знање и разумевање ученик:
3.1.1. зна функцију елемената музичке
писмености и извођачких састава у
оквиру музичког дела;

·

3.1.2. разуме историјске и друштвене
околности настанка жанра и облика
музичког фолклора
3.1.3. критички и аргументовано образлаже
свој суд
3.1.4. уме креативно да комбинује изражајне
музичке елементе у естетичком
контексту (одређени музички поступак

·

уочи основне
карактеристике музичког
стваралаштва у бароку и
класицизму;
препозна инструмент или
групу према врсти
композиције у оквиру датог
музичког стила;
разликује музичке форме
барока и класицизма;
идентификује
репрезентативне музичке
примере најзначајнијих
представника барока и
класицизма;
идентификује елементе
музике барока и
класицизма као
инспирацију у музици
савременог доба;
изводи музичке примере
користећи глас, покрет и
инструменте, сaмoстaлнoи
у групи;

доводи у везу са жељеним ефектом)

Слушање музике:
Основни ниво
У области Слушање музике ученик уме, на
основу слушања музичких примера, да
именује:
1.2.1. музичке изражајнеелементе
1.2.2. извођачкисастав
1.2.3. музичке жанрове
Средњиниво
У области Слушање музике ученик уме да:
2.2.1. опише и анализира карактеристике
звучног примера кроз садејство
опажених музичких елемената (на
пример, узбуркана мелодија као
резултат специфичног ритма,темпа,
агогике, динамике, интервалске
структуре)
2.2.2.препозна структуру одређеногдела
Напредниниво
У области Слушање музике ученик умеда
анализира слушни пример и откријевезу

·

примењује принцип
сарадње и међусобног
подстицања у заједничком
музицирању;

опажених карактеристика са:
3.2.1. структуралном идраматуршком
димензијом звучногпримера
3.2.2. жанровским иисторијско-стилским
контекстом звучногпримера
3.2.3. контекстом настанка и примене
различитих облика музичког
фолклора/српске црквенемузике

Музичко извођење:
Основни ниво
У областиМузичко извођење ученик уме да:
1.3.1. пева једноставне дечије, народне,
уметничке или популарнекомпозиције
1.3.2. изводи једноставне дечије, народне,
уметничке или популарнекомпозиције
на бар једноминструменту
Напредни ниво
У области Музичко извођење ученик уме да
анализира слушни пример и открије везу
опажених карактеристика са:
3.3.1. изведе разноврстан музички репертоар

певањем и свирањем као солиста и у
школским ансамблима

Музички
инструменти

Компетенције за учење;

Знање и разумевање:

Естетичка компетенција;

Основни ниво

Дигитална компетенција;
Сарадња;

4.

У области Знање и разумевање ученик уме
да:

Комуникација;

1.1.2 . опише основне карактеристике музичких
инструмената и састава;

Предуимљивост и
орјентација ка
предузетништву;

Средњи ниво

Рад са подацима и
информацијама;
Решавање проблема;

У области Знање и разумевање ученик уме
да анализира повезаност:

·

·
·

·

2.1.1. музичких елемената и карактеристика
музичких инструмената са музичком
изражајношћу (нпр. брз темпо са са
живахним карактером);
2.1.3. облика српског црквеног/народног
музицирања са специфичним
контекстом духовног/народног живота.
Напредни ниво

·

препозна врсту жичаних
инструмента по изгледу и
звуку;
опише начин добијања тона
код жичанихинструмената;
препозна инструмент или
групу према врсти
композиције у оквиру датог
музичког стила;
објасни како је музика
повезана са другим
уметностима и областима
ван уметности (музика и
религија; технологија
записивања, штампања
нота; извођачке и техничке
могућности инструмената;
користи могућности ИКТ-а
за самостално
истраживање, извођење и
стваралаштво.

У области Знање и разумевање ученик:
3.1.1. зна функцију елемената музичке
писмености и извођачких састава у
оквиру музичког дела;
3.1.3. критички и аргументованообразлаже
својсуд
3.1.4. уме креативно да комбинује изражајне
музичке елементе у естетичком
контексту (одређени музичкипоступак
доводи у везу са жељенимефектом)

Слушање музике:
Основни ниво
У области Слушање музике ученик уме, на
основу слушања музичких примера, да
именује:
1.2.1. музичке изражајне елементе
1.2.2.извођачки састав
1.2.3. музичкежанрове
1.2.4. српски музичкифолклор
Средњиниво
У области Слушање музике ученик уме да:

2.2.1. опише и анализира карактеристике
звучног примера кроз садејство
опажених музичких елемената (на
пример, узбуркана мелодија као
резултат специфичног ритма,темпа,
агогике, динамике, интервалске
структуре)
2.2.2.препозна структуру одређеногдела
Напредниниво

У области Слушање музике ученик уме да
анализира слушни пример и открије везу
опажених карактеристика са:
3.2.1. структуралном идраматуршком
димензијом звучногпримера
3.2.2. жанровским иисторијско-стилским
контекстом звучногпримера
3.2.3. контекстом настанка и примене
различитих облика музичкогфолклора

Назив предмета:
ИСТОРИЈА
Разред:
СЕДМИ
Правилник:Правилник о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања: 5/2019-61, 1/2020-60, 6/2020-99, 8/2020-597,

5/2021-4, 17/2021-42
Годишњи фонд часова:
Ред. Назив теме
број

1.

ОСНОВИ
ПРОУЧАВАЊА
ПРОШЛОСТИ

72
Број
часова

3

САДРЖАЈ

Недељни фонд часова:
ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће бити у
стању да

Основне одлике,
хронолошки и
просторни оквир
периода од
Индустријске револуције
до завршетка Првог
светског рата.
Историјски извори за
изучавање периода од
Индустријске револуције
до завршетка Првог
светског рата и њихова
сазнајна вредност
(материјални, писани,
аудио-визуелни).

Индустријска револуција
(парна машина и њена
примена, појава
радничке класе).

-објасни појам новог века;
-одреди када је почео, а када се
завршио нови век;
-изврши поделу новог века на
прединдустријско и
индустријско доба и
објасниразлику између ових
периода;
-наведе основне одлике
индустријског доба;
-наведе најзначајније историјске
изворе за проучавање новог века
од индустријске револуције до
краја Првог светског рата;
-препозна тип историјских
извора на основу њиховог
садржаја и одреди
њиховусазнајну вредност;
-објасни како је индустријска
револуција утицала на развој
друштва у индустријском добу;
-објасни појам просветитељства
и наброји најзначајније
представнике;
-наведе разлоге незадовољства

2
НАЧИН ПРОВЕРЕ
ОСТВАРЕНОСТИ

Међупредметне
компетенције

Образовних стандарда, исхода,
циљева учења

Комбиновање различитих
врста дидактичког материјала
– уџбеник, илустрације, шеме,
слике.
Бележење активности ученика.
Постављање питања.
Домаћи задаци.

-Компетенција за учење;

Наставник користи различите
методе и облике рада.
Анализа историјских извора,
илустрација, слика, историјске

-Компетенција за учење;

-Решавање проблема.

-Комуникација;
-Рад са подацима и

2.

ЕВРОПА, СВЕТ,
СРПСКЕ ДРЖАВЕ
И НАРОД НА
ПОЧЕТКУ
ИНДУСТРИЈСКОГ
ДОБА (ДО
СРЕДИНЕ 19.
ВЕКА)
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Политичке револуције
(узроци, последице и
обележја, европске
монархије уочи
револуција, примери
америчке и француске
револуције).
Појмови уставности и
поделе власти
(Декларација о правима
човека и грађана,
укидање феудализма).
Наполеоново доба.
Свакодневни живот и
култура.
Источно питање и
балкански народи
(политика великих сила).
Живот Срба под
османском и
хабзбуршком влашћу.
Српска револуција 18041835. (основна обележја,
ток Првог и Другог
српског устанка,
последице и значај).
Развој модерне српске
државе (аутономија
Кнежевине Србије).
Црна Гора у доба
владичанства (основна
обележја државног и
друштвеног уређења).

народа апсолутистичким
режимом у Европи;
-наброји основне тековине
Француске револуције и
упореди их са данашњим
вредностима;
-именује најзначајније европске
и светске личности од средине
XVIII до средине XIX века;
-покаже на историјској карти
правце Наполеонових ратова и
објасни њихов утицај на
европске народе;
-препозна утицај књижевности и
уметности на развој
националног духа код
европских народа;
-објасни положај и начин
живота припадника различитих
друштвених слојева у Европи и
свету на почетку индустријског
доба;
-наведе узроке и повод за
избијање Српске револуције;
-наведе хронолошким
редоследом главне догађаје
Српске револуције;
-опише значај најважнијих
догађаја у Српској револуцији;
-наброји најзначајније личности
код Срба до средине XIX века и
објасни њихову улогу и значај;
-тумачи основне историјске
изворе који се односе на
историју српског народа у XVIII

карте од стране ученика.
Употреба карикатура у
настави.
Коришћење е-уџбеника,
гледање видео записа и
филмова везаних за историјске
догађаје.
Израда домаћих задатака.
Активност ученика на
часовима.
Израда паноа.
Усмено одговарање/тест.
Прегледање школске свеске.

информацијама;
-Одговорно учешће у
демократском друштву.

и првој половини XIX века;
-опише живот Срба под
Хабзбуршком монархијом и под
Турцима у XVIII и првој
половини XIX века;
-објасни утицај српских
интелектуалаца на развој
националног идентитета српског
народа;
-користи карте које се односе на
историју српског народа у XVIII
и првој половини XIX века

3.

ЕВРОПА, СВЕТ,
СРПСКЕ ДРЖАВЕ
И НАРОД У
ДРУГОЈ
ПОЛОВИНИ 19.
ВЕКА
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Рађање модерних
држава, међународни
односи (револуције
1848/49. – „пролеће
народа“).
Настанак модерне
Италије и Немачке.
Успон САД и грађански
рат.
Промене у привреди,
друштву и култури
(Друга индустријска
револуција, људска
права и слободе).
Кнежевина и Краљевина
Србија и њено окружење
(развој државних
установа и политичког
живота, унутрашња и
спољна политика,
Берлински конгрес).

- наведе разлоге и ток
револуција 1848/49. године у
Европи;
-објасни како је дошло до
уједињења Италије и уједињења
Немачке;
-опише како су догађаји из
друге половине XIX века
утицали на политичке и
друштвене промене у Европи и
свету;
-разуме друштвене промене у
САД у XIX веку;
-покаже на карти колоније САД
и других великих сила;
-анализира и упореди
историјске изворе с краја XIX
века и одреди којој врсти
припадају;
-објасни и дефинише Источно
питање;

Припрема наставника за
часове.
Коришћење разноврсних
метода и облика рада.
Анализа историјских извора
од стране ученика.
Употреба историјске карте,
слика, илустрација и њихово
тумачење.
Употреба е-уџбеника, гледање
видео записа и филмова
везаних за историјске догађаје.
Вредновање активности
ученика.
Израда домаћих задатака.
Усмено одговарање/тест.
Изношење мишљења ученика
о одређеним историјским
догађајима.

-Компетенција за учење;
-Комуникација;
-Рад са подацима и
информацијама;
-Одговорно учешће у
демократском друштву;
-Сарадња;
-Решавање проблема.

-наведе како Балкански народи
учествују у решавању Источног
питања;
-наведе важне догађаје и
личности у Великој источној
кризи;
-наброји одлуке конгреса у
Берлину;
-објасни улогу великих сила и
њихов утицај на Балкану
удругој половини XIX века;
-наброји хронолошким редом
догађаје из периода друге
владавине кнеза Милоша и
Михаила Обреновића;
-препозна историјски развој
савремених културних
институција у Србији;
-објасни улогу и значај
Намесништва;
-дефинишe карактеристике
Намесничког устава;
-опишe ток и исход ратова у
Великој источној кризи;
-наведe најважније одлуке мира
у Санстефану и конгреса у
Берлину;
-покажe на карти територије на
које се проширила Србија;
-дефинише зашто је дошло до
преокрета у спољној политици
Србије;
-наброји политичке странке у
Србији крајем XIX века;
-разуме улогу опозиције у

политици;
-наброји и објасни кључне
појмове(устав, закон,
абдикација)
-разуме како је дошло до
привредног успона Србије у
време краља Милана;
-разуме како је и зашто дошло
до смене династија у Србији;
-дефинише карактеристике
владавине последњег
Обреновића и разлоге
незадовољства његовом
владавином.

4.

ЕВРОПА, СВЕТ,
СРПСКЕ ДРЖАВЕ
И НАРОД НА
ПОЧЕТКУ 20.
ВЕКА
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Међународни односи и
кризе (формирање
савеза, сукоби око
колонија, Анексиона
криза).
Култура, наука и
свакодневни живот.
Краљевина Србија и
њено окружење (Мајски
преврат, политички
живот, политика)
Црна Гора – доношење
устава.
Учешће Србије и Црне
Горе у Балканским
ратовима.
Велики рат (узроци и
повод, савезништва и
фронтови, преломни
догађаји, ток рата,
губици, епидемије,

-наведе узроке и повод за
почетак Првог светског рата;
-објасни хронологију важних
догађаја на различитим
фронтовима;
-уочи значај и допринос српске
и црногорске војске у рату;
-разуме ратне циљеве Србије у
Првом светском рату;
-покаже на историјској карти
кретање војске;
-препозна историјске изворе из
Првог светског рата;
-дефинише разлоге за почетак
револуција у Русији, као и
њихове последице;
-наведе значајне личности овог
периода историје;
-наведе научне и техничке
изуме из доба Првог светског

Припрема наставника за
часове.
Употреба разноврсних метода
и облика рада.
Коришћење уџбеника,
текстова, историјских извора и
илустрација и њихова анализа
на часу.
Употреба историјске карте.
Гледање филмова и видео
записа и њихова анализа.
Израда домаћих задатака.
Вредновање активности
ученика на часовима.
Писање есеја.
Усмена/писмена провера.

-Компетенција за учење;
-Комуникација;
-Рад са подацима и
информацијама;
-Одговорно учешће у
демократском друштву;
-Сарадња;
-Решавање проблема.

жртве).
Историсјке личности.

рата;
-објасни утицај књижевника,
уметника и њихових дела на
јачање националног идентитета;
-разуме и објасни друштвене и
политичке последице Првог
светског рата.
Кључни појмови садржаја: револуција, индустријско доба, Источно питање, људска права, уставност, Сретењски устав, монархија, република, Кнежевина
Србија, Краљевина Србија, Велики рат, либерализам, национализам, социјализам, империјализам, колонијализам, расизам.

Географија- 7. разред
Ред.
број

ТЕМА
РЕГИОНАЛНА
ГЕОГРАФИЈА

I

II
ЕВРОПА

ИСХОДИ
(на крају теме / модула /
месеца)
− Ученик повезује постојећа
знања о природи и
друштву са географијом
као науком;
− Ученикуме да објасни
појам регионална
географија и процес
регионализације;
− Ученик разликује појмове
типове географских
регија;
− Ученикуме да прикаже
границе Јужне Европе на
карти, објасни значај
регије, именује државе
које припадају Јужној
Европи и прикаже групе
народа које је насељавају;
− Ученик уме да наброји
чланице бивше СФРЈ,
одреди географски
положај свих држава
чланица и њихових
главних градова и уме да
наведе природне одлике
свих држава.

Број
часова

САДРЖАЈ

2

Регионална географија
Регионална географија

Међупредметне
компетенције

-

23

Јужна Европа
Јужна Европа
Државе бивше СФРЈ
(Република Србија,
Република Црна Гора)
Државе бивше СФРЈ
(Босна и Херцеговина,
Република Хрватска)
Државе бивше СФРЈ
(Република Словенија,
Северна Македонија)
Државе бивше СФРЈ

-

-

Компетенција за
целоживотно
учење
Комуникација
Рад с подацима и
информацијама
Дигитална
компетенција
Сарадња

НАЧИН
ПРОВЕРЕ
ОСТВАРЕНОСТИ

-

-

Путем израде
задатака у
уџбенику од
стране ученика;
Усменим
одговарањем
ученика;
Израдом
пројеката од
стране ученика.

II

ЕВРОПА

− Ученик уме да одреди
географски положај Италије,
наведе главни град, веће реке
и планине, типове климе;
− Ученик уме да одреди
географски положај Шпаније,
наведе главни град, веће реке
и планине, типове климе;
− Ученик уме да одреди
географски положај Грчке,
наведе главни град, веће реке
и планине, типове климе;
− Ученикуме да прикаже
границе Средње Европе на
карти, објасни значај регије,
именује државе које
припадају Средњој Европи и
прикаже групе народа које је
насељавају;
− Ученик уме да одреди
географски положај Немачке,
наведе главни град, веће реке
и планине, типове климе;
− Ученикуме да прикаже
границе Западне Европе на
карти, објасни значај регије,
именује државе које
припадају Западној Европи и
прикаже групе народа које је
насељавају;
− Ученик уме да одреди
географски положај
Француске, наведе главни
град, веће реке и планине, као
и типове климе.

.

Република Италија
Краљевина Шпанија
Република Грчка
Републике Италија,
Шпанија, Грчка
Средња Европа
Савезна Република
Немачка
Средња Европа,
Немачка
Западна Европа
Република Француска

-

-

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

ЕВРОПА

− Ученик уме да одреди
географски положај УК
Велике Британије и
Северне Ирске,
Краљевине Норвешке и
Руске Федерације, наведе
главне градове, веће реке
и планине, као и типове
климе;
− Ученикуме да прикаже
границе Северне и
Источне Европе на карти,
објасни значај регија,
именује државе које им
припадају и прикаже
групе народа које их
насељавају;
− Ученик уме да објасни
појам интеграција;
− Ученик уме да именује
чланице Европске уније и
наведе циљеве Уније.

.

Уједињено Краљевство
Велике Британије и
Северне Ирске
Западна Европа,
Франуска и УК Велике
Британије и Северне
Ирске
Северна Европа,
Краљевина Норвешка
Источна Европа
Руска Федерација
Северна и Источна
Европа
Европска унија – пример
интеграционих процеса
Систематизација
наставне теме

-

-

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

АЗИЈА

− Ученик уме да одреди
географски положај Азије и
границе пружања континента;
− Ученик уме да наведе
природне карактеристике
Азије – заливе, острва,
полуострва, планине,
висоравни, пустиње,
климатске типове, реке,
језера;
− Ученик уме израчуна густину
насељености, анализира карту
густине насељености Азије,
именује породице народа и
њихов размештај на
териотрији континента;
− Ученикуме да за сваку од
регија Азије покаже државе
које јој припадају;
− Ученик уме да одреди
географски положај
Југозападне и Јужне Азије,
објасни њихов привредни и
саобраћајни значај, именује
државе које припадају овим
регијама и прикаже групе
нродна које их насељавају.

15.

Географски положај,
границе и величина
Азије
Природне одлике Азије
– разуђеност обале,
рељеф
Природне одлике Азије
– клима, биљни и
животињски свет, воде
Географски положај,
границе и величина
Азије и природне
одлике
Становништво и
насеља Азије
Привреда Азије,
политичка и
регионална подела
Друштвене одлике
Азије, политичка и
регионална подела
Југозападна Азија
Јужна Азија

-

-

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

АЗИЈА

− Ученик уме да одреди
географски положај
Југоисточне, Источне и
Центеалне Азије, објасни
њихов привредни и
саобраћајни значај,
именује државе које
припадају овим регијама и
прикаже групе нродна које
их насељавају.

Југозападна и Јужна
Азија
Југоисточна Азија
Источна Азија
Југоисточна и Источна
Азија
Централна Азија
Систематизација
наставне теме

-

-

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.

Ред. број
ТЕМА

IV

АФРИКА

ИСХОДИ
(на крају теме / модула /
месеца)
− Ученик уме да одреди
географски положај
Африке и границе
пружања континента;
− Ученик уме да наведе
природне карактеристике
Африке – заливе, острва,
полуострва, планине,
висоравни, пустиње,
климатске типове, реке,
језера;
− Ученик уме да објасни
значење појмова оаза,
сахел, шот, вади.

Број
часова

САДРЖАЈ

9

Географски положај,
границе и величина
Африке
Природне одлике
Африке – разуђеност
обале, рељеф
Природне одлике
Африке – клима, биљни
и животињски свет, воде
Географски положај,
границе и величина
Африке и природне
одлике

Међупредметне
компетенције

-

-

Компетенција за
целоживотно
учење
Комуникација
Рад с подацима и
информацијама
Дигитална
компетенција
Сарадња

НАЧИН
ПРОВЕРЕ
ОСТВАРЕНОСТИ

-

-

Путем израде
задатака у
уџбенику од
стране ученика;
Усменим
одговарањем
ученика;
Израдом
пројеката од
стране ученика.

IV

АФРИКА

V

СЕВЕРНА
АМЕРИКА

− Ученик уме да израчуна
густину насељености,
анализира карту густине
насељености Африке, именује
породице народа, прикаже
њихов размештај на
териотрији континента и да
представи религијску
структуру Африке;
− Ученик уме да наведе
развијене земље Африке,
пољопривредне културе које
се узгајају и најзначајније
руде које се експлоатишу;
− Ученик уме да објасни
значење појма сафари
туризам;
− Ученик уме да одреди
географски положај Северне
Америке и границе пружања
континента и уме да објасни
регионалну поделу
континента;
− Ученик уме да наведе
природне карактеристике
Северне Америке – заливе,
острва, полуострва, планине,
висоравни, пустиње,
климатске типове, реке,
језера.

Становништво и
насеља Африке
Привреда Африке
Друштвене одлике
Африке
Политичка и
регионална подела
Африке
Систематизација
наставне реме

-

9

Географски положај,
границе, величина и
регионална подела
Северне Америке
Природне одлике
Северне Америке –
разуђеност обале,
рељеф
Природне одлике
Северне Америке –
клима, биљни и
животињски свет, воде
Географски положај,
границе и величина
Северне Америке и
природне одлике

-

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.

СЕВЕРНА
АМЕРИКА
V

VI
ЈУЖНА
АМЕРИКА

− Ученик уме да израчуна
густину насељености,
анализира карту густине
насељености Северне
Америке, именује породице
народа, прикаже њихов
размештај на териотрији
континента и да представи
религијску структуру Северне
Америке;
− Ученик уме да именује
староседеоце континента и
покаже које пределе су
населили;
− Ученик уме да објасни
значење појма Силицијумска
долина;
− Ученик уме да именује
високоразвијене земље
Северне Америке;
− Ученик уме да одреди
географски положај Јужне
Америке и границе пружања
континента;
− Ученик уме да објасни појам
конквистадор;
− Ученик уме да наведе
природне карактеристике
Јужне Америке – заливе,
острва, полуострва, планине,
висоравни, пустиње,
климатске типове, реке,

Становништво и
насеља Северне
Америке
Привреда Северне
Америке
Друштвене одлике
Северне Америке
Политичка и
регионална подела
Северне Америке
Систематизација
наставне реме

7

Географски положај,
границе и величина
Јужне Америке
Природне одлике Јужне
Америке – разуђеност
обале, рељеф
Природне одлике Јужне
Америке – клима,
биљни и животињски
свет, воде
Географски положај,
границе и величина
Јужне Америке и
природне одлике

-

-

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.

језера;
− Ученик уме да објасни
појмове кампос и љанос.

VI

ЈУЖНА
АМЕРИКА

VII

АУСТРАЛИЈА И
ОКЕАНИЈА

− Ученик уме да израчуна
густину насељености,
анализира карту густине
насељености Јужне
Америке, именује
породице народа, прикаже
њихов размештај на
териотрији континента и
да представи религијску
структуру Јужне Америке;
− Ученик уме да именује
високоразвијене земље
Јужне Америке;
− Ученик уме да одреди
географски положај
Аустралије и границе
пружања континента;
− Ученик уме да наведе
природне карактеристике
Аустралије – заливе,
острва, полуострва,
планине, висоравни,
пустиње, климатске
типове, реке, језера;
− Ученик уме да објасни
појам кирк;
− Ученик уме да именује
староседеоце континента;
− Ученик уме да одреди
географски положај
Океаније;
− Ученик уме да наведе веће
архипелаге и острва која
им припадају.

Становништво и насеља
Јужне Америке
Привреда Јужне
Америке, политичка
подела
Систематизација
наставне теме

-

4

Аустралија – природне
одлике
Аустралија – друштвене
одлике
Океанија

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

АУСТРАЛИЈА И
ОКЕАНИЈА

VIII
ПОЛАРНЕ
ОБЛАСТИ

− Ученик уме да одреди
географски положај
Антарктика и Арктика;
− Ученик уме да именује
истраживаче који су
допринели открићу
поларних области;
− Ученик уме да наведе
најкрупније облике
рељефа;
− Ученик уме да наведе
државе које полажу право
на истраживање
Антарктика;
− Ученик уме да наведе
континенте који
представљају део северне
поларне области.

Систематизација
наставне теме
-

3

Основне географске
одлике Антарктика
Основне одлике
Арктика
Систематизација
наставне теме

-

-

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:
Седми
Правилник: Правилник о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања: 5/2019-61, 1/2020-60, 6/2020-99, 8/2020-597, 5/2021-4, 17/2021-42
Годишњи фонд часова:
72
Недељни фонд часова:
2
Ред. број
Назив теме
Број
САДРЖАЈ
ИСХОДИ
НАЧИН
Међупредметне компетенције
По завршетку теме ученик
часова
ПРОВЕРЕ
ће бити у стању да
ОСТВАРЕНОСТИ
Образовних
стандарда, исхода,
циљева учења
Компетенција за целоживотно
1.
Сила и кретање
25
Сила као узрок промене
-демонстрациони
учење
брзине тела.Појам
огледи,
-разликује скаларне и
убрзања.
векторске физичке
Комуникација
-предавања,
величине
Успостављање везе
између силе,масе и
убрзања тела.Други
Њутнов закон

Динамичко мерење силе.

Међусобно деловање два
тела-сила акције и сила
реакције-Трећи Њутнов
закон.

-користи и анализира
резултате мерења
различитих физичких
величина и приказује их
табеларно и графички

-анализира зависност
брзине и пређеног пута од
времена код
праволинијских кретања са
сталним убрзањем

Равномерно променљиво
-примени Њутнове законе
праволинијско
динамике на кретање тела
кретање.Интезитет,правац из окружења
и смер брзине и убрзања.

-решавања
квантитативних и
квалитативних
задатака,
- лабораторијске
вежбе.
контролне вежбе,
-пројекти,
-графички задаци

Решење проблема

Тренутна и средња брзина
тела.

Зависност брзине и пута
од времена код
равномерно променљивог
праволинијског кретања.

Графичко представљање
зависности брзине и пута
од времена код РППК.

Демонстрациони огледи:

-покаже услове и врсте
равнотеже чврстих тела на
примерима из окружења.

-наводи примере простих
машина из свакодневног
живота

-прикаже како сила потиска
утиче на понашање тела
потопљених у течности и
наведе услове пливања тела
на води

-мерење силе
динамометром
-илустровање инерције
тела помоћу папира и тега
-кретање куглице низ
Галилејев жљеб
-Илустровање закона
акције и реакције

Лабораторијске вежбе:
1.Одређивање сталног
убрзања при кретању

-повеже појмове механички
рад

куглице низ жљеб

2.Провера Другог
Њутновог закона помоћу
покретног тела(колица).

2.

Кретање тела под
дејством
Земљине теже

12

-убрзање при кретању
тела под дејством силе
теже.Галилејев оглед

-покаже од чега зависи сила
трења и на основу тога
процени како може
променити њено деловање

-Хитац навише и хитац
наниже.

-демонстрира појаве;
инерције тела, убрзаног
кретања, кретање тела под
дејством сталне силе, силе
трења, сила акције и сила
реакције на примерима
окружења

-Силе трења(трење
мировања,клизања и
котрљања) и силе отпора
средине и њихов утицај
на кретање.

-самостално изведе
експеримент из области
кинематике и динамике,
прикупе податке мерењем,

-Слободно падање
тела,бестежинско стање.

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

Демонстрациони огледи:

одреди тражену физичку
величину и објасни
резултате експеримента

-Кретање тела под
дејством силе теже(папир
и лоптица,Њутнова цев..)
-Падање тела у разним
срединама
-Трење на столу, на косој
подлози....
-Мерење силе трења
помоћу динамометра
Лабораторијске вежбе:
1.Одређивање убрзања
тела које слободно пада
2.Одређивање
коефицијента трења
клизања

3.

Равнотежа тела

12

-Деловање две силе на
тело, појам резултујуће
силе.Слагање и разлагање
сила.Појам и врсте
равнотеже тела. Полуга,

-покаже услове и врсте
равнотеже чврстих тела на
примерима из окружења.

Компетенција за целоживотно
учење
Дигитална компетенција

момент силе.Равнотежа
полуге и њена примена.

-наводи примере простих
машина из свакодневног
живота

Комуникација

-повеже појмове механички
рад, енергија и снага и
израчуна рад силе теже и
силе трења

Компетенција за целоживотно
учење

-разликује кинетичку и
потенцијалну енергију тела
и повеже њихове промене
са извршеним радом

Рад са подацима и информацијама

-Сила потиска у
течностима и
гасовима.Архимедов
закон и његова
примена.Пливање и
тоњење тела.
Демонстрациони огледи:

-врсте равнотеже помоћу
лењира и штапа
-Услови пливања
тела(тегови и стаклена
посуда на води)
Лабораторијске вежбе:
1. Одређивање густине
чврстог тела применом
Архимедовог закона
4.

Механички рад и
енергија

14

-Механички рад,рад силе
теже и силе трења.
-Квалитативно увођење
појма механичке
енергије,кинетичка
енергија,потенцијална
енергија,гравитациона
потенцијална енергија
тела.

Дигитална компетенција

Сарадња

-Веза између промене
механичке енергије тела и
извршеног рада.Закон о
одржању механичке
енергије.
-Снага,коефицијент
корисног дејства
Демонстрациони огледи:
Илустровање рада
утрошеног на
савладавање силе трења
при клизању тела по
различитим подлогама
-Коришћење
потенцијалне енергије
воде или енергије
надуваног балона.
-Галилејев
жљеб,математичко клатно
Лабораторијске вежбе:
1.Одређивања рада силе
под чијим дејством се
тело креће по различитим
подлогама
2.Провера закона
одржања Механичке

енергије помоћу колица.
5.

Топлотне појаве

9

-Честични састав
супстанције,хаотично
кретање молекула

-демонстрира одржање
закона енергије на
примерима из окружења

-Топлотно ширење
тела,појам и мерење
температуре

-решава
квалитативне,квантитативне
и графичке задатке

Компетенција за целоживотно
учење
Дигитална компетенција
Комуникација
Сарадња

-Унутрашња енергија и
температура
-Количина топлоте.
Специфични топлотни
капацитет. Топлотна
равнотежа.
-Агрегатна стања
супстанције

-разликује појмове
температуре и количине
топлоте и прикаже
различите механизме
преношења топлоте са
једног на друго тело
-анализира промене стања
тела(димензије,запремине и
агрегатног стања),приликом
загревања

Демонстрациони огледи:
-Дифузија и Брауново
кретање.
-Ширења чврстих
тела,течности и
гасова(надувани
балон,топла вода и
стаклена флаша).
Лабораторијске вежбе:
1.Мерење температуре
мешавине топле и хладне

-наведе методе добијања
топлотне енергије и укаже
на примере њеног
рационалног коришћења

воде после успостављања
топлотне равнотеже
Кључни појмови садржаја:кретање,сила,Њутнови зкони,сила теже,сила трења, равнотежа тела,механички рад,енергија,снага,топлотне појаве ,температура.

Назив предмета:
MATEMATИКА
Разред:
VII 2
Правилник:Правилник о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања: 5/2019-61, 1/2020-60, 6/2020-99, 8/2020-597, 5/2021-4, 17/2021-42
144
Годишњи фонд
Недељни фонд часова:
4
часова:
Ред. Назив теме
Број
САДРЖАЈ
ИСХОДИ
НАЧИН
Међупредметне компетенције
По
завршетку
теме
ученик
ће
број
часова
ПРОВЕРЕ
бити у стању да
ОСТВАРЕНОСТИ
Образовних стандарда,
исхода, циљева учења

1.

РЕАЛНИ
БРОЈЕВИ

24

Квадрат
рационалног броја.
Решавање
једначине x² = a, a
≥0; постојање
ирационалних
бројева (на пример
решења једначине
x2 = 2).
Реални бројеви и
бројевна права.
Квадратни корен,
једнакост √ =
||.
Децимални запис
реалног броја;
приближна

•израчуна вредност
једноставнијих израза са
квадратима и коренима
реалних бројева;
•врши једноставнија
упоређивања реалних
бројева;
•решава једначине облика ;
• израчуна квадратни корен
природног броја користећи
растављање на чиниоце и
особине кореновања.

•Посматрање
• Праћење
ангажовања ученика
• Усмено испитивање
•Домаћи радови,
• Контролни и
писмени радови
•Рад на часу
• Самостална израда
постављених
задатака
•Активност на часу

•
•
•
•
•
•

Компетенција за учење;
Комуникација;
Рад са подацима;
Дигитална компетенција;
Решавање проблема;
Сарадња;

2.

3.

ПИТАГОРИНА
ТЕОРЕМА

ЦЕЛИ И
РАЦИОНАЛНИ
АЛГЕБАРСКИ
ИЗРАЗИ

21

51

вредност реалног
броја; апсолутна
грешка. Основна
својства операција
с реалним
бројевима.
Функција директне
пропорционалности
y = kx, k∈R\{0}.
Продужена
пропорција.
Питагорина
теорема (директна
и обратна).
Важније примене
Питагорине
теореме.
Конструкције
тачака на бројевној
правој које
одговарају
бројевима √2, √3,
√5, итд.
Растојање између
две тачке у
координатном
систему.
Први део
Степен чији је
изложилац
природан број;
степен декадне
јединице чији је
изложилац цео
број; операције са
степенима; степен
производа,
количника и

•примени Питагорину
теорему на троугао и
четвороугао, где су сви
елементи дати у поставци
задатка, уочавањем
правоуглог троугла;
• рачуна обим и површину
поменутих фигура на основу
датих података, користећи
Питагорину теорему;
•израчуна непознати
елемент троугла или
четвороугла са датог цртежа
користећи Питагорину
теорему.

• Посматрање
• Праћење
ангажовања ученика
• Усмено испитивање
• Домаћи радови,
• Контролни и
писмени радови
• Рад на часу
• Самостална израда
постављених
задатака
• Активност на часу
•Рад са прибором за
цртање/конструисање
(шестар, лењир...)

•
•
•
•
•
•

•користи правила
степеновања при рачунању
вредности израза са
степенима;
•рачуна вредност израза са
степенима свођењем степена
на исту основу;
•упоређује степене истих
основа или истих
изложилаца;
•решава једноставније

•Посматрање
• Праћење

•
Компетенција за учење;
•
Комуникација;
•
Рад са подацима;
•
Дигитална компетенција;
Решавање проблема;

ангажовања ученика
• Усмено испитивање
•Домаћи радови,
• Контролни и
писмени радови
•Рад на часу
• Самостална израда
постављених

Компетенција за учење;
Комуникација;
Рад са подацима;
Дигитална компетенција;
Решавање проблема;
Естетичка компетенција;

4.

МНОГОУГАО
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степена.
Други део
Алгебарски изрази.
Полиноми и
операције (мономи,
сређени облик,
трансформације
збира, разлике и
производа
полинома у сређени
облик полинома).
Квадрат бинома и
разлика квадрата.
Растављање
полинома на
чиниоце
коришћењем
дистрибутивног
закона, формуле за
квадрат бинома и
разлику квадрата.
Примене.
Појам многоугла.
Врсте многоуглова.
Збир углова
многоугла. Број
дијагонала
многоугла.
Правилни
многоуглови
(појам, својства,
конструкције).
Обим и површина
многоугла.
Тежишна дуж
троугла.
Ортоцентар и
тежиште троугла.
Сложеније примене

једначине са степенима;
•израчуна вредност
једноставнијих израза са
променљивом.
•сабира, одузима и сређује
полиноме;
•множи два бинома;
•квадрира бином;
•примени формулу за
разлику квадрата;
• реши једначину применом
сређивања
полинома(једноставнији
примери);
•растави полином на
чиниоце применом
дистрибутивног закона,
квадрата бинома и разлике
квадрата(једноставнији
примери).

•израчуна збир унутрашњих
углова и број дијагонала
неког многоугла;
•израчуна спољашњи,
унутрашњи и централни
угао правилног многоугла;
•израчуна обим и површину
правилног троугла,
четвороугла, шестоугла;
•конструише правилан
многоугао познатог
полупречника описаног
круга.

задатака

•Активност на часу

• Посматрање
• Праћење
ангажовања ученика
• Усмено испитивање
• Домаћи радови,
• Контролни и
писмени радови
• Рад на часу
• Самостална израда
постављених
задатака
• Активност на часу
•Рад са прибором за
цртање/конструисање
(шестар, лењир...)

•
•
•
•
•
•

Компетенција за учење;
Комуникација;
Рад са подацима;
Дигитална компетенција;
Решавање проблема;
Естетичка компетенција;

5.

КРУГ
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ставова
подударности.
Централни и
периферијски угао
у кругу.
Обим круга, број π.
Дужина кружног
лука.
Површина круга,
кружног исечка и
кружног прстена.
Ротација.

Средња вредност,
медијана и мод.

6.

OБРАДА
ПОДАТАКА

Назив предмета:

6

Биологија

• израчуна централни и
периферијски угао круга;

•препозна и представи
појмове: тетива, тангента,
централно растојање праве;
•израчуна дужину кружног
лука и површину исечка
круга на основу датог
полупречника и централног
угла;
• израчуна површину
кружног прстена на основу
датих полупречника;
•примени, у једноставнијим
случајевима обим,
површину, дужину лука и
површину делова круга код
многоуглова и у практичним
задацима.
•одређује средњу вредност,
медијану и мод.

• Посматрање
• Праћење
ангажовања ученика
• Усмено испитивање
• Домаћи радови,
• Контролни и
писмени радови
• Рад на часу
• Самостална израда
постављених
задатака
• Активност на часу
• Рад са прибором за
цртање/конструисање
(шестар, лењир...)

•
•

Компетенција за учење;
Естетичка компетенција

•
•
•

Комуникација;
Рад са подацима;
Дигитална компетенција;

• Посматрање
• Праћење
ангажовања ученика
• Усмено испитивање
• Домаћи радови,
• Контролни и
писмени радови
• Рад на часу
• Самостална израда
постављених
задатака
• Активност на часу

•
•
•
•

Компетенција за учење;
Комуникација;
Рад са подацима;
Дигитална компетенција;

Разред:
7
Правилник:Правилник о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања: 5/2019-61, 1/2020-60, 6/2020-99, 8/2020-597, 5/2021-4, 17/2021-42
Годишњи фонд часова:
72
Недељни фонд часова:
2
Ред. број
Назив теме
Број
САДРЖАЈ
ИСХОДИ
НАЧИН ПРОВЕРЕ
Међупредметне
По завршетку теме ученик ће бити у стању да
часова
ОСТВАРЕНОСТИ
компетенције
Образовних стандарда, исхода,
циљева учења

1.

Наслеђивање 8
и еволуција

2.

Јединство
грађе и

34

Грађа ћелије
Грађа ћелије
Једро, ДНК и гени
Једро, ДНК и гени
Деоба ћелије
Деоба ћелије
Правила наслеђивања
Правила наслеђивања
Деоба ћелије и правила
наслеђивања
Наслеђивање пола и
наследне болести
Наслеђивање пола и
наследне болести
Размножавање и
животни циклуси
животиња
Размножавање и
животни циклуси
животиња

По завршетку разреда ученик ће бити
у стању да:
•
Одреди однос / увиђа везу
између гена и хромозома и препозна
основну улогу генетичког материјала
у ћелији.
•
Идентификује разлике митозе
и мејозе на основу промене броја
хромозома и њихове улоге у развићу и
репродукцији.
•
Размотри предности и
недостатке бесполног размножавања
у односу на полно размножавање.
•
Шематски прикаже
наслеђивање пола и других особина
према првом Менделовом правилу.
•
Прикупи и анализира податке
о животним циклусима почевши од
оплођења.

Метода разговора;
Рад на тексту;
Демонстративна метода;
Илустративна метода;
Метода писаних радова;
Учење путем открића;
Дивергентно
(стваралачко) учење;
Фронтални рад,групни
рад, индивидуални рад,
рад у пару;
Тематска настава,тимска
настава,истраживачки
рад;
ППТ,YouTube канал,
електронски и
мултимедијални
уџбеник
БИ.1.1.1.; БИ.1.2.1.;
БИ.1.2.2.;БИ.1.2.4.;
БИ.1.3.1.; БИ.2.1.2.;
БИ.2.3.1.; БИ.2.3.2.;
БИ.3.1.1.; БИ.3.3.1.;
БИ.3.3.4.; БИ.1.6.3.;
БИ.2.6.3.

Kомуникативна
компетенција.
• Компетенција за
учење.
• Дигитална
компетенција.
• Сарадничка
компетенција.
Решавање проблема.

Основни принципи
систематике

По завршетку разреда ученик ће бити
у стању да:

Формативно,
свакодневно

•

•

Kомуникативна
компетенција.

функције као
основа
живота

Израда дихотомог
кључа
Основни принципи
систематике. Израда
дихотомог кључа
Разноврсност у царству
биљака
Разноврсност у царству
биљака
Разноврсност у царству
животиња
Разноврсност у царству
животиња
Тумачење
филогенетских низова
Тумачење
филогенетских низова
Докази еволуције
Докази еволуције
Порекло и
разноврсност живог
света

•
Одреди положај организма на
„дрвету живота” на основу
прикупљених и анализираних
информација о његовој грађи.
•
Упореди организме на
различитим позицијама на „дрвету
живота” према начину на који
обављају животне процесе.
•
Користи микроскоп за
посматрање грађе гљива, биљних и
животињских ткива.

оцењивање . Бележење
усмених одговора
ученика,

По завршетку разреда ученик ће бити
у стању да:
•
Разврста организме према
задатим критеријумима применом
дихотомих кључева.
•
Повеже принципе систематике
са филогенијом и еволуцијом на
основу данашњих и изумрлих врстафосила.

Формативно,
свакодневно
оцењивање . Бележење
усмених одговора
ученика, Фронтални

Јединство грађе и
функције као основа
живота – 2. део
3.

10
Порекло и
разноврсност
живота

Нивои организације и
грађа тела
Нивои организације и
грађа тела
Једноћелијска еукарије
Једноћелијска еукарије
Гљиве и лишајеви
Гљиве и лишајеви
Протисти, гљиве и
лишајеви

ППТ,YouTube канал,
електронски и
мултимедијални
уџбеник, Метода
разговора;
Рад на тексту;
Демонстративна метода;
Илустративна метода;
Метода писаних радова;
БИ.1.1.1.; БИ.1.1.3.;
БИ.1.1.4.; БИ.1.2.1.;
БИ.1.2.2.; БИ.1.2.3.;
БИ.1.2.4.; БИ.2.1.2.;
БИ.2.1.3.; БИ.2.2.2.;
БИ.2.2.3.; БИ.2.2.4.;
БИ.3.1.1.; БИ.3.2.2.
БИ.1.3.2.; БИ.1.6.1.;
БИ.1.6.2.; БИ.1.6.3.;
БИ.2.6.3.; БИ.3.6.1.;
БИ.3.6.3.

рад,групни рад,
индивидуални рад, рад у
пару; Израда заједничког
пројеката.

•
•
•
•
•
•

Компетенција за
учење.
Дигитална
компетенција.
Сарадничка
компетенција.
Решавање проблема.
Естетичка
компетенција
Компетенција за
одговоран однос
према околини.

•
Kомуникативна
компетенција.
•
Компетенција за
учење.
•
Рад са подацима и
информацијама.
•
Сарадничка
компетенција.
•
Дигитална
компетенција.

4.

5.

Живот у
екосистему

Човек и
здравље

11

9

Животни процеси код
биљака
Животни процеси код
биљака
Размножавање и
циклуси развића
биљака без семена
Размножавање и
циклуси развића
биљака са семеном
Размножавање и
циклуси развића
биљака
Раст и покрети биљака
Раст и покрети биљака
Живот биљке
Биоми
Популација и односи
исхране у екосистему
Биоми, популација и
односи исхране у
екосистему
Еколошки фактори
Еколошки фактори
Биодиверзитет
Биодиверзитет
Живот у екосистему
Вируси и вирусне
болести
Имунитет и вакцине
Вируси, вирусне
болести, имунитет и
вакцине
Здрави стилови живота
Проблеми одрастања

БИ.1.1.2.; БИ.1.1.3.
По завршетку разреда ученик ће бити
у стању да:
•
Идентификује основне односе
у биоценози на задатим примерима.
•
Упореди прикупљене податке
о изабраној врсти и њеној бројности
на различитим стаништима.
•
Идентификује трофички ниво
организма у мрежи исхране.
•
Илуструје примерима однос
између еколошких фактора и ефеката
природне селекције.
•
Анализира разлику између
сличности и сродности организама на
примерима конвергенције и
дивергенције.
•
Повеже утицај абиотичких
чинилаца у одређеној животној
области – биому са животним
формама које га насељавају.
•
Предложи акције заштите
биодиверзитета и учествује у њима.

Метода разговора;
Рад на тексту;
Демонстративна метода;
Илустративна метода;
Фронтални рад,групни
рад, индивидуални рад,
рад у пару;

По завршетку разреда ученик ће бити
у стању да:
•
Аргументује предности
вакцинације.
•
Примени поступке
збрињавања лакших облика крварења.
•
Анализира задати јеловник са
аспекта уравнотежене и разноврсне

Тематска настава,тимска
настава,истраживачки
рад; Формативно и
сумативно оцењивање
ученика, Израда ППТ
презентације на тему
здравља.
БИ.1.3.1.; БИ.1.5.2.;

Решавање тестова, као
провера исхода.
Самоевалуација и
евалуација на крају

•
Kомуникативна
компетенција.
•
Компетенција за
учење.
•
Рад са подацима и
информацијама.
•
Сарадничка
компетенција.
•
Дигитална
компетенција.

БИ.1.4.1.; БИ.2.4.1.;
БИ.2.1.2.; Б.3.4.3.

•
Kомуникативна
компетенција.
•
Компетенција за
учење.
•
Рад са подацима и
информацијама.
•
Сарадничка
компетенција.

БИ.1.5.3.; БИ.1.5.4.;
•
Дигитална
исхране.
БИ.2.5.3.; БИ.2.5.4.;
компетенција.
•
Идентификује поремећаје
исхране на основу типичних симптома БИ.3.5.4.; БИ.3.5.5.
(гојазност, анорексија, булимија).
•
Планира време за рад, одмор и
рекреацију.
•
Доведе у везу измењено
понашање људи са коришћењем
психоактивних супстанци.
•
Расправља о разликама међу
људима са аспекта генетичке
варијабилности, толеранције и
прихватања различитости.
Кључни појмови садржаја:ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА ЖИВОТА ; НАСЛЕЂИВАЊЕ И ЕВОЛУЦИЈА; ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ
ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ
Човек и здравље

Назив предмета:
Хемија
Разред:
седми разред основне школе
Правилник:Правилник о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања: 5/2019-61, 1/2020-60, 6/2020-99, 8/2020-597, 5/2021-4, 17/2021-42
Годишњи фонд часова:
72
Недељни фонд часова:
2
Ред. број
Назив теме
Број
САДРЖАЈ
ИСХОДИ
НАЧИН ПРОВЕРЕ
Међупредметне компетенције
По завршетку теме ученик ће ОСТВАРЕНОСТИ
часова
бити у стању да
Образовних
стандарда, исхода,
циљева учења
писмено проверавање компетенције за учење
-изводи израчунавања у вези
1.
Израчунавања у
12
Релативна атомска
усмено проверавање
рад са подацима
хемији
и молекулска маса. са масеним процентним
саставом раствора
практично
оријентација ка предузетништву
Количина
-напише једначине хемијских проверавање
супстанце и мол.
Моларна маса.
реакција и објасни њихово
квантитативно и
Закон сталних
квалитативно значење
масених односа.
Масени процентни
-квантитативно тумачи
састав једињења.
хемијске симболе и фомруле
користећи појмове релативне
Израчунавања на
атомска и молекулска маса,
основу једначина
хемијских
количина супстанце и
моларна маса
реакција.
писмено проверавање -одговоран однос према здрављу и околини
2.
Хемија као
3
Предмет изучавања -идентификује и објашњава
експериментална
хемије. Веза
појмове који повезују хемију усмено проверавање
са другим наукама и
наука и хемија у
између хемије и
различитим професијама и
свету око нас.
других
наука.Примена
принципа одрживог развоја
хемије у
различитим
делатностима и
свакодневном
животу.
Демонстрирање
узорака елемената,
једињења и смеша
3.
Хемијска
5
Физичка и хемијска -експериментално испита,
писмено проверавање -одговоран однос према околини и здрављу
лабораторија
својства супстанци опише и објасни физичка и
усмено проверавање
хемијска својства супстанци, практично
физичке и хемијске промене
проверавање

4.

Атоми и хемијски
елементи

10

5.

Хемијске реакције и
хемијске једначине

писмено проверавање
усмено проверавање

-дигитална компетенције
-компетенције за учење

-разликује хемијске елементе писмено проверавање одговоран однос према здрављу и околини
и једињења на основу
усмено проверавање
хемијских симбола и
формула
6.
Хомогене и
13
Растварање и
-разликује хомогене од
писмено проверавање сарадња
хетерогене смеше
растворљивост
хетерогених смеша, наводи
усмено проверавање
компетенције за учење
примере из свакоднвеног
живота и раздваја састојке
смеша
Кључни појмови садржаја:хемија, супстанца, елемент, једињење, смеша, хемијско својство, хемијска промена, атом, молекул, јон, масени процентни састав раствора, количина супстан
хемијска формула

Назив предмета:

6

Атоми хемијских
елемената.
Хемијски симболи.
Грађа
атома:атомско
језгро и
електронски
омотач. Атомски и
масени број
Хемијске реакције.
Хемијске једначине

супстанци
-повезује физичка и хемијска
својства супстанци са
применом у свакодневном
животу и различитим
професијама
-представља структуру
атома, молекула и јона
помоћу модела, хемијских
симбола и фомрула

Техника и технологија

Разред:
7. разред
Правилник: Правилника о програму наставе и учења за седми разред основног образовања иваспитања „Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 5/19,
1/20, 6/20 и 8/20.
Годишњи фонд часова:
72. часа
Недељни фонд часова:
2. часа
Ред. број
Назив теме
Број
САДРЖАЈ
ИСХОДИ
НАЧИН
Међупредметне компетенције
По завршетку теме ученик ће
часова
ПРОВЕРЕ
бити у стању да
ОСТВАРЕНОСТИ
Образовних стандарда,
исхода, циљева учења

1.

Животно и радно
окружење

6

2.

Саобраћај

6

Појам, улога и
развој машина и
механизама.
Потрошња
енергије
у
домаћинству
и
могућности
уштеде.
Утицај дизајна и
правилне употребе
техничких
средстава
на
здравље људи.
Зависност очувања
животне средине
од технологије.
Машине
спољашњег и
унутрашњег
транспорта.
Подсистеми код
возила друмског
саобраћаја
(погонски,
преносни,
управљачки,

- повеже развој машина и
њихов допринос подизању
квалитета живота и рада;
- повеже ергономију са
здрављем и конфором
људи
при
употреби
техничких средстава;
- анализира да ли је
коришћење
одређене
познате
технике
и
технологије у складу са
очувањем
животне
средине;
- истражи могућности
смањења трошкова
енергије у домаћинству;
разликује
врсте
транспортних машина;
- повеже подсистеме код
возила
друмског
саобраћаја са њиховом
улогом;
провери
техничку
исправност бицикла;
- демонстрира поступке
одржавања бицикла или

- Посматрање
-Праћење
ангажовања
ученика
- Усмено
испитивање
- Домаћи радови,
- Контролни радови
- Рад на часу
- Самостална
израда
постављених
задатака
- Активност на часу

Компетенција за целоживотно учење
Одговоран однос према здрављу
Одговоран однос према околини

- Посматрање
-Праћење
ангажовања
ученика
- Усмено
испитивање
- Домаћи радови,
- Контролни радови
- Рад на часу
- Самостална

Комуникација
Рад с подацима и информацијама
Решавање проблема
Одговоран однос према околини

3.

Техничка и
дигитална
писменост

20

4.

Ресурси и
производња

22

кочиони).
Исправан
бицикл/мопед као
битан предуслов
безбедног учешћа
у саобраћају.
Специфичности
техничких цртежа
у машинству.
Ортогонално и
просторно
приказивање
предмета.
Коришћење
функција и алата
програма за ЦАД.
Основне
компоненте ИКТ
уређаја.
Управљање и
контрола
коришћењем
рачунарске
технике и
интерфејса.
Рационално
коришћење
ресурса на Земљи и
очување и заштита
животне средине.
Материјали у
машинству
(пластика, метали,
легуре и др.).
Мерење и контрола

мопеда;

израда
постављених
задатака
- Активност на часу

- самостално црта скицом
и техничким цртежом
предмете
користећи
ортогонално и просторно
приказивање;
користи
ЦАД
технологију за креирање
техничке документације;
управља
моделима
користећи рачунар;
- објасни улогу основних
компоненти рачунара,
таблета, паметних
телефона и осталих
савремених ИКТ уређаја;

- Посматрање
-Праћење
ангажовања
ученика
- Усмено
испитивање
- Домаћи радови,
- Контролни радови
- Рад на часу
- Самостална
израда
постављених
задатака
- Активност на часу

Компетенција за целоживотно учење
Решавање проблема
Дигитална компетенција

аргументује
значај
рационалног коришћења
расположивих ресурса на
Земљи;
- идентификује материјале
који
се
користе
у
машинству и на основу
њихових
својстава
процењује
могућност
примене;

- Посматрање
-Праћење
ангажовања
ученика
- Усмено
испитивање
- Домаћи радови,
- Контролни радови
- Рад на часу
- Самостална

Компетенција за целоживотно учење
Дигитална компетенција
Решавање проблема

- појам и примена
мерних средстава
(мерила).
Технологија
обраде материјала
у машинству
(обрада материјала
са и без скидања
струготине,
савремене
технологије
обраде).
Елементи машина
и механизама
(елементи за везу,
елементи за пренос
снаге и кретања,
специјални
елементи).
Производне
машине: врсте,
принцип рада,
појединачна и
серијска
производња.
Појам, врсте,
намена и
конструкција
робота (механика,
погон и
управљање).
Погонске машине мотори
(хидраулични,
пнеуматски,

- користи прибор за
мерење
у
машинству
водећи
рачуна
о
прецизности мерења;
- врши операције обраде
материјала који се користе
у машинству, помоћу
одговарајућих
алата,
прибора и машина и
примени
одговарајуће
мере заштите на раду;
- објасни улогу одређених
елемената
машина
и
механизама
на
једноставном примеру;
- образложи значај
примене савремених
машина у машинској
индустрији и предности
роботизације
производних процеса;

израда
постављених
задатака
- Активност на часу

5.

Конструкторско
моделовање
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топлотни).
Моделовање
погонских машина
и/или школског
мини робота.
Проналажење
информација,
стварање идеје и
дефинисање
задатка.
Самосталан/тимски
рад на пројекту.
Израда техничке
документације
изабраног модела
ручно или уз
помоћ рачунарских
апликација.
Реализација
пројекта - израда
модела
коришћењем алата
и машина у складу
са принципима
безбедности на
раду.
Представљање
идеје, поступака
израде и
производа.
Процена
сопственог рада и
рада других на
основу
постављених

самостално/тимски
истражи и реши задати
проблем
у
оквиру
пројекта;
- изради производ у
складу са принципима
безбедности на раду;
- тимски представи идеју,
поступак
израде
и
производ;
- креира рекламу за
израђен производ;
- врши е-коресподенцију у
складу са правилима и
препорукама са циљем
унапређења продаје;
- процењује свој рад и рад
других на основу
постављених критеријума
(прецизност, педантност и
сл.).

- 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
Одговоран однос према здрављу
Компетенција за целоживотно учење
Одговоран однос према околини

критеријума.
Употреба
електронске
коресподенције са
циљем унапређења
производа.
Одређивање
оквирне цене
трошкова и
вредност израђеног
модела.
Креирање рекламе
за израђен
производ.
Кључни појмови садржаја: енергија, мере енергетске ефикасности, загађивање животне средине, котирање, милиметарски навој, квалитет обраде, толеранције,
скраћени изглед, материјали у машинству, метали, легуре, неметали, пластични, композитни и погонски материјали, програми CAD, Google SketchUp, мерење,
контрола, помично мерило са нонијусом, микрометар, прости алати, елементи за везу, елементи за пренос снаге и кретања, специјални елементи

Назив предмета:
Информатика и рачунарство
Разред:
7. разред
Правилник:Правилника о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања „Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 5/19,
1/20,8/20 и 5/21.
Годишњи фонд часова:
36. часова
Недељни фонд часова: 1. час
Ред. број
Назив теме
Број
САДРЖАЈ
ИСХОДИ
НАЧИН
Међупредметне компетенције
По завршетку теме ученик
часова
ПРОВЕРЕ
ће бити у стању да
ОСТВАРЕНОСТИ
Образовних стандарда,
исхода, циљева учења

1.

Информационокомуникационе
технологије

11

Обележавање
логичке структуре и
генерисање прегледа
садржаја текстуалног
документа.
Карактеристике
рачунарске графике
(пиксел, резолуција,
РГБ и ЦМYК модели
приказа боја,
растерска и векторска
графика).
Рад у програму за
растерску графику.
Рад у програму за
векторску графику.
Израда гиф
анимација.

- разликује визуелну
презентацију и
логичку структуру
текста;
- користи алате за
стилско обликовање
документа и креирање
прегледа садржаја у
програму за обраду
текста;
- објасни принципе
растерске и векторске
графике и модела
приказа боја;
- креира растерску
слику у изабраном
програму;
- креира векторску

- Посматрање
Kомуникативна компетенција,
-Праћење
компетенција за учење, дигитална
ангажовања
компетенција
ученика
- Усмено
испитивање
- Домаћи радови,
- Контролни радови
- Рад на часу
- Самостална
израда
постављених
задатака
- Активност на часу

Коришћење алата за
снимање екрана.

2.

Дигитална
писменост

5

УРЛ, ДНС, ИП
адреса.
Хипервеза и
хипертекст.
Електронска пошта,
креирање налога,
слање и пријем
поште.
Електронска пошта
(контакти,
безбедност,
нежељена пошта).
Рад на дељеним
Документима
(текстуалним
документима /
презентацијама/
упитницима...) у
облаку.

слику у изабраном
програму;
- користи алате за
уређивање и
трансформацију слике;
- креира гиф
анимацију;
- креира видео-запис
коришћењем алата за
снимање екрана;
- разликује појмове
УРЛ, ДНС, ИП адреса;
- објасни појмове
хипервеза и
хипертекст;
- креира, форматира и
шаље електронску
пошту;
- обавља електронску
комуникацију на
сигуран, етички
одговоран и безбедан
начин водећи рачуна о
приватности;
- препозна
непримерени садржај,
нежељене контакте и
адекватно се заштити;
- сараднички креира и
дели документе у
облаку водећи рачуна
о одговарајућим
нивоима приступа;
- подешава хипервезе
према делу садржаја,

- Посматрање
-Праћење
ангажовања
ученика
- Усмено
испитивање
- Домаћи радови,
- Контролни радови
- Рад на часу
- Самостална
израда
постављених
задатака
- Активност на
часу.

Kомуникативна компетенција,
компетенција за учење, дигитална
компетенција, Сарадња

3.

Рачунарство
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4.

Истраживачки
пројекат

2

Рад са изабраним
текстуалним
програмским језиком
у области 2Д
графике.
Основне
карактеристике
изабране графичке
библиотеке.
Методе за
исцртавање основних
геометријских
облика.
Подешавање боја и
положаја објеката.
Примена петљи и
случајно генерисаних
вредности на
исцртавање
геометријских
облика.
Фазе пројектног
задатка од израде
плана до
представљања
решења.
Израда пројектног
задатка у корелацији
са другим
предметима.
Вредновање
резултата пројектног
задатка.

другом документу или
веб локацији.
уз помоћ програмске
библиотеке
текстуалног
програмског језика
исцртава елементе 2Д
графике;
- употребљава петље и
генератор насумичних
бројева за исцртавање
сложенијих облика;
- планира, опише и
имплементира решење
једноставног
проблема;
- проналази и отклања
грешке у програму;

- Посматрање
-Праћење
ангажовања
ученика
- Усмено
испитивање
- Домаћи радови,
- Контролни радови
- Рад на часу
- Самостална
израда
постављених
задатака
- Активност на
часу.

Kомуникативна компетенција,
компетенција за учење, дигитална
компетенција

- сарађује са осталим
члановима групе у
свим фазама
пројектног задатка;
- креира, уређује и
структурира дигиталне
садржаје који
комбинују текст,
слике, линкове, табеле
и анимације;
- креира рачунарске
програме који

- Посматрање
-Праћење
ангажовања
ученика
- Усмено
испитивање
- Домаћи радови,
- Контролни радови
- Рад на часу
- Самостална
израда
постављених

Kомуникативна компетенција,
компетенција за учење, дигитална
компетенција

задатака
доприносе решавању
- Активност на
пројектног задатка;
часу.
- поставља резултат
свог рада на Интернет
ради дељења са
другима уз помоћ
наставника;
- вреднује своју улогу
у групи при изради
пројектног задатка и
активности за које је
био задужен.
Кључни појмови садржаја:Дигитална фотографија, рачунарска графика, модели боја, резолуција, подаци, објекти, променљиве, боја, боја дужи, називи боја,
задавање боја коришћењем модела RGB, димензије и боја оквира правоугаоника/квадрата, димензије и боја целог (обојеног) правоугаоника/квадрата, троуглови,
многоуглови, полигони, интернет сервис, електронска пошта, електронска порука, налог, профил, outlook, облак, OneDrive, етичка одговорност, безбедност.

Назив предмета:
Физичко и здравствено васпитање
Разред:
VII
Правилник: Правилника о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања „Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 5/19,
1/20, 8/20 и 5/21.
Годишњи фонд часова:
108
Недељни фонд часова:
3
Ред. број
Назив теме
Број
САДРЖАЈ
ИСХОДИ
НАЧИН ПРОВЕРЕ
Међупредметне
По завршетку теме ученик ће бити у стању да
часова
ОСТВАРЕНОСТИ
компетенције
Образовних стандарда, исхода,
циљева учења

1.

2.

3.

Физичке
способности

Моторичке
вештине, спорт и
спортске
дисциплине

Физичка и
здравствена
култура

9

99

/

Физичке
способности
Атлетика,
Спортска
гимнастика,
Основе тимских и
спортских игара,
Плес и ритимика,
Пливањеи
ватерполо,
Полигони
Физичко вежбање
и спорт,
Здравствено
васпитање

−

−

−

−

−
−
−
−
−
−
−
−

По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:
примени комплексе простих и
општеприпремних вежби одговарајућег
обима и интензитета у самосталном
вежбању;
сврсисходно користи научене вежбе у
спорту, рекреацији и различитим
ситуацијама;
упоређује и анализира сопствене
резултате са тестирања уз помоћ
наставника са вредностима за свој узраст;
примени достигнути ниво усвојене
технике кретања у игри, спорту и
свакодневном животу;
примени атлетске дисциплине у складу
са правилима;
развија своје моторичке способности
применом вежбања из атлетике;
одржава равнотежу у различитим
кретањима, изводи ротације тела;
примени вежбања из гимнастике за
развој моторичких способности;
изведе елементе одбојкашке технике;
примени основна правила одбојке;
користи елементе технике у игри;
примени основне тактичке елементе

Тест (норма);
Демонстрација ;
Практичне вежбе;

-Компетенције за
учење,
-Естетичка
компетенција,
-Одговорно учешће у
демократско друштву,
-Комуникација,
-Одговоран однос

према здрављу,
-Решавање
проблема,
-Дигитална
компетенција

спротских игара;
− учествује на такмичењима између
одељења;
− изведе кретања у различитом ритму;
− игра народно коло;
− изведе основне кораке плеса из народне
традиције других култура;
− изведе кретања, вежбе и саставе уз
музичку пратњу;
− преплива 25 m техником краула, леђног
краула и прсном техником;
− процени своје способности и вештине у
води;
− скочи у воду на ноге и на главу;
− рони у дужину у складу са својим
могућностима;
− поштује правила понашања у води, и око
водене средине;
− уочи ризичне ситуације у води и око ње;
− вреднује утицај примењених вежби на
организам;
− процени ниво сопствене дневне физичке
активности;
− користи различите вежбе за побољшање
својих физичких способности;
− процени последице недовољне физичке
активности;
− примени мере безбедности у вежбању у
школи и ван ње;
− одговорно се односи према објектима,
справама и реквизитима;
− примени и поштује правила игара у
складу са етичким нормама;
− примерено се понаша као учесник или
посматрач на такмичењима;

− решава конфликте на
друштвеноприхватљив начин;
− пронађе и користи различите изворе
информација за упознавање са
разноврсним облицима физичких и
спортско-рекративних активности;
− прихвати победу и пораз;
− уважи различите спортове без обзира на
лично интересовање;
− примени усвојене моторичке вештине у
ванредним ситуацијама;
− повеже значај вежбања за одређене
професије;
− вреднује лепоту покрета у физичком
вежбању и спорту;
− подстиче породицу на редовно вежбање;
− повеже врсте вежби, игара и спорта са
њиховим утицајем на здравље;
− коригује дневни ритам рада, исхране и
одмора у складу са својим потребама;
− користи здраве намирнице у исхрани;
− разликује корисне и штетне додатке
исхрани;
− примењује здравствено-хигијенске мере
у вежбању;
− правилно реагује и пружи основну прву
помоћ приликом повреда;
− чува животну средину током вежбања;
− препозна последице конзумирања
дувана, алкохола и штетних енергетских
напитака;
− води рачуна о репродуктивним огранима
приликом вежбања.

Назив предмета:
Разред:
Годишњи фонд часова:
Ред. број
Назив теме

Верска настава
седми
36
Број
часова

САДРЖАЈ

Недељни фонд часова:
ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће
бити у стању да

1
НАЧИН
Међупредметне компетенције
ПРОВЕРЕ
ОСТВАРЕНОСТИ
Образовних стандарда,
исхода, циљева учења

1.

Увод

1

 Упознавање са
садржајем
програма и
начином рада

2.

Богопознање

5

 Процес
сазнавања
као дело целе
личности: чула,
разум, слободна
воља, искуство
 Личносно
познање,
упознавање кроз
љубав
 Познање Бога

 моћи да сагледа
садржаје којима ће
се бавити настава
Православног
катихизиса у току 7.
разреда
основне школе;
 моћи да уочи какво је
његово
предзнање из градива
Православног катихизиса
обрађеног у претходном
разреду
школовања.
 моћи да уочи да су
знање и учење
важни у његовом животу;
 моћи да кроз очигледне
примере и
експерименте закључи да
постоје
различити начини
сазнавања
 моћи да кроз примере из
личног

Катихизација као
литургијска
делатностзаједничко 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

Компетенција за целоживотно учење
Комуникација

Компетенција за целоживотно учење
Комуникација
Решавање проблема
Одговоран однос према здрављу
Одговоран однос према околини
Естетичка компетенција

 Бог је један,
али
није сам (Бог је
заједница три
личности: Отац,
Син и Свети Дух)

3.

Јединство Цркве
Христове

4

 Сабори као
израз
јединства Цркве
 Васељенски
сабори
 Символ вере
 Христос је
истинити Бог и
истинити Човек

искуства уочи да једино
онај кога
заволимо за нас постаје
личност непоновљиво и бескрајно
важно
биће;
 моћи да повезује
личносно познање
са нашим познањем Бога;
 моћи да препозна да нам
Христос
открива Бога као љубавну
заједницу три личности;
 моћи да вреднује своје
понашање
на основу љубави коју
исказује
према својим ближњима;
 бити подстакнут на
одговорније
обликовање заједничког
живота са
другима.
 моћи да уочи да је
Црква на
Саборима решавала
проблеме са
којима се сусретала кроз
историју;
 бити подстакнут да
своје проблеме
и несугласице са другима
решава

богослужбеном
животу Цркве.
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

Компетенција за целоживотно учење
Комуникација
Одговоран однос према околини
Естетичка компетенција

4.

Светотајински
живот Цркве
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 Светотајински
живот Цркве
 Света
Литургија
као светајна
Цркве
 Свете Тајне
Крштења и
Миропомазања
 Света Тајна
Исповести
 Света Тајна
брака
(слика Христа и
Цркве)
 Монашка
заједница
(искорак

кроз разговор и
заједништво;
 знати да је Символ вере
установљен на
Васељенским
саборима;
 умети да интерпретира
Символ
вере;
 знати да се Символ вере
изговара
на Крштењу и Литургији;
 моћи да уочи да појам
Богочовека
описује Христа као
истинитог Бога
и истинитог Човека;
е
кроз учешће у Светим
Тајнама Цркве наш живот
и сви његови елементи
узводе у личносни однос
са Богом;
 Пружити ученицима
основ за разумевање
смисла и значаја Светих
Тајни;
 моћи да увиди да Црква
Светим
Тајнама повезује човека са
Богом у
најважнијим моментима
његовог
живота (рођење и духовно
рођење

сабрању;
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

Компетенција за целоживотно учење
Одговоран однос према здрављу
Одговоран однос према околини
Естетичка компетенција

ка животу
будућег
века)
 Света Тајна
Рукоположења

Молитвословља
Цркве

– Крштење, венчање и
Брак,
Црквена брига за болесне
у
јелеосвећењу...)
 моћи да увиди да је
Литургија
извор и циљ свих Тајни
Цркве;
 знати да је Причешће
врхунац
светотајинског живота
 моћи да препозна
Крштење и
Миропомазање као Тајне
уласка у
Цркву;
 бити подстакнут да на
покајање
гледа као на промену
начина
живота;
 моћи да увиди да су
брак и
монаштво два пута која
воде ка
Богу;
 моћи да разликује и
именује
службе у Цркви (епископ,
свештеник, ђакон и
народ);
 моћи да препозна своју
службу у
Цркви;

савремене активне
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
наставног садржаја

5.

Српска Црква кроз
векове
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 моћи да у
молитвословљима уочи
важност природних
елемената
(воде, грожђа, жита,
светлости...)
 бити подстакнут на
учествовање у
светотајинском животу
Цркве;
 моћи да препозна да
 Света браћа
култура и
Кирило и
писменост Словена имају
Методије
корен у
 Свети Сава
мисионарској делатности
 Срби
просветитеља
светитељи
равноапостолних
(вероучитељ ће
Кирила и Методија;
на
 моћи да објасни
више часова
просветитељску
описати живот и
подвиге неколико улогу и значај Светога
светитеља Српске Саве за
Цркве по избору: српски народ;
 бити подстакнут да
- Света лоза
доживи српске
Немањића
светитеље као учитеље
- Св. цар Лазар
хришћанских врлина;
- Св. Василије
 моћи да препозна
Острошки
неговање
- Св. Николај
српских православних
Жички и
обичаја као
Охридски
начин преношења
- Св. Петар
искуства вере и
Цетињски
- Св. Вукашин из прослављања Бога и
Клепаца)
светитеља

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
простор за
остваривање своје
личности кроз

Компетенција за целоживотно учење
Комуникација
Решавање проблема
Естетичка компетенција

 Крсна слава и
обичаји (литије,
храмовне и
градске славе...)
 Српска
црквена
баштина

 моћи да препозна
евхаристијску
симболику у елементима
Крсне
Славе;
 бити подстакнут да
прослављање
Крсне славе везује за
Литургију
 бити подстакнут да
доживи,
вреднује и негује
богатство и
лепоту српске културне
баштине.

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;
Оцењивање
Непосредно описно
оцењивање
ученика може се
вршити кроз:
• усмено

испитивање;
• писмено
испитивање;
• посматрање
понашања ученика;

Назив предмета:
Разред:

Француски језик
седми
Правилник:Правилник о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања: 5/2019-61, 1/2020-60, 6

Годишњи фонд часова:
Ред.
Назив теме
број

0

Представљање и
поздрављање себе и
других,тражење и давање
основних информација о себи
и другима,изражавање
допадања и недопадања
Лични идентитет

Број
часова

3

72
САДРЖАЈ

Недељни фонд час
ИСХОДИ

По завршетку теме ученик ће б

Quel est ton nom/ prénom/ surnom ?
Quel est votre nom, Madame/ Monsieur ?
Je te/ vous présente Julie.
C’est Robert, il est nouveau dans notre classe.
Bienvenu !
Où habites-tu/habitez-vous ? J’habite 72, rue François Mauriac. Tu habites à quel étage ? Au troisième étage.
Je fais du football/ de la natation.
Comment vas-tu à l’école. J’y vais à pieds. Je prends le bus.
Quelle est la profession de ton père. Il est ingénieur.
Tu as des frères et des sœurs ? Oui, j’ai une petite sœur.
C’est mon oncle, il habite à Poitiers, mais il est né à Marseille.
Mes cousines s’appellent Pauline et Brigitte.
Садашње време фреквентних глагола
Питања с упитним речима (comment, quel, où...)
Личне заменице
Присвојни придеви
Бројеви (основни и редни)
(Интер)културни садржаји: устаљена правила учтивe комуникације; имена, презимена и надимци; родбина
и родбинске везе; адреса; формално и неформално представљање; степени сродства и родбински односи;
већи градови у земљама циљне културе.Quels sont tes loisirs préférés ? J’adore les jeux vidéo.
Tu l’aimes beaucoup? Oui, je l’adore.
La Suisse, c’est un très beau pays.
Je n’aime pas la poésie, mais j’aime beaucoup les romans policiers.
Tu préfères regarder les films à la télé ou à l’ordinateur ?
Cette BD ne me plaît pas.
Питањеинтонацијом.

– разуме једноставније текстове који се односе на позд
давање информација личне

– поздрави и отпоздрави, представи себе и другог корис

– размени једноставније информаци

– у неколико везаних исказа саопшти инфор

– разуме једноставније исказе који се односе
недопадања и реагује н

– изрази допадање и недопадање уз једн

Личнезаменицеуслужбидиректногииндиректногобјекта.
Негација (ne/ n’... pas).
Прилозизаколичину (beaucoup, très).
Садашњевремефреквентнихглагола.
(Интер)културнисадржаји: уметност, књижевностзамладе, стрип, музика, филм.
Слушањеичитањеједноставнијихтекстовакојисеодносенапоздрављањеипредстављање (дијалози,
наративнитекстови, формулариисл. Реаговањенаусмениилиписаниимпулссаговорника (наставника,
вршњакаисл.) ииницирањекомуникације;
усменоиписaнодавањеинформацијаосебиитражењеидавањеинформацијаодругима

1

Поздрављање и
представљање;
изражавање допадања и
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Quel est ton nom/ prénom/ surnom ?
Quel est votre nom, Madame/ Monsieur ?
Je te/ vous présente Julie.

– разумеједноставнијетекстовекојисе
представљањеитражење/ давањеинф

недопадања
изношење предлога и савета,
упућивање позива за учешће у
заједничкој активности и
реаговање на њих, описивање
радњи у садашњости
исказивање жеља,
интересовања, потреба, осета
и осећања

спорт, емоције, лични
идентитет,обичаји и
традиција,фолклор,
прославе

C’est Robert, il est nouveau dans notre classe.
Bienvenu !
Où habites-tu/habitez-vous ? J’habite 72, rue François Mauriac. Tu habites à
quel étage ? Au troisième étage.
Je fais du football/ de la natation.
Comment vas-tu à l’école. J’y vais à pieds. Je prends le bus.
Quelle est la profession de ton père. Il est ingénieur.
Tu as des frères et des sœurs ? Oui, j’ai une petite sœur.
C’est mon oncle, il habite à Poitiers, mais il est né à Marseille.
Mes cousines s’appellent Pauline et Brigitte.
Садашњевремефреквентнихглагола
Питањасупитнимречима (comment, quel, où...)
Личнезаменице
Присвојнипридеви
Бројеви (основнииредни)
(Интер)културнисадржаји: устаљенаправилаучтивe комуникације; имена,
презименаинадимци; родбинаиродбинскевезе; адреса;
формалноинеформалнопредстављање; степенисродстваиродбинскиодноси;
већиградовиуземљамациљнекултуре. Quels sont tes loisirs préférés ? J’adore
les jeux vidéo.
Tu l’aimes beaucoup? Oui, je l’adore.
La Suisse, c’est un très beau pays.
Je n’aime pas la poésie, mais j’aime beaucoup les romans policiers.
Tu préfères regarder les films à la télé ou à l’ordinateur ?
Cette BD ne me plaît pas.
Питањеинтонацијом.
Личнезаменицеуслужбидиректногииндиректногобјекта.
Негација (ne/ n’... pas).
Прилозизаколичину (beaucoup, très).
Садашњевремефреквентнихглагола.
(Интер)културнисадржаји: уметност, књижевностзамладе, стрип, музика,
филм
Et si on allait ensemble au concert ? Il commence à 20 heures. Je sais que tu
aimes ce chanteur.
Viens chez moi après l’école et apporte tes CD.
On pourrait se promener un peu. Oui, pourquoi pas ! Volontiers. Désolée, je ne

– поздравииотпозд
представисебеидругогкористећиједнос

– размениједноставнијеинформа

– унеколиковезанихисказасаопштиинф

– разуме једноставније исказе који се односе
недопадања и реагује н

– изрази допадање и недопадање уз једн

– разуме једноставније предлоге, савет
активности и одговори на њих уз одго

– упути предлоге, савете и позиве на
користећи ситуационо прикладне ко

– разуме једноставније текстове у кој
ситуације у садашњ

– размени појединачне информације и/и
у низу које се односе на радњ

– разуме уобичајене изразе у вези са ж
потребама, осетима и осећањима

– изрази жеље, интересовања, потр
једноставнијим језичким

peux pas. Je ne me sens pas bien.
Tu devrais manger plus de fruits et de légumes. Si tu ne te sens pas bien, tu
dois aller chez le médecin.
Питањеинтонацијом.
Заповедниначин.
Негација (ne/ n’... pas).
Заменица on.
Садашњевремефреквентнихнеправилнихглагола.
(Интер)културнисадржаји: прикладноупућивањепредлога,
саветаипозиваиреаговањенапредлоге, саветеипозиве. J’habite dans une
maison au centre de la ville.
A quelle heure tu te lèves ? Tous les matins je me lève à 8 heures.
D’habitude, nous mangeons à 14 heures.
Qu’est-ce que tu fais ? Je regarde la télé.
Mon frère va à la piscine tous les jours, il adore nager.
Elle est forte en biologie, mais très faible en allemand.
Предлози.
Питањасаупитнимречима (que, quel, quand).
Реднибројевидо 20.
Прилозизавреме (maintenant, toujours).
Садашњевремефреквентнихглагола, рачунајућииповратне.
(Интер)културнисадржаји: породичниживот; животушколи –
наставнеиваннаставнеактивности; распустиипутовања. J’ai mal à la tête/ à la
gorge/ au pied.
Tu es fatigué ?
La musique classique m’intéresse beaucoup.
J’ai envie de sortir/ de me reposer.
J’ai besoin de dormir/ de manger.
Je vais me coucher maintenant.
Faites attention !
Ne parlez pas !
Oh, quel dommage ! Je suis désolée !
Заповедниначин.
Изразисаглаголима avoir и être.
Садашњевремефреквентнихглагола, рачунајућииповратне.
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Изрицањедозвола, забрана,
правилапонашањаиобавеза;
изражавање мишљења,
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Уметност(савремена
музика),медији

(Интер)културнисадржаји: мимикаигестикулација; интересовања, хоби,
забава, разонода, спортирекреација.
Est-ce que il y a des places libres dans la salle ? Oui, vous pouvez entrer.
Vous ne pouvez pas passer par ici. Ce n’est pas possible.
Vous devez déposer votre sac à la réception.
Il est interdit de fumer dans la salle.
Je ne peux pas sortir, je dois me préparer pour le test d’anglais.
Il faut promener son chien chaque jour.
Питањеинтонацијомиупитномконструкцијом est-ce que.
Негација (ne/ n’... pas).
Конструкција il faut саинфинитивом.
Модалниглаголи

– разуме једноставније забране, правил
обавезе и реагује на

– размени једноставније информације к
забране, упозорења, правила понашањ
школи и на јавном м

– разуме једноставније исказе којима се
на њих;
– изражава мишљење, слагање/ не
образложење;

(Интер)културнисадржаји: понашањенајавнимместима;
значењезнаковаисимбола.
Je pense qu’il faut l’aider. Moi aussi.
Oui, tu as raison.
Bien sûr, je suis d’accord avec lui.
Non, je ne suis pas tout à fait d’accord.
C’est bien/ ce n’est pas bien.
Qu’est-ce que vous pensez de… ?
Наглашенеличнезаменице.
Негација.
Садашњевремефреквентнихглагола.
(Интер)културнисадржаји:
поштовањеосновнихнормиучтивостиукомуникацијисавршњацимаиодраслима.

3

Описивање будућих радњи
(планова, намера,
предвиђања), изражавање
мишљења, описивање
бића, предмета, места,
појава
Професионални живот
(изабрана – будућа струка),

15

Qu’est-ce que tu aimerais faire quand tu seras grand?
Cet après-midi je vais sortir avec mes cousins.
La semaine prochaine j’aurai 13 ans.
Samedi soir j’organiserai une boum, j’inviterai mes copains.
Je t’aiderai à faire ton devoir de biologie.
Cette BD, je vais la lire pendant les vacances.
Блискифутур (futur proche)
Футурпрви (futur simple)

– разумеједноставнијеисказекојисеод
планове, намереипредвиђања

– размениједноставнијеисказеувезис
плановима, намерамаипре

– саопштиштаон/ онаилинекодругиплан
–

планови везани за будуће
занимање,
Становање – форме, навике

Кондиционалглагола aimer.
Питањасаупитнимречима (que).
Присвојнипридеви.

разумеједноставнијеисказекојимасетраж
– изражавамишљење,
неслагањеидајекраткообр

(Интер)културнисадржаји:
правилаучтивостиускладусастепеномформалностииситуацијом.
Je pense qu’il faut l’aider. Moi aussi.
Oui, tu as raison.
Bien sûr, je suis d’accord avec lui.
Non, je ne suis pas tout à fait d’accord.
C’est bien/ ce n’est pas bien.
Qu’est-ce que vous pensez de… ?
Наглашенеличнезаменице.

– разумеједноставнијетекстовекојисеод
животиња, предмета, места, појaва, р

– опишеиупоредиживабића, предмете
стањаизбивањакористећиједностав

Негација.
Садашњевремефреквентнихглагола.
(Интер)културнисадржаји:
поштовањеосновнихнормиучтивостиукомуникацијисавршњацимаиодраслима.
Comment est Pierre ? Il est plus petit que Paul, il a les yeux marron et les
cheveux noirs. Et il est très sympathique, généreux et un peu timide. Il porte un
jean bleu et un t-shirt jaune.
L’éléphant est un des plus grands animaux sur terre. La tortue est plus lente
que le lapin.
La moto est moins économique que le vélo. La voiture de mon père est plus
rapide que celle de notre voisin.
Besançon est une ville plus tranquille que Marseille.
Описнипридеви: род, бројиместо.
Поређењепридева (plus grand, meilleur).
Садашњевремефреквентнихглагола, рачунајућииповратне.

4

-описивање радњи, стања
и збивања, описивање
радњи у прошлости
Медији, масмедији
Животни циклус
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(Интер)културнисадржаји:
особеностинашеземљеиземаљаговорногподручјациљногјезика
(знаменитости, географскекарактеристикеисл.)
Au Moyen Âge les chevaliers vivaient au château.
Les frères Lumière ont inventé le cinéma.
Comment as-tu passé le week-end ?
Avez-vous déjà visité la France ?
Quand ma mère était jeune, elle faisait du basket.
Tu as fait ton travail de géographie ?
J’ai appelé Sophie, mais elle n’a pas répondu.

– разуме једноставније текстове у који
догађаји и способности у

– размени појединачне информације и/и
у низу о искуствима, догађајима и спос

– опише у неколико краћих, везаних ис

Сложениперфект.
Заповедниначин.

прошлости;

– опише неки историјски догађај, ис

Питањаинтонацијомиинверзијом.
Питањасаупитнимречима (où, comment).
Негација (ne/ n’... pas).
(Интер)културнисадржаји: историсјкидогађаји, епохалнаоткрића;
важнијеличностиизпрошлости.

5

изражавање мишљења,
исказивање потреба, осета
и осећања,
изрицање дозвола, забрана,
правила понашања и
обавезаизражавањемолби,

захтева, обавештења,
извињења,
честитањаизахвалности
интернет
емоције, љубав, партнерски
и други међуљудски односи
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Je pense qu’il faut l’aider. Moi aussi.
Oui, tu as raison.
Bien sûr, je suis d’accord avec lui.
Non, je ne suis pas tout à fait d’accord.
C’est bien/ ce n’est pas bien.
Qu’est-ce que vous pensez de… ?
Наглашенеличнезаменице.
Негација.
Садашњевремефреквентнихглагола.
(Интер)културнисадржаји:
поштовањеосновнихнормиучтивостиукомуникацијисавршњацимаиодраслима.
Est-ce que il y a des places libres dans la salle ? Oui, vous pouvez entrer.
Vous ne pouvez pas passer par ici. Ce n’est pas possible.
Vous devez déposer votre sac à la réception.
Il est interdit de fumer dans la salle.

– разуме једноставније исказе којима се
на њих;
– изражава мишљење, слагање/ не
образложење;

– разуме једноставније забране, правил
обавезе и реагује на

– размени једноставније информације к
забране, упозорења, правила понашањ
школи и на јавном м

– разуме уобичајене молбе и захте

– упути уобичајене молбе

– честита, захвали и извини се користе
средства;

Je ne peux pas sortir, je dois me préparer pour le test d’anglais.
Il faut promener son chien chaque jour.
Питањеинтонацијомиупитномконструкцијом est-ce que.
Негација (ne/ n’... pas).
Конструкција il faut саинфинитивом.
Модалниглаголи
(Интер)културнисадржаји: понашањенајавнимместима;
значењезнаковаисимбола. Je peux t’aider si tu veux. Oui, merci, c’est très
gentil.
Bonjour Madame, je cherche une jupe en coton. Quelle est votre taille,
mademoiselle ?
A quelle heure part le TGV pour Lyon ? A 9h05.
Excusez-moi Monsieur, vous pourriez me dire comment venir à la gare ? Oui,
vous continuez tout droit, elle est au fond de cette rue. Merci Monsieur. Je vous
en prie.
Où se trouve l’arrêt du bus 23 ? Il n’est pas loin d’ici.
Питањеинтонацијом.
Питањасаупитнимречима.
Негација (ne/ n’... pas).
Основнибројеви

6

Исказивање просторних
односа и упутстава за
оријентацију у простору;
описивање бића, предмета,
места, појава; изражавање
допадања, недопадања;
изражавање количине,
бројева
Географске особености
Живи свет – природа
Клима и временске прилике
Путовања
Обичаји и традиција

12

(Интер)културнисадржаји: правилаучтивекомуникације,
значајнипразнициидогађаји, честитања.
Je suis chez Michel. Il habite près de chez moi.
Pour venir chez nous, prenez la première rue à droite, puis la deuxième à
gauche.
Vous devez tourner à gauche au deuxième feu.
Le cinéma se trouve à côté du supermarché.
Où est-elle ? Je pense qu’elle est restée chez elle.
Je vais à la bibliothèque. Elle se trouve entre le musée et le collège.
Питањеинтонацијом.
Презентфреквентнихглагола.
(Интер)културнисадржаји: јавнипростор; типичанизгледместа.
Comment est Pierre ? Il est plus petit que Paul, il a les yeux marron et les
cheveux noirs. Et il est très sympathique, généreux et un peu timide. Il porte un
jean bleu et un t-shirt jaune.
L’éléphant est un des plus grands animaux sur terre. La tortue est plus lente
que le lapin.

– разуме једноставнија питања која се
положај предмета и бића у простору и п
на њих;

– затражи и разуме обавештења о о
предмета и бића у простору и

– опише правац кретања и просторн
везаним исказим
– разуме једноставније текстове који с
биљака, животиња, предмета, места,
збивања;

– опише и упореди жива бића, предме
стања и збивања користећи једноста

– разуме једноставније изразе који се од

La moto est moins économique que le vélo. La voiture de mon père est plus
rapide que celle de notre voisin.
Besançon est une ville plus tranquille que Marseille.
Описнипридеви: род, бројиместо.
Поређењепридева (plus grand, meilleur).
Садашњевремефреквентнихглагола, рачунајућииповратне.
(Интер)културнисадржаји:
особеностинашеземљеиземаљаговорногподручјациљногјезика
(знаменитости, географскекарактеристикеисл.)
Combien d’enfants y a-t-il dans le parc ? Il y a quatre garçons et cinq filles.
Cette guitare coûte 150 euros.
Je voudrais encore un peu de jus de fruits, s’il vous plaît. Il n’y en a plus.
Qui est arrivé le premier ?
Il habite dans le dixième arrondissement.
Основнибројевидо 1.000.
Реднибројевидо 20.
Партитивно de.
Кондиционалглагола pouvoir и vouloir.
(Интер)културнисадржаји: друштвеноокружење; валутe циљнихкултура.

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

– пита и саопшти колико нечега и
једноставнија језичка с
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ИСХОДИ

НАЧИН
ПРОВЕРЕ
ОСТВАРЕНОСТ
И

По завршетку теме ученик ће
бити у стању да

Међупредметне
компетенције

Образовних стандарда,
исхода, циљева учења

1.

Поздрављање и
представљање себе
и других и

How are you/have you been/are you doing?
I’m/I’ve been/I’m doing fine, and you? It’s been
long time. / Long time no see! Yes, it’s been a

– разуме општи смисао и
главне информације из

-усмено и писмено
испитивање
-вођење ученичког
портфолија

-

Социокулт.
компетенција
медијација
рад са

тражење/давање
основних
информација о себи
и другима

while.
I was born and raised/brought up in Kruševac, a
town in Serbia. Where did you grow up? I live in
a nuclear/an immediate family. Who do you live
with?
We live in a suburb/in the suburbs/on the
outskirts of the town. We share the house with
another family. We’ve lived there since I was
born. What part of town do you live in?
I’ve got a twin/half/step brother. Have you got
any siblings? The man over there is Alex’s and
my stepdad.
Is Luka your relative? Yes, he’s my second
cousin. / He’s my close/distant relative. / No,
we’re not related. He’s just a friend of mine.
What country was he born in? What/Which
school did he go to? Have you got any family in
an English speaking country?
Is your step brother the same age as you? No,
he’s twice/half as old as me. He doesn’t go to
school, he goes to kindergarten.
The boy in the photo is our
schoolmate/teammate/roоmmate and our mutual
friend. He’s my namesake. Our name is
pronounced... , but it is spelled.... My mum’s the
only person who calls me by my first name, and it

уобичајених текстова
који се односе на
представљање и
тражење/ давање
информација личне
природе;
– тражи, саопшти,
пренесе информације
личне природе или
податке о себи и
другима;
– у неколико повезаних
исказа представи себе,
своју ужу/ширу
породицу и пријатеље
користећи једноставнија
језичка средства;

-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
дискусије
-продукти групних
и тимских радова

-

подацима и
информаци
јама
дигитална
компетенц
ија
комуникац
ија

usually means I’m in trouble! Do your friends
call you by your first name or your nickname?
Dunja’s my soulmate; we are inseperable.
Who’s your role model? My dad’s my main role
model, I have always looked up to/admired him.
Who has been the most important and most
influential person in your life?
Mark Twain was a pen name of the American
writer whose real name was Samuel
Clemens. What other names did Samuel Clemens
write under?
What was Agatha Christie famous for? She was
famous for her detective stories.
What films did Daniel Radcliffe play in? He
played the title character in the Harry Potter film
series.
It’s been nice meeting you/talking to you.
Have a good life!
Farewell, my friends!
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
The Present Perfect Simple Tense за
изражавање радњи које су почеле у
прошлости и још увек трају
Питања
са Who/What/Which/Where/When/Why/How…
Питања са препозиционим глаголима
Пасивни облик глагола у простим временима
(Present Simple, Present Perfect Simple, Past
Simple, Future Simple)
Саксонски и нормански генитив
Twice/three times.../half as (adjective) as
Префикси over-, under-, un-, in-, im-, ir-, il-,
dis-...
(Интер)културни садржаји: устаљена
правила учтивe комуникације; имена и
надимци; родбина, породични односи и
родбинске везе; важније личности из света
књижевности, музике, филма и спорта.

My aunt’s an average looking young woman.
She’s in her early/middle/late 20s.
My uncle has grown a beard/moustache; now he
looks twice as old as her.
My parents are middle-aged. My mum’s a bit
overweight, but my dad’s really
skinny/underweight.
My grandparents are elderly, but still young at
heart/in spirit. How adventurous are your
family?
My sister doesn’t look anything like me. Who do
you look like in your family?/Who do you
resemble most? I resemble my mother, while my
brother looks more like my father.
I was oversensitive about my looks/to criticism as
a child. What were you like as a child?
What did the man look like? He
looked/seemed/appeared annoyed. He also
sounded strange/upset. How interesting!
Jason was wearing a hoodie and sports
trousers/pants at the party. Sophia was wearing
a
circular/semicircular/rectangular/triangular/hea
rt-shaped pendant made of silver/gold.
This steak is undercooked/overcooked. It
tastes/smells horrible! What does your steak
taste/smell like?
Novi Sad is a major city in Serbia. What’s its
high/main street?
New York City is nicknamed the Big Apple. Has
your city/town got a nickname? By what name
was your hometown previously known?

– разуме општи смисао и
главне информације из
текстова који се односе на
опис бића, предмета,
места, појaва, радњи, стања
и збивања;
– размени информације
које се односе на опис
бића, предмета, места,
појaва, радњи, стања и
збивања;
– повеже неколико исказа
у краћи текст којим се
описују и пореде бића,
предмети, места, појаве,
радње, стања и збивања;

3.

Изношење предлога
и савета,
упућивање позива
за учешће у
заједничкој
активности и
реаговање на њих

There aren’t enough computers for everybody; why
don’t we take turns to work on them? Fine, let’s do
that!
Let’s go out for ice cream - my treat this time! Well,
I’m trying to cut down on sweets, how/what about
having some fruit salad instead? Why don’t we split
the bill?
Let’s start over, shall we? What do you mean?
Can/Could you share a link to an example?
Shall I ask him to join us? I think he would love
that! He’d better not be late this time!
Shall we meet at my place? Okay, what time?
Is this time next week ok with you? That sounds good
to me./That would be great!
Would you like/Do you want me to help you with your
English assignment? No thank you, I can manage.
You should/ought to/had better leave or you’ll miss
your bus. Thank you but don’t worry, I’ll hurry up
now.
You shouldn’t/had better not stick your nose in other
people’s business. It’s impolite!
Pets shouldn’t be abandoned by their owners. It’s
irresponsible!
The doctor advised me to have regular meals and a
balanced diet in order to stay healthy. She also
recommended taking up a sport instead of dieting.
My parents told me not to put off doing things I have
to do, because I could regret later.
If I were you I would stop being late for school. You
might get expelled.
What would you do if you were in my place/shoes?
Let’s not split hairs about it!
Should/Ought to/Had better за давање савета
Изрази: How/What about…? Why don’t we…? Would
you like…? Do you want…? Shall we…? Let’s...

– разуме краће низове
исказа који се односе на
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
детаљније информације
у вези са предлозима,
саветима и позивима на
заједничке активности;

Stative verbs (think, mean, sound...)
Модални глаголи за изражавање предлога и
вероватноће - can/could/may/might...
Пасивни облик модалних глагола
Заповедни начин
Gerund/Infinitive
Индиректни предлози и савети
Први и други кондиционал
Негативни префикси un-, im-, ir-, il-...
(Интер)културни садржаји: прикладно
упућивање предлога, савета и позива и реаговање
на њих; метафоричка употреба језика/идиоми.

Can/Could/May I retake the listening text? I’ve
misheard some questions.

4.

Изражавање молби,
захтева,
обавештења,
извињења,
честитања и
захвалности

Can/Could/Will you rewrite the essay? You’ve
misspelled/misspelt some words.
Excuse me teacher, can you draw/pull/close the
curtains? Ok, you put the light on. Can you now
draw/pull/open them? Ok, let’s have some
sunlight in!

– разуме краће низове
обавештења, молби и
захтева који се односе на
потребе и интересовања
и реагује на њих;
– саопшти краће низове
обавештења, молби и
захтева који се односе на
потребе и интересовања;

– разуме и на прикладан
Could/Would you come to my place tonight if you
начин одговори на
had time? Your place, sixish!
честитку, захвалност и
извињење;
Please don’t tattle on me to my mother/teacher. /

Don’t be such a tattletale!
Promise not to tell anyone! I promise!
Stop showing off! Nobody likes a show-off!
Stop arguing, will you? Can I tell my side if you
let me talk?
Stop beating around the bush and tell me what
the problem is!
She told me to stop making fuss about nothing!
My mum asked/warned us to stop giggling.
The head teacher promised to look into the
matter.
I’m sorry I overslept/overreacted. It’s ok, make
sure you don’t do that again!
Sorry to disturb/interrupt!
Sorry, it wasn’t on purpose. I’m truly sorry.
Thanks for letting me stay/for waiting for me!
Thank you, you’ve been very kind.
Many thanks in advance! I (really) appreciate

– упути честитку,
захвалност и извињење
користећи ситуационо
прикладне
комуникационе моделе;

that/your help.
Tell your parents I said thank you. Say hi for me!
Pretty please!
Happy anniversary!
Better luck next time! Fingers crossed!
Congrats on your exams!
Модални глаголи за изражавање молбе и
захтева – can/could/may/will
Заповедни начин
Први и други кондиционал
Индиректне наредбе и молбе
Gerund/Infinitive
Префикси over-, mis-, over-, re...
(Интер)културни садржаји: правила учтиве
комуникације, значајни празници и догађаји,
честитања.

5.

Разумевање, давање
и

Choose a person in the classroom, but keep thename
secret. Note down as much information about the

– разуме и следи краће
низове упутстава у вези

тражењеупутстава

person as you can. What shall we do next? Take turns
to ask questions, and try to guess your partner’s
person!

с уобичајеним
ситуацијама из
свакодневног живота;

Find out about an eco-project in your country.
Produce a leaflet explaining where it is and what
happens there.

– тражи и пружи
неколико везаних
једноставнијих
упутстава у вези с
уобичајеним
ситуацијама из
свакодневног живота;

What can I use this application for?
Click on the photos if you want to find out more.
If you want to make an appointment/need further
information call our office at 555-333.
I think I’ve been overcharged for my mobile phone
bill. What shall/should I do first? Dial these numbers
to speak to customer service...
Read the exercise in silence/silently.
Time’s up! Put down your pens and hand in your
tests.
Sit tight! Sit up straight! Straighten your back!
Behave yourself!
Turn sideways! Why/What for? Move over to make
room for some more students.
Look me in the eye! Speak when spoken to! Don’t
speak/talk out of turn! Speak your mind!

Don’t blame me, it’s not my fault!
Don’t wait for me! I might be long!
Don’t peek! It’s none of your business!
Don’t touch the stove until is gets cool.
Hold this for me!
He told me to hold on to his arm.
Tell me who the book belongs to.
The P.E. teacher told/instructed us to pass the ball to
each other/one another.
Mind your step!
Beware of the dog!
Caution: wet floor!
Danger: strong current!
Don’t limit your challenges – challenge your limits!
Let go of bad memories and be happy!
Заповедни начин
Модални глаголи shall/should за тражење
упутстава

Модални глаголи за изражавање
вероватноће: might/may/could
Пасивни облик глагола у комбинацији са
модалним глаголима
Први и други кондиционал
Индиректне наредбе и молбе
Префикси over-, un-, im-, ir-, il-...
(Интер)културни садржаји: понашање у кући,
школи и на јавним местима; значење знакова и
симбола.

It’s getting dark/late/cold/hotter...
She’s getting hungry/tired/better/worse...
The weather is getting worse by the minute.
6.

Описивање радњи у
садашњости

What’s bothering/puzzling you? I can’t solve this
problem.
Who are you doing that for? I’m doing this for
my classmate Milica.
Where’s Jacob? He’s at a sleepover. / He’s
sleeping/spending the night at a friend’s. He
often sleeps over at Filip’s house. How often do

– разуме општи смисао и
главне информације из
текстова који се односе
на описивање радњи и
ситуација у садашњости;
– разуме општи смисао и
главне информације из
текстова који се односе
на описивање
способности и умећа у
садашњости;
– размени неколико
информација у низу које
се односе на радње у

you sleep over at your friends’ place?

садашњости;

Who does the new teacher remind you of? He
reminds me of my Australian uncle.

– опише радње,
способности и умећа
користећи неколико
везаних исказа;

This reminds me, have you applied for the
competition yet?
This is the first time I’ve used a crib sheet.
Can I trust you with something?
Anyone can use the application, can’t they?
The class teacher tells us to always report the
absent students.
I don’t know what they are arguing about/who
they are laughing at.
My teacher says that the English drink the most
tea in the world.
My mum asks me who the message is from.
My friend wants to know which team you support
/ whether/if you support Red Star or Partisan.
Danilo asks how long I have kept my diary/blog.
Jelena complains that she keeps forgetting her

parents’ birthdays!
Do you know who I met yesterday?
What does UNICEF/the abbreviation stand for?
What happens if students misbehave in class in
your school? Do they get punished for their
misbehaviour?
I would/could help you if I had time now. What
would you do if you were rich?
The Harry Potter film series is based on Joanna
Rowling’s novels. Which book is the play based
on?
The story/novel is set in the 19th century.
In my country a lot of children live in a singleparent family or in a family with a step-parent
and step brothers and sisters.
Some city people live in a high rise, but most
people live in detached or semi-detached houses.
International Mother Language Day is held on
21 February to promote awareness of linguistic
and cultural diversity.
How’s Labour Day celebrated in your country?

There are approximately 1000 giant pandas
remaining in the world.
It is estimated that/According to the statistics, 2
million alligators live in the state of Florida.
The Present Continuous Tense за изражавање
тренутних и привремених радњи
The Present Simple Tense за изражавање
сталних и уобичајених радњи
Stative verbs (taste, smell, remind...)
The Present Perfect Simple Tense за
изражавање радњи које су почеле у
прошлости и још увек трају и у изразима This
is the first/second/third time...
Други кондиционал
Can за изражавање способности у
садашњости
Модални глаголи за извођење закључака о
садашњости (must/can’t/might/may/could)
Пасивни облик глагола у простим временима
(Present Simple, Present Perfect Simple)
Индиректне наредбе и молбе

Индиректне изјаве и питања са уводним
глаголом у садашњем времену
Gerund/Infinitive
Питања са препозиционим глаголима
Get + adjective
(Интер)културни садржаји: породични живот;
живот у школи и у ширем окружењу –
наставне и ваннаставне активности; распусти
и путовања; традиција и обичаји;
метафоричка употреба језика/идиоми.

I went to the park with some friends of mine
yesterday afternoon.
We had a two months’ holiday. What did you do
on your holiday/spring/term break? We were
having the time of our life!
7.

Описивање радњи у
прошлости

Why didn’t you tell me about that? I didn’t want
you to know!
My friend turned pale/jumped for joy when she
heard the news.
Who forgot their phone?

– разуме општи смисао и
главне информације из
текстова који се односе
на описивање искустава,
догађаја и способности у
прошлости;
– размени неколико
информација у низу о
искуствима, догађајима
и способностима у
прошлости;
– опише искуства,
догађаје и способности
из прошлости

повезујући неколико
краћих исказа у
What was the first concert you went to?Who were смислену целину
you there with?
When did the centre reopen?

My friends threw me a going
away/goodbye/farewell party before I moved
away/left the town/country. They saw me off at
the airport.
My dad couldn’t afford to go to university, but I
can now.
Anastasija was able to answer all of her
questions correctly, but I answered mine
incorrectly.
I misheard you. I was mistaken. She
misunderstood my message.
Something’s just crossed my mind. I’ve changed
my mind. Have you made up your mind yet?
I’ve lost my train of thoughts. / My mind’s gone
blank.
Have you read/heard today’s/yesterday’s news?
Have you passed to the next round?
Has it stopped raining?

I’ve misplaced my pen / miscalculated the
numbers.
He’s gone bananas!
We were having a rehearsal while the storm was
raging/when there was a power cut.
My mum told me to stop to buy some bread on
my way home.
The old lady asked/begged us to help her.
I was voted the class president in the previous
class meeting.
Who was the book published by? It has been
adapted into a film.
The people have been stricken by a lightning.
The cat’s been run over by a car.
I haven’t been invited to the party.
The industrial revolution started in the 18th
century.
YouTube, the popular video sharing website, was
created in 2005.
The Past Simple Tense правилних и

неправилних глагола, све употребе
The Past Continuous Tense, све употребе
The Present Perfect Simple Tense за
изражавање искустава и радњи у неодређеној
прошлости и са ever, never, just, аlready, yet…
Could и was/were able to за изражавање
способности у прошлости
Пасивни облик глагола у простим
временима (Present Perfect Simple, Past
Simple)
Индиректне наредбе и молбе
Питања
са Who/What/Which/Where/When/Why…
Питања са препозиционим глаголима
Герунд/Инфинитив
Префикси mis-, over-, re...
(Интер)културни садржаји: историјски
догађаји, епохална открића; важније личности
из прошлости; метафоричка употреба
језика/идиоми.

– разуме општи смисао и
главне информације из
When are you leaving for the airport? When does текстова који се односе
на одлуке, обећања,
your plane leave? / What time is your
планове, намере и
flight?What time does the flight from Moscow
предвиђања у
arrive?Which platform does the train leave
будућности;
from?
Who are you going to the prom with?

When does the rerun of season 1 begin? I
guess/suppose it starts in 2 weeks’ time.
We’re going to make up the missed class next
week. Let me know when/the time!

8.

Описивање будућих
радњи (планова,
намера,
предвиђања)

I’ll leave shool in 2 years’ time. When will you
leave school?What are you going to do after you
leave school?
Emma will turn 15 in 2 months.
Noah might/may/could take part in the karate
tournment/marathon race next week.
I think the party will be over/finished by the
time/before we get to Kristina and Helena’s
place!
We’ll figure out/decide what to do as soon
as/when/after we all get together.
See you when you get back!

– размени неколико
исказа у вези са
обећањима, одлукама,
плановима, намерама и
предвиђањима у
будућности;
– саопшти планове,
намере и предвиђања;

Take your umbrella in case it rains tonight!
I’ll tell on you to the teacher unless you stop!
If it’s a tie, will we be able to play another
round?
If I wish on a shooting star, will my wishes come
true?
What will happen if we keep littering?
What would you do if you saw aliens? Woud you
run away or speak to them?
The Present Continuous Tense за изражавање
унапред договорених/испланираних радњи
The Present Simple Tense за
изражавање будућих радњи које су део
утврђених распореда/програма
The Future Simple Tense за изражавање одлука
донетих у тренутку говора, обећања и
предвиђања на основу знања, искуства и
веровања
Модални глаголи за изражавање
вероватноће: may/might/could
Going to за изражавање општих планова и
намера, као и предвиђања на основу чулних

опажања
Временске зависне реченице за изражавање
будућности и одговарајући везници (when,
after, before, as soon as, by the time...)
Stative verbs (promise, believe, think, guess,
suppose, hope...)
Пасивни облик глагола у простим временима
(Future Simple)
Први и други кондиционал
Will be able to за изражавање способности у
будућности
(Интер)културни садржаји: правила
учтивости у складу са степеном формалности
и ситуацијом; традиција и обичаји.

What’s the matter? My finger/hand is swollen.
I’ve been stung by a bee. That must hurt! Let me
have a look. Do you need some tissues? Are you
fine with this?
What’s the matter with Helen? She’s been bitten
by a strayed dog. She needs to go to hospital.
Why haven’t you called an ambulance? She
wants us to help her. / She asks if we could help
her.

9.

Исказивање жеља,
интересовања,
потреба, осета и
осећања

I’ve got goose bumps/butterflies in my
stomach/stage fright. My schoolmates expect me
to win/hope that I will win the
race/game/competition. You needn’t worry!
We’re on your side!
What would you like to spend the money on?
Who woud you like to celebrate with if you won?
Why are you smelling the food? What does it
smell like? My hands smell of onions!
Iva’s tasting the coffee. She says it tastes
awful. How do you like yours? Can I taste your
pie?
Liam felt embarrassed by his friends’ insensitive
remarks. He says they really hurt him.
Sanja was pleased with her test results. She
hopes to enrol in an art school if she passes her

– разуме општи смисао и
главне информације из
текстова који се односе
на жеље, интересовања,
потребе, осете и
осећања;
– размени неколико
повезаних информација
у вези са жељама,
интересовањима,
осетима и осећањима;
– искаже и образложи
жеље, интересовања,
потребе, осете и
осећања;

final exams with flying colours. Who wasn’t
happy with their marks?
What were you good at as a child? I enjoyed
being active, but now I’m really into/keen on
studying.
I’ve always been interested in clothes and
fashion.
Our parents have always taught us to treat
people the way we want to be treated.
I don’t want this moment to ever end!
I hope you make wonderful memories today!
We need to laugh. Laughter is the best medicine!
The Present Simple / Past Simple / Presen
Perfect Simple Tense
Stative verbs (be, want, wish, need, expect, hope,
have, hurt, feel, smell, taste…)
Need/Needn’t
Why don’t/haven’t you...
Питања са препозиционим глаголима
Придевско-предлошке фразе – interested in,

keen on, pleased with, embarrassed by…
Глаголско-предлошке фразе - be into...
Пасивни облик глагола у простим временима
(Present Simple, Present Perfect Simple, Past
Simple, Future Simple)
Индиректне изјаве и питања са уводним
глаголом у садашњем времену
Модални глаголи за извођење закључака о
садашњости (must, can’t, may...)
Први и други кондиционал
Заповедни начин
Gerund/Infinitive
(Интер)културни садржаји: мимика и
гестикулација;

10.

Исказивање

Let’s meet at the entrance to/exit from the

– разуме краће низове

просторних односа
и упутстава за
оријентацију у
простору

museum!
Could you tell me where the pedestrian
area/zone / the main square / the city/town hall
is. Go past the traffic lights and go straight on
until you get to the roundabout. At the
roundabout turn left. You can’t miss it!
I live as close/near as you from the school.
The Science and Technology Park is twice as far
as the Natural History Museum.
What would happen if the Sun was twice as far
from the Earth?
Čačak is a large industrial town halfway between
Kraljevo and Užice.
The baker’s/pastry shop is halfway between my
home and school.
I don’t know where the icon is. It’s on the
left/right side/at the top/bottom / in the
top/bottom left/right corner of the screen.
Move over towards the door.
I slipped as I stepped onto the platform.
We went for a walk along the beach/river bank at

исказа који описују
просторне односе,
оријентацију и правац
кретања;
– затражи и пружи
обавештења о
просторним односима,
оријентацији и правцу
кретања;

dawn.
The boys swam across the lake.
This is the first time I’ve flown across the
Atlantic.
Индиректна питања са уводним глаголом у
садашњем времену
Предлошки изрази за изражавање положаја и
просторних односа: halfway between / on the
left/right side / at the top/bottom / in the
top/bottom left/right corner...
Предлози са глаголима кретања: towards, onto,
into, across, along...
as + adjective + as: as close/near/far... as
twice/three times... + adjective + as: twice/three
times... as (far) as
(Интер)културни садржаји: јавни простор;
типичан изглед места; географске
карактеристике наше земље и земаља
говорног подручја циљног језика.

You needn’t take that subject. It’s optional!
You mustn’t cheat in exams. It’s illegal!
I’ve had to study hard this month.
We had to make the decision in a split second.
We can’t both use the bike at once so we’ll have
to take turns.
I’m underage – I’m not allowed in pubs!

11.

Изрицање дозвола,
забрана, упозорења,
правила понашања
и обавеза

It’s a rude question – you should apologise to the
teacher!
I don’t think you should drink that water!
I wouldn’t swim here if I were you!
My parents always remind me to throw the tissue
in the bin after using it.
The government/local authorities should/ought to
take more care of the
unemployed/homeless/poor/elderly /
unemployed/homeless/poor/elderly people.
In my country the young/young people are not
permitted to vote until the age of 18.

– разуме једноставније
текстове који се односе на
дозволе, забране,
упозорења, правила
понашања и обавезе и
реагује на њих;
– размени неколико
информација које се
односе на дозволе, забране,
упозорења, правила
понашања и обавезе;

The Louvre is a must for visitors to Paris.
These are dos and don’ts of social etiquette.
Модални глаголи и глаголски облици за
изражавање дозволе, забране, упозорења,
правила понашања и присуства/одсуства
обавезе: can/can’t, must/mustn’t, need/needn’t,
should/shouldn’t, ought (not) to, have
to/don’t/doesn’t have to, had to/didn’t have to,
(not to) be allowed to
Употреба и изостављање одређеног члана у
изразима: the
unemployed/homeless/poor/elderly/young... и un
employed/homeless/poor/elderly/young... people
(Интер)културни садржаји: понашање у
кући, школи и на јавним местима; значење
знакова и симбола.

He’s a friend of mine. Is that a friend of your
couisin’s?
12.

Изражавање
припадања и
поседовања

My father owns a book/food stall. Who’s the
owner of that restaurant?
This house has always belonged to my family.
Who does that house belong to?

– разуме општи смисао и
главне информације из
краћих текстова који се
односе на поседовање и
припадање;
– размени неколико
краћих, везаних исказа
који се односе на
поседовање и

Someday, I would like to possess a sailboat.

припадање;

How much money does he owe you? He ows me
100 dinars.
Саксонски, нормански и дупли генитив
Присвојне заменице mine, yours…
Stative verbs (have, own, belong, possess, owe)
(Интер)културни садржаји: однос према
имовини

How do you like this colour? I’d prefer a
darker/lighter shade.
My dog loves being cuddled/spending time with
us.
13.

Изражавање
допадања и
недопадања

Would you fancy a drink?
I didn’t fancy swimming in that water.
We enjoyed ourselves at the party.
Please don’t throw these photos away. They’re
really close to my heart!

разуме општи смисао и
главне информације из
краћих текстова који се
односе на изражавање
допадања и недопадања;
– размени неколико
краћих, везаних исказа
који се односе на
изражавање допадања и
недопадања и даје кратка
образложења;

I like doing jumping jacks. They are great for
warming up before my gym exercise!
Cycling/Rollerblading is my most liked/preferred
leisure activity.
What’s your family’s favourite pastime? I would
say our favourite pastime has always been
watching informational videos / exploring
interesting places closer to home.
Yoda from the Star Wars series has been one of
my best-loved science fiction characters for as
long as I can remember. Who’s your favourite
film character?
One third of the class prefers fantasy books, they
say they expand their imagination.
Stative
verbs (like/dislike/love/hate/fancy/prefer...)
Gerund/Infinitive
Питања са What, Who, Why, Which, How…
(Интер)културни садржаји: уметност,
књижевност за младе, стрип, музика, филм,
спорт; метафоричка употреба језика/идиоми.

I agree/disagree. So do I. / Well, I don’t.
I don’t agree. Neither do I. / I don’t agree either.
/ Well, I do!

– разуме општи смисао и
главне информације из
краћих текстова који се
односе на изражавање
мишљења;

I didn’t think of that - good idea!
I guess/suppose we should never learn anything
by heart.
What exactly do you mean by ‘lousy singing’?
It’s not a big deal/no biggie.
14.

Изражавање
мишљења

That’s embarrassing/correct/
incorrect/possible/impossible/regular/irregular/c
onvenient/inconvenient/honest/dishonest...
How icredible/disappointing!
Stative verbs (think, guess, suppose, agree,
disagree, believe, mean, promise…)
Питања са What, Why, How…
So/Neither/Either за изражавање слагања и
неслагања.
Префикси un-, in-, im-, ir-, il-, dis-...
(Интер)културни садржаји: поштовање

– тражи и саопшти
мишљење, слагање/
неслагање и даје кратка
образложења;

основних норми учтивости у комуникацији са
вршњацима и одраслима; метафоричка
употреба језика/идиоми.

It’s only half-an-hour’s drive / a couple of
minutes’ walk.
He gave me a few tips/a piece of/some advice.
They told us an interesting piece/a bit of
information.
She bought a bunch of grapes/flowers / a bar of
chocolate/soap / a jar of honey/jam.

15.

Изражавање
количине,
димензија и цена

The man was so weak that he could only take a
sip of water.
How much sugar do you take in your tea? Half a
teaspoon, please.
I don’t have as many DVDs as you!
My sister doesn’t eat as much chocolate as I do.
There is ten times as much traffic in my town as
in yours.
The deep end of the pool is 2 metres deep. The
shallow end is only half as deep.
This jacket is twice as expensive as that one.
How much is the return/one-way fare from

– разуме краће низове
исказа који се односе на
количину, димензије и
цене;
– размени информације
у вези са количином,
димензијама и ценама.

London to Brighton?
What’s the bus fare in London? A single bus fare
costs £1.50.
How much did the roasted chestnuts cost? They
cost 90 pence/cents a/per cone. How much did
they weigh? They weighed 100 g.
None of my classmates won the prize.
Neither of my parents speaks/speak a foreign
language.
Саксонски генитив са временским
периодима: half-an-hour’s, couple of minutes’...
Партитиви: a piece/bit/bunch/bar/jar/sip of...
Twice/three times.../half as (adjective) as
None/Neither
(Интер)културни садржаји: друштвено
окружење; валутe циљних култура

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:
8.РАЗРЕД
Правилник: Правилник о програму наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања: 11/2019-61, 2/2020-6, 6/2020-118, 5/2021-8, 17/2021-58
Годишњи фонд часова:
34
Недељни фонд часова:
1
Р Назив
Бр
САДРЖАЈ
ИСХОДИ
НАЧИН ПРОВЕРЕ
По завршетку теме ученик ће бити у стању да
ед теме
ој
ОСТВАРЕНОСТИ
Образовних стандарда,
.
час
исхода, циљева учења
б
ова
р
ој
Посматрање;
1. СЛОБО 4
• уочава и формулише ликовни проблем;
Праћење;
•
активно
посматра,
опажа
и
уочава
предмете,
бића
и
појаве
и
њихове
ДНО
Повратна информација
односе;
КОМП
кроз мануелни рад.
• исказује своје мишљење о томе како је развој цивилизације утицао
ОНОВ
на развој уметности;
АЊЕ
• разговара о одабраним идејама, темама или мотивима у уметничким У настави ликовне културе
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

остварењима различитих култура и епоха;
комуницира и спонтано изражава своје ставове, мисли и осећања;
сарађује у тиму и показује кооперативност у раду;
показује иницијативу и самосталност у раду;
именује и описује појмове и њихово значење у оквиру теме/лекције;
описује елементе који се обрађују у теми/лекцији, које уочава у
природи, окружењу и уметничким делима;
наводи примере из окружења и тумачи их;
разуме контекст културног наслеђа различитих епоха;
активно тумачи уметничка остварења у складу задатим
критеријумима и са личним доживљајем;
објашњава процедуре и значења;
користи самостално или у сарадњи са другима одабране изворе,
податке и информације као подстицај за стваралачки рад;
повезује кључне текстуалне податке и визуелне информације;
повезује стечена знања са осталим наставним садржајима;

оцењује се активност
ученика,
процес рада и постигнути
напредак,
а вреднује и самовреднује
резултат рада.

Међупредме
тне
компетенциј
е

Решавање
проблема,
сарадња,
одговорно
учешће у
демократском
друштву,
естетичка,
одговоран
однос према
околини
комуникација

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.

КОМУ
НИКА
ЦИЈА

6

Декодирање слике (теме,
мотиви, поруке, метафора,
алегорија, пиктограми...).
Пројекти (цртеж, слика,
скулптура, дигитална
фотографија, филм,
анимација, игрице, стрип,
графити, мурали,
инсталације, шминка и боди
арт, одевне комбинације и
детаљи...).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

открива, упоређује и анализира значења појмова из теме/лекција у
уметничким делима;
разматра, у групи, како је учио/учила о изражајним својствима
материјала и техника и где се та знања примењују;
проналази и систематизује информације из различитих извора;
развија стратегије проналажења разних одговора и начина за
решавање проблема;
креира, самостално или у тиму, презентације о одабраним темама;
производи разноврсне, маштовите и оригиналне идеје;
уважава себе и друге када снима, обрађује и дели дигиталне
фотографије;
показује радозналост и склоност ка постављању питања, критикује,
дискутује и изражава своје ставове у односу на тему/ликовни
проблем;
процењује и аргументује сопствене и ставове и поступке других;
представља и процењује усмено своје и радове других, кратко,
аргументовано и афирмативно;
објашњава процедуре и значења и изводи закључке;
уважава различитост, мултикултуралност;
показује емпатију и хумане ставове.
уочава и формулише ликовни проблем;
активно посматра, опажа и уочава предмете, бића и појаве и њихове
односе;
исказује своје мишљење о томе како је развој цивилизације утицао
на развој уметности;
разговара о одабраним идејама, темама или мотивима у уметничким
остварењима различитих култура и епоха;
комуницира и спонтано изражава своје ставове, мисли и осећања;
сарађује у тиму и показује кооперативност у раду;
показује иницијативу и самосталност у раду;
именује и описује појмове и њихово значење у оквиру теме/лекције;
описује елементе који се обрађују у теми/лекцији, које уочава у
природи, окружењу и уметничким делима;
наводи примере из окружења и тумачи их;
разуме контекст културног наслеђа различитих епоха;

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.

Решавање
проблема,
сарадња,
одговорно
учешће у
демократском
друштву,
естетичка,
одговоран
однос према
околини
комуникација

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3.

КОМП
ОЗИЦИ
ЈА

16

Примена принципа
компоновања.
Простор и пропорције
(ергономија, перспектива)

•
•
•
•
•
•
•
•

активно тумачи уметничка остварења у складу задатим
критеријумима и са личним доживљајем;
објашњава процедуре и значења;
користи самостално или у сарадњи са другима одабране изворе,
податке и информације као подстицај за стваралачки рад;
повезује кључне текстуалне податке и визуелне информације;
повезује стечена знања са осталим наставним садржајима;
открива, упоређује и анализира значења појмова из теме/лекција у
уметничким делима;
разматра, у групи, како је учио/учила о изражајним својствима
материјала и техника и где се та знања примењују;
проналази и систематизује информације из различитих извора;
развија стратегије проналажења разних одговора и начина за
решавање проблема;
креира, самостално или у тиму, презентације о одабраним темама;
производи разноврсне, маштовите и оригиналне идеје;
уважава себе и друге када снима, обрађује и дели дигиталне
фотографије;
показује радозналост и склоност ка постављању питања, критикује,
дискутује и изражава своје ставове у односу на тему/ликовни
проблем;
процењује и аргументује сопствене и ставове и поступке других;
представља и процењује усмено своје и радове других, кратко,
аргументовано и афирмативно;
објашњава процедуре и значења и изводи закључке;
уважава различитост, мултикултуралност;
показује емпатију и хумане ставове.
уочава и формулише ликовни проблем;
активно посматра, опажа и уочава предмете, бића и појаве и њихове
односе;
исказује своје мишљење о томе како је развој цивилизације утицао
на развој уметности;
разговара о одабраним идејама, темама или мотивима у уметничким
остварењима различитих култура и епоха;
комуницира и спонтано изражава своје ставове, мисли и осећања;

Посматрање;
Праћење;
Повратна информација
кроз мануелни рад.
У настави ликовне културе
оцењује се активност
ученика,

Решавање
проблема,
сарадња,
одговорно
учешће у
демократском
друштву,
естетичка,

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

сарађује у тиму и показује кооперативност у раду;
показује иницијативу и самосталност у раду;
именује и описује појмове и њихово значење у оквиру теме/лекције;
описује елементе који се обрађују у теми/лекцији, које уочава у
природи, окружењу и уметничким делима;
наводи примере из окружења и тумачи их;
разуме контекст културног наслеђа различитих епоха;
активно тумачи уметничка остварења у складу задатим
критеријумима и са личним доживљајем;
објашњава процедуре и значења;
користи самостално или у сарадњи са другима одабране изворе,
податке и информације као подстицај за стваралачки рад;
повезује кључне текстуалне податке и визуелне информације;
повезује стечена знања са осталим наставним садржајима;
открива, упоређује и анализира значења појмова из теме/лекција у
уметничким делима;
разматра, у групи, како је учио/учила о изражајним својствима
материјала и техника и где се та знања примењују;
проналази и систематизује информације из различитих извора;
развија стратегије проналажења разних одговора и начина за
решавање проблема;
креира, самостално или у тиму, презентације о одабраним темама;
производи разноврсне, маштовите и оригиналне идеје;
уважава себе и друге када снима, обрађује и дели дигиталне
фотографије;
показује радозналост и склоност ка постављању питања, критикује,
дискутује и изражава своје ставове у односу на тему/ликовни
проблем;
процењује и аргументује сопствене и ставове и поступке других;
представља и процењује усмено своје и радове других, кратко,
аргументовано и афирмативно;
објашњава процедуре и значења и изводи закључке;
уважава различитост, мултикултуралност;
показује емпатију и хумане ставове.

процес рада и постигнути
напредак,
а вреднује и самовреднује
резултат рада.

одговоран
однос према
околини
комуникација

4.

КОМП
ОНОВ
АЊЕ И
ФАНТ
АСТИК
А

4

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

уочава и формулише ликовни проблем;
активно посматра, опажа и уочава предмете, бића и појаве и њихове
односе;
исказује своје мишљење о томе како је развој цивилизације утицао
на развој уметности;
разговара о одабраним идејама, темама или мотивима у уметничким
остварењима различитих култура и епоха;
комуницира и спонтано изражава своје ставове, мисли и осећања;
сарађује у тиму и показује кооперативност у раду;
показује иницијативу и самосталност у раду;
именује и описује појмове и њихово значење у оквиру теме/лекције;
описује елементе који се обрађују у теми/лекцији, које уочава у
природи, окружењу и уметничким делима;
наводи примере из окружења и тумачи их;
разуме контекст културног наслеђа различитих епоха;
активно тумачи уметничка остварења у складу задатим
критеријумима и са личним доживљајем;
објашњава процедуре и значења;
користи самостално или у сарадњи са другима одабране изворе,
податке и информације као подстицај за стваралачки рад;
повезује кључне текстуалне податке и визуелне информације;
повезује стечена знања са осталим наставним садржајима;
открива, упоређује и анализира значења појмова из теме/лекција у
уметничким делима;
разматра, у групи, како је учио/учила о изражајним својствима
материјала и техника и где се та знања примењују;
проналази и систематизује информације из различитих извора;
развија стратегије проналажења разних одговора и начина за
решавање проблема;
креира, самостално или у тиму, презентације о одабраним темама;
производи разноврсне, маштовите и оригиналне идеје;
уважава себе и друге када снима, обрађује и дели дигиталне
фотографије;
показује радозналост и склоност ка постављању питања, критикује,
дискутује и изражава своје ставове у односу на тему/ликовни

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.

Решавање
проблема,
сарадња,
одговорно
учешће у
демократском
друштву,
естетичка,
одговоран
однос према
околини
комуникација

•
•

5.

НАСЛЕ
ЂЕ

4

Културна баштина (значај,
заштита и промоција
наслеђа). Најзначајнија
уметничка остварења и
уметници, локалитети и
споменици на територији
Србије и у свету.

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

проблем;
процењује и аргументује сопствене и ставове и поступке других;
представља и процењује усмено своје и радове других, кратко,
аргументовано и афирмативно;
објашњава процедуре и значења и изводи закључке;
уважава различитост, мултикултуралност;
показује емпатију и хумане ставове.
уочава и формулише ликовни проблем;
активно посматра, опажа и уочава предмете, бића и појаве и њихове
односе;
исказује своје мишљење о томе како је развој цивилизације утицао
на развој уметности;
разговара о одабраним идејама, темама или мотивима у уметничким
остварењима различитих култура и епоха;
комуницира и спонтано изражава своје ставове, мисли и осећања;
сарађује у тиму и показује кооперативност у раду;
показује иницијативу и самосталност у раду;
именује и описује појмове и њихово значење у оквиру теме/лекције;
описује елементе који се обрађују у теми/лекцији, које уочава у
природи, окружењу и уметничким делима;
наводи примере из окружења и тумачи их;
разуме контекст културног наслеђа различитих епоха;
активно тумачи уметничка остварења у складу задатим
критеријумима и са личним доживљајем;
објашњава процедуре и значења;
користи самостално или у сарадњи са другима одабране изворе,
податке и информације као подстицај за стваралачки рад;
повезује кључне текстуалне податке и визуелне информације;
повезује стечена знања са осталим наставним садржајима;
открива, упоређује и анализира значења појмова из теме/лекција у
уметничким делима;
разматра, у групи, како је учио/учила о изражајним својствима
материјала и техника и где се та знања примењују;
проналази и систематизује информације из различитих извора;
развија стратегије проналажења разних одговора и начина за

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.

Решавање
проблема,
сарадња,
одговорно
учешће у
демократском
друштву,
естетичка,
одговоран
однос према
околини
комуникација

•
•
•
•
•
•
•
•
•

решавање проблема;
креира, самостално или у тиму, презентације о одабраним темама;
производи разноврсне, маштовите и оригиналне идеје;
уважава себе и друге када снима, обрађује и дели дигиталне
фотографије;
показује радозналост и склоност ка постављању питања, критикује,
дискутује и изражава своје ставове у односу на тему/ликовни
проблем;
процењује и аргументује сопствене и ставове и поступке других;
представља и процењује усмено своје и радове других, кратко,
аргументовано и афирмативно;
објашњава процедуре и значења и изводи закључке;
уважава различитост, мултикултуралност;
показује емпатију и хумане ставове.

Кључни појмови садржаја:простор, облик, линија, боја, текстура, светлина

Музичка култура- 8.разред

Р. БР.

ОБЛАСТ/ТЕМА/МОДУЛ

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА
Знање и разумевање
Основни ниво
У области Знање и разумевање
ученик уме да:
М.К.1.1.2. опише основне
карактеристике
• музичких инструмената и састава

1.

ЧОВЕК И МУЗИКА

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

• историјско-стилских периода
• музичких жанрова
• народног стваралаштва.
Средњи ниво
У области Знање и разумевање
ученик уме да анализира
повезаност:
М.К.2.1.1. музичких елемената и
карактеристика музичких
инструмената са музичком
изражајношћу (на пример, брз
темпо са живахним карактером)
М.К. 2.1.2. структуре и

ИСХОДИ
У оквиру области/теме
ученица/ученик ће бити у
стању да:
− повеже различите видове
музичког изражавања са
друштвено-историјским
амбијентом у коме су
настали;
− уочи основне
карактеристике музичког
стваралаштва у
романтизму,
импресионизму и
савременом добу;
− препознаје националне
игре у делима уметничке
музике;
− наведе изражајна
средстава музичке
уметности
карактеристична за
период романтизма,
импресионизма и
савременог доба;

драматургије одређеног музичког
жанра (на пример, оперски финале
са догађајима у драми)
М.К. 2.1.3. облика народног
музицирања са специфичним
контекстом народног живота.
Напредни ниво
У области Знање и разумевање
ученик:
М.К. 3.1.1. зна функцију елемената
музичке писмености и извођачких
састава у оквиру музичког дела
М.К. 3.1.2. разуме историјске и
друштвене околности настанка
жанра и облика музичког фолклора

− разликује музичке форме
романтизма,
импресионизма и
савременог доба;
− идентификује
репрезентативне музичке
примере најзначајнијих
представника романтизма,
импресионизма и
савременог доба;
− идентификује елементе
музике ранијих епоха као
инспирацију у музици
савременог доба;

М.К. 3.1.3. критички и
аргументовано образлаже свој суд
М.К. 3.1.4. уме креативно да
комбинује изражајне музичке
елементе у естетичком контексту
(одређени музички поступак доводи
у везу са жељеним ефектом).
Знање и разумевање

2.

МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ

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

Основни ниво
У области Знање и разумевање
ученик уме да:
М.К.1.1.2. опише основне
карактеристике

У оквиру области/теме
ученица/ученик ће бити у
стању да:
− препозна врсту дувачких
инструмента по изгледу и
звуку;
− опише начин добијања

• музичких инструмената и састава
• историјско-стилских периода

тона код дувачких
инструмената;

• музичких жанрова
• народног стваралаштва.
Средњи ниво
М.К.2.1.1. музичких елемената и
карактеристика музичких
инструмената са музичком
изражајношћу (на пример, брз
темпо са живахним карактером)
Напредни ниво
М.К. 3.1.1. зна функцију елемената
музичке писмености и извођачких
састава у оквиру музичког дела
Слушање музике
Основни ниво

3.

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ

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

У области Слушање музике ученик
уме, на основу слушања музичких
примера да именује:
М.К. 1.2.1. музичке изражајне
елементе
М.К. 1.2.2. извођачки састав
М. К. 1.2.3. музичке жанрове
М.К. 1.2.4. српски музички
фолклор.
Средњи ниво

У оквиру области/теме
ученица/ученик ће бити у
стању да:
− наведе изражајна
средстава музичке
уметности
карактеристична за
период романтизма,
импресионизма и
савременог доба;
− разликује музичке форме
романтизма,
импресионизма и
савременог доба;

У области Слушање музике ученик
уме да:
М.К. 2.2.1. опише и анализира
карактеристике звучног примера
кроз садејство опажених
музичких елемената (на пример,
узбуркана мелодија као резултат
специфичног ритма, темпа, агогике,
динамике, интервалске структуре)
М.К. 2.2.2. препозна структуру
одређеног жанра.
Напредни ниво

− идентификује
репрезентативне музичке
примере најзначајнијих
представника романтизма,
импресионизма и
савременог доба;
− идентификује елементе
музике ранијих епоха као
инспирацију у музици
савременог доба;
− препозна врсту дувачких
инструмента по изгледу и
звуку;

У области Слушање музике ученик
уме да анализира слушни пример и
открије везу опажених
карактеристика са:
М.К. 3.2.1. структуралном и
драматуршком димензијом звучног
примера
М.К: 3.2.2 жанровским и
историјско-стилским контекстом
звучног примера
М.К. 3.2.3. контекстом настанка и
примене различитих облика
музичког фолклора.

4.

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

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

Музичко извођење
Основни ниво
У области Музичко извођење

У оквиру области/теме
ученица/ученик ће бити у
стању да:
− изводи музичке примере

сарадња, дигитална компетенција

ученик уме да:
М.К. 1.3.1. пева једноставне дечије,
народне или популарне композиције
М.К. 1.3.2. изводи једноставне
дечије, народне или популарне
композиције на бар једном
инструменту.
Напредни ниво

−

−

У области Музичко извођење
ученик уме да:
М.К.3.3.1. изведе разноврсни
музички репертоар певањем и
свирањем као солиста и у школским
ансамблима.
Знање и разумевање

−

−

Основни ниво
У области Знање и разумевање
ученик уме да:

−

користећи глас, покрет и
инструменте, сaмoстaлнo
и у групи;
изрази доживљај музике
језиком других уметности
(плес, глума, писана или
говорна реч, ликовна
уметност);
учeствуje у шкoлским
прирeдбама и
мaнифeстaциjaма;
примењује принцип
сарадње и међусобног
подстицања у
заједничком музицирању;
понаша се у складу са
правилима музичког
бонтона у различитим
музичким приликама;
критички просуђује
утицај музике на здравље;

МК.1.1.1 препозна основне
елементе музичке писмености
Музичко стваралаштво

5.

МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО

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

Основни ниво
У области Музичко стваралаштво
ученик уме да:
М.К.1.4.1. направи музичке
инструменте користећи предмете из
окружења

У оквиру области/теме
ученица/ученик ће бити у
стању да:
− користи музичке обрасце
у осмишљавању музичких
целина кроз пeвaњe,
свирaњe и пoкрeт;
− комуницира у групи

М.К.1.4.2. осмисли мање музичке
целине на основу понуђених модела
М.К. 1.4.3. изводи пратеће ритмичке
и мелодијско-ритмичке деонице на
направљеним музичким
инструментима
М.К. 1.4.4. учествуе у одабиру
музике за дати жанровски и
историјски контекст.
Напредни ниво
У области Музичко стваралаштво
ученик уме да:
М.К. 3.4.1. осмишљава пратеће
аранжмане за Орфов
инструментаријум и друге задате
музичке инструменте
М.К. 3.4.2. импровизује и/или
компонује мање музичке целине
(ритмичке и мелодијске) у оквиру
различитих жанрова и стилова
М.К. 3.4.3. осмисли музику за
школску представу, приредбу или
перформанс.

импрoвизуjући мање
музичке целине глaсoм,
инструмeнтом или
пoкрeтом;
− учествује у креирању
шкoлских прирeдби,
догађаја и пројеката;
− користи могућности ИКТа за самостално
истраживање, извођење и
стваралаштво.

Назив предмета:
ИСТОРИЈА
Разред:
ОСМИ
Правилник: Правилник о програму наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања: 11/2019-61, 2/2020-6, 6/2020-118, 5/2021-8, 17/2021-58
Годишњи фонд часова:
68
Недељни фонд часова:
2
Ред.
Назив теме
Број
САДРЖАЈ
ИСХОДИ
НАЧИН ПРОВЕРЕ Међупредметне
По завршетку теме ученик ће
број
часова
ОСТВАРЕНОСТИ
компетенције

1.

ОСНОВИ
ПРОУЧАВАЊА
ПРОШЛОСТИ

2.

ЕВРОПА, СВЕТ И
СРПСКИ НАРОД У
ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ
ДРЖАВИ ИЗМЕЂУ
ДВА СВЕТСКА
РАТА

2

22

бити у стању да

Образовних стандарда,
исхода, циљева учења

Основне одлике периодаод завршеткаПрвог
светског рата до нашихдана.
Историјски извори за
Изучавањепериода од
завршетка Првог светскограта до наших
дана и
њихова сазнајна вредност
(материјални, писани,аудио, визуелни,
усмена
сведочанства, дигитални).

-Пореди различите
историјске изворе и
класификује их на основу
њихове сазнајне вредности;
-Анализира и процени
ближе хронолошко порекло
извора на основу садржаја;
-Разуме основне одлике
савременог доба;

Последице Великог рата
(демографски иматеријални губици,
одразрата у друштвеном икултурном
животу).
Мировна конференција у
Паризу – нова карта Европе
и света.
Револуције у Русији иЕвропи (узроци, ток
ипоследице).
Стварање Југословенске
Државе(југословенска
идеја, процес и носиоциуједињења,

–Доведе у везу узроке и
последице историјских
догађаја,појава и процеса
на конкретнимпримерима;
–Наведе специфичности
друштвених појава,
процеса,политичких идеја,
ставовапојединаца и група
у историјском
периоду савременог доба;
–Образложи значај и
улогуистакнутих личности

Комбиновање
различитих
врстадидактичког
материјала:
уџбеника,
илустрација, шема.
Проналажење
примера за
периодсавременог
доба од стране
ученика.
Коришћењее уџбеника: текстови,
видео записи
са питањима и др.
Наставник користи
различите методе и
обликерада, које
активирају ученике и
у
којима су
самосталнији у
раду:анализа
слика,историјске
карте,историјских
извора,
видео материјали.

-Компетенција за
учење;
-Комуникација;
-Рад са подацима и
информацијама.

-Компетенција за
учење;
-Комуникација;
-Рад са подацима и
информацијама;
-Одговорно учешће
у демократском
друштву.

међународно
признање и границе).
Политичке и друштвеноекономске прилике у
Европи и свету (либералне
демократије, тоталитарне
идеологије, економске
кризе; култура, наука и
уметност, свакодневни
живот).
Југословенска краљевина
(простор, становништво идруштво;
конституисање
државе, политички живот;
међународни положај;
економске прилике;култура, улога
двора;национално и верскопитање).
Истакнуте личности:
Николај II Романов,
Владимир Иљич Лењин,,
Александар Флеминг,
Пабло Пикасо, Волт Дизни,
БенитоМусолини, Адолф Хитлер,Јосиф
Стаљин, ФренклинРузвелт, Александар I,
Петар II и Павле
Карађорђевић,Милан
Стојадиновић,Драгиша Цветковић, Влатко
Мачек.

3.

ДРУГИ СВЕТСКИ
РАТ
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Свет у рату – узроци,међународне кризе,
сукоби
и освајачка политика
тоталитарних држава;
почетак и ток рата,зараћене
стране,савезништва,фронтови,најважније

у датом
историјском контексту;
–Уочи елементе
континуитета и
дисконтинуитета српске
државности;
–Изведе закључак о
повезаности
националне историје са
регионалном и светском,
наоснову датих примера; –
Образложи утицај
историјскихдогађаја, појава
и процеса на
савремено друштво;
–Идентификује основне
карактеристике
тоталитарних
идеологија и наводи
њиховепоследице у
историјском исавременом
контексту;
–Препозна,на примерима
изсавремене историје
важностпоштовањаљудских
права.

–Наведе примере како су
идеје ородној, верској и
етничкојравноправности
утицале насавремене
политичке прилике и

Употреба историјске
карте.
Постављање питања
ученицима и
вредновање њихових
активности.
Израда домаћих
задатака.
Писање есеја.
Прегледање школксе
свеске.
Усмено
одговарање/тест
метода.

Наставник користи
различите методе и
облике рада, које
активирају ученике и
у
којима су

-Компетенција за
учење;
-Комуникација;
-Рад са подацима и

операције, новиначини ратовања;
страдањецивила и ратни злочини;крај рата,
победаантифашистичке коалиције.
Југославија и српски народ
у рату – улазак у рат, војни
пораз, окупација, подела,
квислиншке творевине;
геноцид и злочини; устанак,
антифашистичка борба и
грађански рат; војнеоперације, живот у
рату.
Последице рата – људски и
материјални губици;
демографске и друштвене
промене, миграције;
уништавање културног
наслеђа; суђења за ратне
злочине; стварање ОУН.

развој друштва;
–Пореди положај и начин
животаприпадника
различитихдруштвених
група у историјском
периоду савременог доба;
–Илуструје примерима
утицајнаучно-технолошког
развоја на
промене у друштву,
економији иприродном
окружењу;
–Образложи утицај
различитихдруштвеноекономских система на
свакодневни живот људи,
анализирајући дате
примере;
–Препозна како су
културне интеракцијеи
сарадњаразличитих
етничких и социјалних
група утицали на
политички,друштвени и
привредни живот;
–Наведе примере утицаја
спортских и уметничких
достигнућа
наобликовањесавременог
друштва;
–Објасни значење појмова
геноцид и Холокауст;
–Идентификује узроке,
елементеи последице
историјских сукоба и

самосталнији у раду:
анализа слика,
историјске карте,
историјских извора,
видео материјали.
Употреба историјске
карте.
Гледање историјских
филмова и видео
записа и њихова
анализа.
Постављање питања
ученицима и
вредновање њихових
активности.
Израда домаћих
задатака.
Прегледање школксе
свеске.
Усмено
одговарање/тест
метода.
Изношење
ученичких
аргументованих
ставова о
историјским
догађајима.
Логичко разматрање
историјских догађаја.

информацијама;
-Одговорно учешће
у демократском
друштву;
-Сарадња;
-Решавање
проблема.

ратова и дискутује о
могућимначинима
превенције конфликата.

4.

СВЕТ, ЕВРОПА И
СРПСКИ НАРОД У
ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ
ДРЖАВИ У
ПЕРИОДУ
ХЛАДНОГ РАТА
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Свет после Другог светског
рата – блоковска подела,трка у
наоружању,глобална димензијахладног
рата, покретиеманципације –покрети
заженска и мањинска права,антиратни и
антирасни
покрети; научнадостигнућа,
освајањесвемира, медији,
популарна култура.
Југославија и српски народ
после Другог светског рата
– изградња новог државног
и друштвеног уређења,
једнопартијски систем,однос власти
премаполитичким
противницима,међународни
положај,економске и културне
прилике,
самоуправљање,несврстаност;свакодневица,
популарнакултура, нове тенденције
укултури.

–Изведе закључке
оузроцима,току и
последицама
ратоваусловљених
распадом СФРЈкористећи
изворе различитогпорекла и
сазнајне вредности;
–Изрази ставове,засноване
наисторијским
аргументима,уважавајући
мишљењесаговорника;
–Препозна пропаганду,
стереотипе и идеолошку
позицијуу историјском
извору иформулише став
који сесупротставља
манипулацији;
–Критички се односи према
информацијама из
медијакористећи се
историјскимзнањима и
вештинама;
–Анализира историјске
догађаје ипојаве на основу
доступногаудиовизуелног
изворног материјала.

Свет после хладног рата –пад Берлинског

–Образложи смисао

Наставник користи
различите методе и
облике рада, које
активирају ученике и
у
којима су
самосталнији у раду:
анализа слика,
историјске карте,
историјских извора,
видео материјали.
Употреба историјске
карте.
Гледање видео
записа о историјским
догађајима и њихова
анализа од стране
ученика.
Постављање питања
ученицима и
вредновање њихових
активности.
Израда домаћих
задатака.
Писање есеја.
Прегледање школксе
свеске.
Усмено
одговарање/тест
метода.
Наставник користи

-Компетенција за
учење;
-Комуникација;
-Рад са подацима и
информацијама;
-Одговорно учешће
у демократском
друштву;
-Сарадња;
-Решавање
проблема.

-Компетенција за

различите методе и
учење;
облике рада, које
активирају ученике и -Комуникација;
у
којима су
-Рад са подацима и
самосталнији у раду: информацијама;
анализа слика,
историјске карте,
-Одговорно учешће
историјских извора,
у демократском
видео материјали.
друштву;
Употреба историјске
карте.
-Сарадња;
Постављање питања
ученицима и
-Решавање
вредновање њихових проблема.
активности.
Израда домаћих
задатака.
Прегледање школксе
свеске.
Усмено
одговарање/тест
метода.
Кључни појмови садржаја: Октобарска револуција, Версајски уговор, Друштво народа, тоталитаризам, диктатуре, комунизам, фашизам, нацизам, социјализам,
антифашизам, антисемитизам, Други светски рат, Холокауст, геноцид, Јасеновац, Аушвиц, ОУН, феминизам, шовинизам, репресија, људска права, демократија,
тероризам,хладни рат, глобализација, југословенска држава, Република Србија, дигитална револуција, популарна култура.
5.

СВЕТ, ЕВРОПА,
СРПСКА ДРЖАВА
И НАРОД У
САВРЕМЕНИМ
ПРОЦЕСИМА
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зида; сломкомунизма у Европи,распад
СССР-а, новаполитичка карта
Европе,стварање Европске
уније,доминација САД,локалниконфликти и
интервенцијевеликих сила,
процесиглобализације,
Четвртаиндустријска револуција(дигитални
медији,
интернет, друштвенемреже и
мобилнателефонија), претња
тероризма, миграције,савремени
културнипокрети.
Српски народ на крају 20. и
почетком 21. века – криза
СФРЈ 80-тих година,међунационалне
тензије,
увођење вишестраначког
политичког система, распад
СФРЈ, грађански рат и
стварање нових држава,

неговањасећања на важне
догађаје иличности из
историје савременог
доба;
–Истражи меморијалне
споменике у локалној
средини иучествује у
организовању испровођењу
заједничких
школских активности
везаних за
развој културе сећања;
–Покаже одговоран однос
премакултурноисторијском
наслеђу
сопственог и других
народа;
–Уочи одраз историјских
догађајаи појава у
књижевним иуметничким
делима.

Географија-8.разред

I

ТЕМА/
МОДУЛ

ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ, ГРАНИЦЕ И ВЕЛИЧИНА ТЕРИТОРИЈЕ
СРБИЈЕ

Ред. број

ИСХОДИ
Ученик ће на крају месеца бити у стању да:
−
–
–
–
–
−

−
–

–
–

анализира тематске карте и
статистичке податке и графички их
приказује;
одреди математички положај Србије;
наведе и покаже на карти екстремне
тачке Србије;
одреди и објасни физичко-географски
положај Србије;
објасни значај Коридора 10 и Коридора
7 за саобраћајни положај Србије;
одреди географски положај Србије и
доведе га у везу са
историјско-географским развојем;
анализира карактеристике граница и
пограничних крајева
Србије;
опише узроке и последице
геотектонских процеса на територији
Србије;
наброји пет палеовулканских облика у
рељефу;
објасни начине поступања током и
након сеизмичких активности.

БРОЈ
ЧАСОВ
А

6

САДРЖАЈ

Југоисточна Европа,
интеграциони
и дезинтеграциони процеси
Географски положај Србије
Југоисточна Европа,
интеграциони
и дезинтеграциони процеси;
Географски положај Србије
Историјско-географски развој
Србије; Симболи Србије
Територија Републике Србије,
границе
и проблеми у пограничним
областима
Систематизација наставне теме

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕНТЕНЦИЈЕ

НАЧИН ПРОВЕРЕ
ОСТВАРЕНОСТИ

Путем израде
задатака у
уџбенику од стране
ученика;
- Усменим
одговарањем
ученика;
Израдом пројеката од
стране ученика

историја,
биологија,
ликовна култура,
српски језик,
музичка култура.

Путем израде
задатака у
уџбенику од стране
ученика;
- Усменим
одговарањем
ученика;
Израдом пројеката од
стране ученика

II

ФИЗИЧКОГЕОГРАФСКЕ
ОДЛИКЕ СРБИЈЕ

-
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Геотектонски процеси на
територији Србије
Вулканизам и сеизмизам
Србије
Геотектонски процеси на
територији Србије

−

−
−

II

ФИЗИЧКО-ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ СРБИЈЕ

−
−
−

−
−
−

анализира утицај климатских фактора
и климатских елемената на климу
Србије;
наведе климатске типове заступљене у
Србији и њихове специфичности;
опише просторну и временску
дистрибуцију температуре ваздуха и
падавина на територији Србије;
наведе и оцени значај климатских
фактора;
издвоји климатске области на
територији Србије;
анализира тематске карте и
статистичке податке и графички их
приказује;
класификује и описује својства водних
објеката користећи карту Србије,
разликује језера по начину постанка;
опише еволуцију језерских басена.

Планинско-котлинска
област: Динариди; Косовскометохијска котлина;
Вардарска зона
Рељеф Србије
Клима Србије - Климатски
фактори и елементи
Климатске области у Србији
Клима Србије
Подземне воде Србије
Реке Србије
Подземне воде и реке Србије
Језера Србије

Путем израде
задатака у
уџбенику од
стране ученика;
- Усменим
одговарањем
ученика;
Израдом пројеката од
стране ученика
-

историја,
биологија,
ликовна култура,
српски језик; информатика
и рачунарство.

ФИЗИЧКО-ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ СРБИЈЕ

II

− препозна и наведе облике рељефа који
настају тектонским покретима и
вулканизмом;
− објасни процес настанка земљотреса и
наведе најугроженије зоне и изведе
закључке о појави савременог сеизмизма као
и одсуствo активног вулканизма на
територији Србије;
− класификује облике рељефа на територији
Србије и именује
репрезентативне;
− опише деловање унутрашњих и спољашњих
сила на постанак и обликовање рељефа
Србије;
− наведе и опише примере облика рељефа
помоћу географске карте, графичких
приказа и фотографија.

Рељеф Србије
Низије и ободи низија
Рељеф Србије; Низије и ободи
низија
Планинско-котлинска област:
Српско-македонска маса
Планинско-котлинска област:
Карпатo-балканиди
Планинско-котлинска област:
Српско-македонска маса; Карпатoбалканиди
Планинско-котлинска област:
Динариди; Косовско-метохијска
котлина
Планинско-котлинска област:
Вардарска зона

Путем израде
задатака у
уџбенику од стране
ученика;
- Усменим
одговарањем
ученика;
Израдом пројеката од
стране ученика

-

историја,
биологија,
ликовна култура,
српски језик.

–
–

III

ДРУШТВЕНО-ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ СРБИЈЕ

–

–

–

−

наводи изворе података о становништву;
наводи компоненте демографског
развоја,
проналази податке о броју становника,
наталитету, морталитету, миграцијама
становништва Србије и локалне средине,
објашњава временску и просторну
динамику становништва Србије и
локалне средине,
користи тематске карте и графичке
приказе у објашњавању популационе
динамике становништва Србије и
локалне средине,
приказује на тематским картама,
графичким приказима и табеларно
популациону динамику становништва
Србије и локалне средине.

Путем израде
задатака у
уџбенику од
стране ученика;
- Усменим
одговарањем
ученика;
Израдом пројеката од
стране ученика
-

Демографски проблеми и
популациона политика
Структуре становништва;
Демографски проблеми и
популациона политика
Становништво Србије

историја,
биологија,
ликовна култура,
српски језик,
информатика и
рачунарство.

III

ДРУШТВЕНО-ГЕОГРАФСКЕ
ОДЛИКЕ СРБИЈЕ

−

−

−
−
−

IV

ПРИРОДНА И
КУЛТУРНА
БАШТИНА СРБИЈЕ

−

уз помоћ карте Србије и других извора
информација анализира утицај
природних и друштвених фактора на
развој иразмештај привредних
делатности у нашој земљи;
доводи у везу размештај привредних
делатности са квалитетом животне
средине у нашој земљи;
објасни поделу индустрије и да наведе
гране лаке и тешке индустрије;
објасни због чега Србија има повољан
саобраћајно-географски положај,
описује репрезентативне објекте
природне и културне баштине и
означава их на карти;
процењује важност очувања природне
и културне баштине Србије.

Путем израде
задатака у
уџбенику од
стране ученика;
- Усменим
одговарањем
ученика;
Израдом пројеката од
стране ученика
-

Саобраћај и географски
простор
Саобраћај и географски
простор
Туризам и трговина
Делатности квартарног сектора
Привреда Србије

историја,
биологија,
хемија,
техника и технологија,
ликовна култура,
информатика и
рачунарство

Путем израде
задатака у
уџбенику од
стране ученика;
- Усменим
одговарањем
ученика;
Израдом пројеката од
стране ученика
-

5

Природна баштина Србије

−

IV

ПРИРОДНА И
КУЛТУРНА
БАШТИНА
СРБИЈЕ

−

−

−
V

VI

VI

ГЕОГРАФИЈА
ЗАВИЧАЈА

−

описује репрезентативне објекте
природне и културне баштине и
означава их на карти;
процењује важност очувања
природне и културне баштине
Србије;
учествује у предлагању и
реализацији истраживачког
пројекта у локалној средини;
објашњава утицај историјских и
савремених миграција на
размештај Срба у свету;
наводи у којим државама живе
Срби.

СРБИ У
РЕГИОНУ И
ДИЈАСПОРИ

СРБИ У
РЕГИОНУ И
ДИЈАСПОРИ

– наведе државе и ентитете у којима
живе припадници српског народа;
– наведе број припадника нашег
народа у земљама бивше СФРЈ,
региону и дијаспори;
– објасни узроке досељавања Срба у
различитим историјским периодима;
– упореди економски, културни и
политички положај Срба.

Културна баштина Србије
Природна и културна баштина
Србије
Светска баштина под
заштитомУнеска у Србији
Систематизација наставне теме

2

Географија завичаја
Представљање истраживачких
радова

3

Срби у региону
Срби у дијаспори

Путем израде
задатака у
уџбенику од
стране ученика;
- Усменим
одговарањем
ученика;
Израдом пројеката од
стране ученика
-

историја,
биологија,
ликовна култура,
информатика и
рачунарство

Путем израде
задатака у
уџбенику од
стране ученика;
- Усменим
одговарањем
ученика;
Израдом пројеката од
стране ученика
-

Годишња систематизација градива

историја,
информатика и
рачунарство.

Назив предмета:
Биологија
Разред:
8
Правилник: Правилник о програму наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања: 11/2019-61, 2/2020-6, 6/2020-118, 5/2021-8, 17/2021-58
Годишњи фонд часова:
68
Недељни фонд часова:
2
Ред. Назив теме
Број
САДРЖАЈ
ИСХОДИ
НАЧИН ПРОВЕРЕ
Међупредметне
По завршетку теме ученик ће бити у стању ОСТВАРЕНОСТИ
број
часова
компетенције
1.

ЈЕДИНСТВО
ГРАЂЕ И
ФУНКЦИЈЕ КАО
ОСНОВА
ЖИВОТА

26

Уводни час – иницијални
тест
Улога и значај ћелијских
органела
Ћелијски метаболизам
Улога и значај ћелијских
органела у ћелијском
метаболизму
Принцип економичности
грађе и функције живих
бића
Принцип економичности
грађе и функције живих
бића
Матичне ћелије
Матичне ћелије
Ћелија
Надражљивост,
проводљивост и
контрактилност
Надражљивост,
проводљивост и
контрактилност
Чулно-нервни систем
животиња

да

Образовних стандарда, исхода,
циљева учења

повеже грађу ћелијских органела
са њиховом улогом у метаболизму
ћелије;
-повеже однос површине и
запремине ћелије и тела са
начином обављања основних
животних функција;
-идентификује регулаторне
механизме у одржавању
хомеостазе;
-илуструје примерима везу између
физиолошких одговора живих бића
и промена у спољашњој средини;

Метода разговора;
Рад на тексту;
Демонстративна метода;
Илустративна метода;
Метода писаних радова;
Учење путем открића;
Дивергентно
(стваралачко) учење;
Фронтални рад,групни
рад, индивидуални рад,
рад у пару;
Тематска настава,тимска
настава,истраживачки рад;
ППТ,YouTube канал,
електронски и
мултимедијални уџбеник
БИ.1.2.1.
БИ.1.2.2.
БИ.1.2.3.
БИ.1.2.4.
БИ.1.3.1.
БИ.1.6.1.
БИ.1.6.3.
БИ.2.2.1.
БИ.2.2.2.

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

2.

ЧОВЕК И
ЗДРАВЉЕ

9

Рефлекси и рефлексни лук
Чулно-нервни систем
животиња
Ендокрини систем и
хуморална регулација
Регулаторна улога хормона
биљака и животиња
Ендокрини систем и
хуморална регулација
Хомеостаза – принцип
повратне спреге
Температурна регулација
Хомеостаза
Дисање, фотосинтеза и
транспирација
Дисање, фотосинтеза и
транспирација
Јединство грађе и функције
као основа живота
Резултати лабораторијских
анализа крви и урина
Поремећаји функције
нервног система и чула
Поремећаји функције
ендокриног система
Поремећаји функције
нервног и ендокриног
система и чула
Биолошки смисао
адолесценције
Заштита од полно
преносивих болести –
контрацепција
Заштита од полно
преносивих болести –

БИ.2.2.3.
БИ.2.2.4.
БИ.2.3.1.
БИ.2.3.2
БИ.2.3.3
БИ.2.6.1.
БИ.2.6.2.
БИ.2.6.3.
БИ.3.2.1.
БИ.3.2.2.
БИ.3.2.3.
БИ.3.3.1.
БИ 3.3.4.
БИ.3.6.1.
БИ.3.6.2.
БИ. 3.6.3

- одговорно се односи према свом
здрављу;
-изрази критички став према
медијским садржајима који се баве
здравим стиловима живота;
-повеже промене настале у
пубертету са деловањем хормона;
-идентификује поремећаје у раду
органа и система органа изазваних
нездравим начином живота;

Формативно,
свакодневно оцењивање
Бележење усмених
одговора ученика,
ППТ,YouTube канал,
електронски и
мултимедијални уџбеник
Израда пројекта на тему
здравље, Самоевалуација
и провера остварености
исхода кроз рад на тесту
БИ.1.2.1.
БИ.1.2.2.
БИ.1.2.3.

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

контрацепција
Одговорност за сопствено
здравље
Одговорност за сопствено
здравље
Човек и здравље

3.

6
ПОРЕКЛО И
РАЗНОВРСНОСТ
ЖИВОТА

„Календар живота“
Еволуција различитих група
кроз геолошка доба и
велика изумирања
Еволуција различитих група
кроз геолошка доба и
велика изумирања
Значај фотосинтезе и
озонског омотача у
еволуцији живог света
Значај фотосинтезе и
озонског омотача у
еволуцији живог света
Порекло и разноврсност
живота

дентификује основне односе
у биоценози на задатим
примерима;
илуструје примерима однос
између еколошких фактора и
ефеката природне селекције;
упореди прикупљене податке о
изабраној врсти и њеној
бројности на различитим
стаништима;
повеже утицај абиотичких
чинилаца у одређеној животној
области – биому са животним
формама које га насељавају;
анализира разлику између
сличности и сродности
организама на примерима
конвергенције и дивергенције;
идентификује трофички ниво
организама у мрежи исхране;

БИ.1.2.4.
БИ.1.6.1.
БИ.1.6.2.
БИ.1.6.3.
БИ.2.2.1.
БИ.2.2.2.
БИ.2.2.3.
БИ.2.2.4.
БИ.2.6.1.
БИ.2.6.2.
БИ.3.2.1.
БИ.3.2.2.
БИ.3.2.3.
БИ.3.6.1.
БИ.3.6.2.

компетенција
Одговоран однос
према здрављу
Одговоран однос према
околини

Решавање тестова, као
провера исхода.
Самоевалуација и
евалуација на крају

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

ППТ,YouTube канал,
електронски и
мултимедијални уџбеник
Оцењивање кроз
фронтални рад,групни
рад, индивидуални рад,
рад у пару;
БИ.1.1.1.
БИ.1.1.2.
БИ.1.1.3.
БИ.1.1.4.
БИ.1.6.1.
БИ.2.1.1.
БИ.2.1.2.
БИ.2.1.3.
БИ.2.1.4.

4.

НАСЛЕЂИВАЊЕ 8
И ЕВОЛУЦИЈА

5.

ЖИВОТ У
ЕКОСИСТЕМУ

19

Хормонски индуковане
промене
Хормонски индуковане
промене
Теорија еволуције
Постанак нових врста кроз
еволуционе процесе
Теорија еволуције и
постанак нових врста кроз
еволуционе процесе
Еволуција човека
Еволуција човека
Наслеђивање и еволуција

доведе у везу промене животних
услова са еволуцијом живота на
планети;
-истражи давно нестале
екосистеме;
-повеже промене које се догађају
организму током животног
циклуса са активностима гена;
-повеже промене наследног
материјала са настанком нових
врста путем природне селекције;

Еволуција и развој
екосистема
Еволуција и развој
екосистема
Циклуси кружења основних
супстанци у природи
Циклуси кружења основних
супстанци у природи
Типични екосистеми Србије
- водени
Типични екосистеми Србије

-установи узрочно-последничку
везу између губитака врста у
екосистему и негативних
последица у преносу супстанце и
енергије у мрежама исхране;
-критички процени последице
људских делатности у односу на
расположиве ресурсе на Земљи;
-повеже утицај еколошких
чинилаца са распоредом
карактеристичних врста које

БИ.2.6.2.
БИ.3.1.2.
БИ.3.1.3.
БИ.3.6.2.
БИ.3.6.3.
Илустративна метода;
Метода писаних радова;
Учење путем открића;
Дивергентно
(стваралачко) учење;
Формативно и сумативно
оцењивање кроз усмене и
писмене провере знања
БИ.1.4.1 БИ.1.4.2.
БИ.1.4.4. БИ.1.6.1
БИ.2.4.1. БИ.2.4.2.
БИ.2.4.3. БИ.2.4.4.
БИ.2.6.2. БИ.2.6.3.
БИ.3.4.1. БИ.3.4.2.
БИ.3.4.3. БИ.3.4.4.
БИ.3.6.1. БИ.3.6.2.
БИ.3.6.3.

Формативно,
свакодневно оцењивање
Бележење усмених
одговора ученика
ППТ,YouTube канал,
електронски и
мултимедијални уџбеник,
Оцењивање кроз
фронтални рад,групни
рад, индивидуални рад,
рад у пару;

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

- копнени
Типични екосистеми Србије
Ретке и угрожене врсте
Србије, интродукција и
реинтродукција и инвазивне
врсте
Ретке и угрожене врсте
Србије, интродукција и
реинтродукција и инвазивне
врсте
Нестанак врста и фактори
угрожавања (H.I.P.P.O.
концепт)
Ограниченост ресурса
(капацитет средине) и
одрживи развој
H.I.P.P.O. концепт и
одрживи развој
Последице глобалних
промена
Последице глобалних
промена
Живот у екосистему
Јединство грађа и функције
– комбиновани задаци
Јединство грађа и функције
– комбиновани задаци
Човек и здравље –
комбиновани задаци
Порекло и разноврсност
живота – комбиновани
задаци
Наслеђивање и еволуција –
комбиновани задаци
Живот у екосистему –

насељавају простор Србије;
-истражи присуство инвазивних
врста у својој околини и вероватне
путеве насељавања;
-истражи разлоге губитка
биодиверзитета на локалном
подручју.

БИ.1.5.2.
БИ. 1.5.3.
БИ.1.5.4.
БИ.1.6.1.
БИ.2.5.1.
БИ.2.5.2.
БИ.2.5.3.
БИ.2.5.4.
БИ.2.6.1.
БИ.2.6.2
БИ.3.5.2.
БИ.3.5.3.
БИ.3.5.4.
БИ.3.5.5.
БИ.3.6.1.
БИ.3.6.2.
БИ.3.6.3.

проблема
Сарадња
Дигитална
компетенција
Одговоран однос
према здрављу
Одговоран однос према
околини

комбиновани задаци
Кључни појмови садржаја: ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА ЖИВОТА¸ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ; ПОРЕКЛО И РАЗНОВРСНОСТ ЖИВОТА
НАСЛЕЂИВАЊЕ И ЕВОЛУЦИЈ; ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ.

Назив предмета:
Физика
Разред:
Осми
Правилник: Правилник о програму наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања: 11/2019-61, 2/2020-6, 6/2020-118, 5/2021-8, 17/2021-58
Годишњи фонд часова:
68
Недељни фонд часова:
2
Ред. број
Назив теме
Број
САДРЖАЈ
ИСХОДИ
НАЧИН ПРОВЕРЕ
Међупредметне компетенције
По завршетку теме ученик ће ОСТВАРЕНОСТИ
часова
бити у стању да
Образовних
стандарда, исхода,
циљева учења
1.
Осцилаторно и
8
Осцилаторно
– повезује физичке величине
-демонстрациони
- Компетенција за целоживотно учење
таласно кретање
кретање
које описују осцилације и
огледи,
(осциловање тела
таласе;
-Решавање проблема
обешеног о опругу,
-излагањем садржаја
осциловање
теме уз одговарајуће
-Сарадња
куглице клатна).
– описује карактеристике
демонстрационе
Појмови и
звука, ултразвукa и
огледе;,
величине којима се инфразвукa и наводи
описује
примере примене ултразвука; -решавања
осциловање тела
квантитативних и
(амплитуда,
анализира примере одбијања квалитативних
период,
и преламања светлости,
задатака,
фреквенција).
тоталне рефлексије
Закон о одржању
(огледала, сочива) и користи
- лабораторијске
механичке енергије лупу и микроскоп;
вежбе.
при осциловању
– демонстрира и објасни:
тела.
-контролне вежбе,
осциловање куглице клатна и
Механички таласи. тела обешеног о опругу,
-пројекти,
Основни параметри осциловање жица и
којима се описује
-графички задаци

таласно кретање
(таласна дужина,
фреквенција,
брзина).
Звук.
Карактеристике
звука и звучна
резонанција.
Демонстрациони
огледи.
Осциловање
куглице клатна и
тела обешеног о
опругу (у ваздуху и
у течности).
Осциловање жица
и ваздушних
стубова (ксилофон,
различите
затегнуте жице,
једнаке стаклене
флаше са
различитим
нивоима воде).
Одакле долази звук
(гумено црево са
два левка, канап и
две пластичне
чаше...). Таласи
(таласна машина
или када).
Демонстрација
звучне резонанције
променом висине
ваздушног стуба
(дужа стаклена цев
са водом)

ваздушних стубова;
-истраживачки
задаци,
- вршњачко учење,
- допунска настава,
-додатни рад

Лабораторијска
вежба
1. Мерење периода
осциловања клатна
или периода
осциловања тега на
опрузи
2. Одређивање
убрзања Земљине
теже помоћу
математичког
клатна
2.

Светлосне појаве
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Карактеристике
светлости.
Праволинијско
простирање
светлости (сенка и
полусенка,
помрачење Сунца и
Месеца).
Закон одбијања
светлости. Равна и
сферна огледала и
конструкција
ликова предмета.
Брзина светлости у
различитим
срединама. Индекс
преламања и закон
преламања
светлости. Тотална
рефлексија.
Преламање
светлости кроз

– демонстрира и објасни:
појаву сенке, функционисање
ока и корекцију вида;
– примењује превентивне
мере заштите од буке и од
прекомерног излагања
Сунчевом зрачењу;

- Компетенција за целоживотно учење
-Решавање проблема
-Одговоран однос према околини

призму и сочива.
Одређивање
положаја ликова
код сочива.
Оптички
инструменти. Лупа
и микроскоп.
Демонстрациони
огледи.
Сенке. Хартлијева
плоча за
илустровање
закона о одбијању
и преламању
светлости.
Преламање
светлости (штапић
делимично уроњен
у чашу с водом,
новчић у чаши са
водом и испод ње).
Преламање беле
светлости при
пролазу кроз
призму. Преламање
светлости кроз
сочиво, око и
корекција вида
(оптичка клупа,
геометријска
оптика на
магнетној табли,
стаклена флаша са
водом као сочиво).
Лупа и микроскоп.
Лабораторијске
вежбе

1. Провера закона
одбијања светлости
коришћењем
равног огледала.
2. Одређивање
жижне даљине
сабирног сочива.
3.

Електрично поље

10

Наелектрисавање
тела. Елементарна
количина
наелектрисања.
Закон о одржању
количине
наелектрисања.
Узајмно деловање
наелектрисаних
тела. Кулонов
закон.
Електрично поље
(линије сила,
хомогено и
нехомогено поље).
Рад силе
електричног поља.
Напон. Веза напона
и јачине хомогеног
електричног поља.
Електричне појаве
у атмосфери.
Демонстрациони
огледи.
Наелектрисавање
чврстих изолатора
и проводника.
Електрофор,

– демонстрира узајамно
деловање наелектрисаних
тела и објасни од чега оно
зависи;
– прикаже и опише
електрично поље, израчуна
силу којом поље делује на
наелектрисање и повеже
електрични напон и јачину
електричног поља;

- Компетенција за целоживотно учење
-Решавање проблема
-Сарадња

електрично клатно
и електроскоп.
Линије сила
електричног поља
(перјанице, гриз у
рицинусовом уљу и
јаком електричном
пољу). Фарадејев
кавез.
Антистатичке
подлоге.
Инфлуентна
машина. Мехури
сапунице у
електричном пољу.
Модел громобрана.
4.

Електрична струја

18

Електрична струја
(једносмерна,
наизменична).
Услови за
настајање
електричне струје и
извори струје
(EMS). Мерење
електричне струје и
напона.
Електрична
отпорност
проводника.
Проводници и
изолатори. Омов
закон за део
струјног кола. Рад
и снага електричне
струје. Џул-Ленцов
закон. Омов закон
за цело струјно

– објасни провођење струје
кроз метале, течности и
гасове и упореди отпорности
металних проводника на
основу њихових
карактеристика;
– наводи и користи различите
изворе електричне струје
(ЕМS) и зна да их разврста
ради рециклаже;
– познаје основне елементе
електричног кола и уме да их
повеже, изабере одговарајући
опсег мерног инструмента и
мери јачину струје и напон,
одређује вредност
отпорности редно и
паралелно везаних отпорника
и резултате прикаже

-Компетенција за целоживотно учење
-Решавање проблема
-Одговоран однос према околини
-Сарадња
-Предузимљивост и предузетничка
Компетенција
-Дигитална компетенција

коло. Везивање
отпорника.
Електрична струја
у течностима и
гасовима.
Мере заштите од
електричне струје
(жива бића, објекти
и електрични
уређаји).
Демонстрациони
огледи.
Демонстрациони
амперметар у
струјном колу.
Регулисање
електричне струје у
колу реостатом и
потенциометром.
Графитна мина
(оловке) као
потенциометар.
Мерење
електричне
отпорности
омметром.
Загревање
проводника при
протицању
електричне струје.
Протицање
електричне струје у
воденом раствору
кухињске соли.
Лимун као
батерија.
Пражњење у

табеларно и графички;
– описује ефекте који се
испољавају при протицању
електричне струје;
– описује узајамно деловање
два паралелна проводника са
струјом, деловање магнетног
поља на струјни проводник и
принцип рада електромагнета
и електромотора;

Гајслеровим
цевима помоћу
Теслиног
трансформатора.
Лабораторијске
вежбе
1. Зависност
електричне струје
од напона на
отпорнику
(таблични и
графички приказ
зависности).
2. Одређивање
електричне
отпорности
отпорника у колу
помоћу амперметра
и волтметра.
3. Мерење
електричне струје и
напона у колу са
серијски и
паралелно
повезаним
отпорницима и
одређивање
еквивалентне
отпорности.
5.

Магнетно поље

6

Магнетно поље
сталних магнета.
Магнетно поље
Земље.
Магнетно поље

објасни принцип рада
компаса и природу Земљиног
магнетног поља;

-Компетенција за целоживотно учење

– користи компас и
апликације за паметне

-Решавање проблема

-Сарадња

електричне струје.
Дејство магнетног
поља на струјни
проводник.
Допринос Николе
Тесле и Михајла
Пупина развоју
науке о
електромагнетним
појавама и њиховој
примени.

6.

Елементи атомске и
нуклеарне физике

8

телефона за оријентацију у
природи;
– препозна основна својства
наизменичне струје, израчуна
потрошњу електричне
енергије у домаћинству и да
се придржава основних
правила безбедности при
коришћењу електричних
уређаја у свакодневном
животу;

Демонстрациони
огледи.
Линије сила
магнетног поља
потковичастог
магнета и магнетне
шипке. Магнетна
игла и школски
компас. Ерстедов
оглед.
Електромагнет.
Узајамно деловање
два паралелна
проводника кроз
које протиче
струја.

– решава квалитативне,
квантитативне и графичке
задатке из сваке наведене
области;

Структура атома
(језгро,
електронски
омотач). Нуклеарне
силе.

објасни структуру атомског
језгра и нуклеарне силе;

Природна
радиоактивност.
Радиоактивно

-Дигитална компетенција

– опише радиоактивност,
врсте зрачења, радиоактивне
изотопе, познаје њихово
дејство, примену и мере
заштите;
– разликује фисију и фузију и

-Компетенција за целоживотно учење
Сарадња

зрачење (алфа, бета
и гама зраци) и
њихово дејство на
биљни и
животињски свет.
Заштита од
радиоактивног
зрачења.

наводи могућности њихове
примене.

Вештачка
радиоактивност.
Фисија и фузија.
Примена нуклеарне
енергије и
радиоактивног
зрачења.
Демонстрациони
оглед.
Детекција
присуства
радиоактивног
зрачења. (школски
Гајгер-Милеров
бројач)
7.

Физика и савремени
свет

3

Значај физике за
развој других
природних наука

-Компетенција за целоживотно учење

Допринос физике
развоју савремене
медицине
(ултразвук, ЕКГ,
скенер, магнетна
резонанција, Гама
нож…)

-Дигитална компетенција

Физика и
савремене

-Сарадња

технологије
(интернет, мобилна
телефонија,
даљинско
управљање,
нанофизика....)
Кључни појмови садржаја: осцилације, таласи, звук, светлост, електрично поље, магнетно поље, електрична струја, атом, атомско језгро, радиоактивност.

Назив предмета:
Хемија
Разред:
осми разред основне школе
Правилник: Правилник о програму наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања: 11/2019-61, 2/2020-6, 6/2020-118, 5/2021-8, 17/2021-58
Годишњи фонд часова:
68
Недељни фонд часова:
2
Ред. број
Назив теме
Број
САДРЖАЈ
ИСХОДИ
НАЧИН
Међупредметне компетенције
По завршетку теме ученик ће
часова
ПРОВЕРЕ
бити у стању да
ОСТВАРЕНОСТИ
Образовних стандарда,
исхода, циљева учења

1.

Израчунавања у
хемији

12

Релативна
атомска и
молекулска маса.
Количина
супстанце и мол.
Моларна маса.
Закон сталних
масених односа.
Масени
процентни састав
једињења.
Израчунавања на
основу једначина
хемијских
реакција.

2.

Заштита животне
средине и зелена

4

Загађивачи,
загађујуће

-изводи израчунавања у
вези са масеним
процентним саставом
раствора
-напише једначине
хемијских реакција и
објасни њихово
квантитативно и
квалитативно значење
-квантитативно тумачи
хемијске симболе и
фомруле користећи
појмове релативне атомска
и молекулска маса,
количина супстанце и
моларна маса
-рукује супстнцама и
комерцијалним

писмено
проверавање
усмено
проверавање
практично
проверавање

-компетенције за целоживотно учење
-предузетничке компетенције

писмено
проверавање

-одговоран однос рема околини и здрављу
-компетенције за целоживотно учење

хемија

супстанце и
последица
загађивања.
Рециклажа.
Зелена хемија

3.

Соли

8

Дисоцијација
соли

4.

Метали, оксиди и
хидроксиди

10

Оксиди метала и
хидроксиди,
својства и

производима у складу са
ознакама опасности,
упозорења и обавештења
на амбалажи, придржава
се правила о начину
чувања производа и
одлагања отпада
-наведе загађујуће
супстанце ваздуха, воде и
земљишта и опише њихов
утицај на животну средину
-критички процени
последице људске
активности које доводе до
загађивања воде,
земљишта и ваздуха
-објасни значај планирања
и решавања проблема
заштите животне средине
-напише формуле и
именује оксиде, киселине,
базе и соли
-испита, опише и објасни
својства оксида,
неорганских киселина,
база и соли, препозна на
основу формуле или
назива представнике ових
једињења у свакодневном
животу и повеже њихова
својства са практичном
применом
-наведе заступљеност
метала и неметала,
неорганских и органских

усмено
проверавање
практично
проверавање

писмено
проверавање
усмено
проверавање
Практично
проверавање

-рад са подацима и информацијама
-решавање проблема
-сарадња

писмено
проверавање
усмено

-решавање проблема
-сарадња

5.

Неметали, оксиди
и киселине

10

6.

Хемија као
експериментална
наука и хемија у
свету око нас

3

7.

Биолошки важна
органска једињења

10

8.

Метали, оксиди и
хидроксиди

10

9.

Органска једињења
са кисеоником

8

примена
Метали у живој и
неживој средини
Оксиди неметала
и киселине,
својства и
примена.
Неметали у живој
и неживој
средини
Демонстрирање
узорака
елемената,
једињења и
смеша

Масти и уља.
Угљени хидрати.
Протеини.
Витамини.
Гвожђе, бакар,
алуминијум,
олово и цинк,
њихове легуре и
практична
примена
Алкохоли

једињења у живој и
неживој природи
-наведе заступљеност
метала и неметала,
неорганских и органских
једињења у живој и
неживој природи

проверавање
Практично
проверавање
писмено
проверавање
усмено
проверавање
Практично
проверавање

-решавање проблема
-сарадња

-идентификује и
објашњава појмове који
повезују хемију са другим
наукама и различитим
професијама и принципа
одрживог развоја

писмено
проверавање
усмено
проверавање

-одговоран однос према околини и
здрављу

-наведе улоге масти и уља,
угљених хидрата,
протеина и витамина у
живим организмима
-наведе заступљеност
метала и неметала,
неорганских и органских
једињења у живој и
неживој природи

писмено
проверавање
усмено
проверавање
писмено
проверавање
усмено
проверавање

-одговоран однос према околини и
здрављу
-компетенције за целоживотно учење
-одговоран однос према околини и
здрављу
-сарадња
-решавање проблема

-испита, опише и објани
-одговоран однос према здрављу
физичка и хемијска
својства представника
класа органских једињења
и повеже својства
једињења са њиховом
практичном применом
Кључни појмови садржаја:метали, неметали, оксиди, киселине, базе, соли, алкохоли, масти и уља, угљени хидрати, протеини, витамини, загађујуће супстанце, рецикла

Назив предмета:
Српски језик и књижевност
Разред:
осми
Правилник: Правилник о програму наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања: 11/2019-61, 2/2020-6, 6/2020-118, 5/2021-8, 17/2021-58
Годишњи фонд часова:
136
Недељни фонд часова:
4
Ред. број Назив теме
Број
САДРЖАЈ
ИСХОДИ
НАЧИН
Међупредметне компетенције
По завршетку теме ученик ће
часова
ПРОВЕРЕ
бити у стању да
ОСТВАРЕНОСТИ
Образовних стандарда,
исхода, циљева учења
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Л Е К Т И Р А / ЛИРИКА
1. Ђура Јакшић:
„Отаџбина”
2. Јован Јовановић Змај:
„Светли гробови”
3. Јован Јовановић Змај:
„Ђулићи” (избор)
4. Десанка Максимовић:
„Пролетња песма” /
„Опомена”
5. Момчило
Настасијевић: „Труба”
6. Иван В. Лалић:
„Ветар”
7. Марина Цветајева:
„Месечев сјај”
ЕПСКО-ЛИРСКЕ ВРСТЕ 1.
Бранко Радичевић:
Ђачки растанак
(одломак „Ој Карловци,
место моје драго...”)
2. Народна епско-лирска
песма: Женидба Милића
Барјактара
ЕПИКА
1. Вук Стефановић
Караџић: О народним

Чита са разумевањем
књижевноуметничке
текстове и остале типове
текстова, примењујући
различите стратегије
читања;
– тумачи значења, језичке,
естетске и структурне
особине уметничких
текстова, користећи
књижевне термине и
појмове;
– критички промишља о
стварности на основу
прочитаних дела;
– истакне универзалне
вредности књижевног
дела и повеже их са
сопственим искуством и
околностима у којима
живи;
– повеже писце и дела из
обавезног дела програма
од 5. до 8. разреда;
– издвоји основне одлике
књижевног текста у склопу
интерпретације;

Усмено и писмено
испитивање, вођење
ученичког
портфолија, тестови
знања, разговор,
контролне вежбе,
писмени задаци,
посматрање
ангажованости на
часу, ученички
радови и продукти
ученичких
активности, домаћи
задаци, писмени
радови, илустрације,
рад на тексту,
препричавање,
пројекти,
драматизација,
тематске дискусије,
продукти групних и
тимских радова
течност у излагању,
активност на часу,
повезивање стечених
знања,богаћење
речника Наставник
вреднује и процењује
свој рад и учи

Ученик треба да буде оспособљен и
мотивисан да схвати значај учења;
изабере одговарајуће методе; прати
сопствени напредак током учења и
усмерава учење у складу са
намерама и циљем који има. Ученик
стиче нова знања и вештине,
примењујући претходно учење и
ваншколско искуство. Развија свест
и о стваралачкој природи учења.
Истрајан је и превазилази тешкоће у
учењу.
• Има позитиван и одговоран однос
према учењу.
• Мотивисан је и оспособљен да
самостално планира, организује,
спроводи и вреднује учење;
разликује битно од небитног,
изражава и образлаже идеје.
• Користи различите изворе
информација и има критички однос
према њима
Ученик разуме и прихвата значај
принципа правде, слободе,
солидарности, националне, верске,
родне и етничке равноправности и
одговорности – као темеља

певачима 2. Вук
Стефановић Караџић:
Житије Ајдук Вељка
Петровића (одломак)
3. Доситеј Обрадовић:
Живот и прикљученија
(одломак)
4. Прота Матеја
Ненадовић: Мемоари
(одломак) 5. Петар
Петровић Његош: Горски
вијенац (одломак
„Бадње вече”)
6. Симо Матавуљ:
„Пилипенда”
7. Лаза Лазаревић: „Све
ће то народ позлатити”
8. Милош Црњански:
Сеобе (одломак) / Роман
о Лондону („Пролеће је
стигло у Лондон”) 9.
Бранимир Ћосић:
Покошено поље
(одломак из прве књиге
„Читава једна младост”)
10. Дино Буцати:
„Колумбар”
11. Херман Хесе:
„Магија књиге” / Нил
Гејмен: „Зашто наша
будућност зависи од
библиотека, читања и
сањарења” / Милорад
Павић: Роман као
држава (избор одломака
из огледа: „Кратка

– уочи слојевитост
књижевног дела и
међужанровско
прожимање;
– повеже књижевна дела
са историјским или другим
одговарајућим контекстом;
– одреди временски оквир
у којем је писац стварао;
– разликује аутора
књижевноуметничког
текста од наратора,
драмског лица или лирског
субјекта;
– препозна националне
вредности и негује
културноисторијску
баштину, поштујући
особености сопственог
народа и других народа;
– учествује у избору
књижевних дела и начина
њихове обраде и
представљања;

ученике како да себе
вреднују.

демократског друштва,
• Препознаје естетичке елементе у
различитим контекстима као што су:
уметничко стваралаштво,
национална и светска природна и
културна баштина, језичка култура у
уметничком и у неуметничком
домену (свакодневни говор у
приватном и јавном животу,
електронским и штампаним
медијима, дизајну и другим
видовима комуникације…), научно
мишљење, друштвени односи,
друштво и појаве у друштву.
• Показује позитиван однос према
сопственој и култури других
заједница, упознаје и разуме њихове
вредности, повезује културну и
природну баштину са историјским и
географским контекстом и
доприноси очувању природних и
културних добара.
• Препознаје и развија сопствене
стваралачке способности и
креативност у свим уметничким и
неуметничким пољима свог
деловања.
• Употребљава основне појмове,
схеме и правила која припадају
теоријама уметничких грана које
постоје у основном образовању.
• Показује осетљивост за екокултуру и културу свакодневног
живљења и има критички однос
према употреби и злоупотреби
природе

историја читања”,
„Последњих сто
читалаца”, „Нова
генерација електронске
књиге”, „Скакутаво
читање или повратак
фусноте”, „Романи без
речи”)
ДРАМА
1. Данило Киш: Ноћ и
магла
2. Петар Кочић: Јазавац
пред судом (одломак)
3. Жан Батист Поклен
Молијер: Грађанин
племић (одломак)
НАУЧНОПОПУЛАРНИ И
ИНФОРМАТИВНИ
ТЕКСТОВИ
1. Веселин Чајкановић:
„О ускршњим
обичајима”
2. Милутин
Миланковић: Кроз
васиону и векове
(одломак)
3. Хилда Дајч: Писма −
одломак, (обавезна
напомена о власнику
права: ©Јеврејски
историјски музеј)
4. Споменка Крајчевић:
Кругом двојке (избор
одломака: „Унутрашња
пруга”: „Станица

пристаниште” –
„Почетак и крај”,
„Одлазак”; „Станица
Калемегдан”
– „Гозбе”, „Теорија”;
„Станица Браће Барух”
– „Извесност”, „Тајна”;
„Станица Вуков
споменик”
– „Простор”,
„Булеварска бајка”) 5.
Герман Титов: „25 сати у
свемиру” Са наведеног
списка, обавезан је
избор два дела за
обраду. ДОМАЋА
ЛЕКТИРА 1. Народне
епске песме новијих
времена (тематски круг
о ослобођењу Србије:
„Почетак буне против
дахија”; „Бој на
Мишару”, „Бој на
Чокешини”...)
2. Љубавне народне
лирске песме („Српска
дјевојка”, „Љубавни
растанак”...); обичајне
народне лирске песме
(избор)
3. Избор из савремене
српске поезије (нпр.
Васко Попа: „Очију
твојих да није”, Бранко
Миљковић: „Критика
метафоре”, Војислав
Карановић: „О читању

поезије”, Момчило
Мошо Одаловић:
„Ршуме, јеси ли знао
Црњанског”, Ана
Ристовић: „Гледајући у
дрвеће”...)
4. Иво Андрић: Деца
(„Деца”, „Књига” и
„Панорама”)
5. Бранислав Нушић:
Сумњиво лице
6. Клод Кампањ: Збогом
мојих петнаест година
7. Давид Албахари,
Мамац ДОПУНСКИ
ИЗБОР ЛЕКТИРЕ (бирати
3–6 дела)
1. Милош Црњански: „Ја,
ти и сви савремени
парови”
2. Оскар Давичо:
„Србија” / „Детињство”
(избор) 3. Бранко Ћопић:
Мала моја из Босанске
Крупе
4. Станислав Винавер:
Ратни другови
(„Аритон”) 5. Народна
приповетка: Усуд
6. Вук Стефановић
Караџић: Српски рјечник
(избор, нпр.
„Отмица”...);
7. Растко Петровић:
Африка (одломци)
8. Радослав Братић:
Мајсторова рука

(одломак)
9. Милорад Павић:
Хазарски речник,
одреднице о Ћирилу и
Методију (одломци)
10. Душан Ковачевић:
Ко то тамо пева
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11. Гроздана Олујић:
Гласам за љубав
12. Џон Селинџер: Ловац
у житу
13. Ричард Бах: Галеб
Џонатан Ливингстон
14. Кајо Ритер: Дечко
који није био из
Ливерпула
15. Џон Бојн: Дечак у
пругастој пиџами
16. Сју Таузенд: Дневник
Адријана Мола.
КЊИЖЕВНИ ТЕРМИНИ И
ПОЈМОВИ
Стилска средства:
анафора и епифора,
апострофа. Лирске
врсте: народне љубавне
песме, обичајне песме
(сватовске, тужбалице и
здравице); љубавна
песма (ауторска). Епсколирске врсте: поема,
балада. Драмски спев.
Мемоари. Биографија.
Језик Словена у
прапостојбини; сеобе
Словена и стварање

– објасни настанак и развој
српског књижевног језика;
– разуме значај књижевног

• Зна да је за разумевање појава и
догађаја и доношење компетентних
одлука потребно имати релевантне и

словенских језика.
Мисија Ћирила и
Методија. Почетак
писмености код Срба.
Старословенски језик и
писма (глагољица и
ћирилица). Развој
српског књижевног
језика: српскословенски,
рускословенски,
славеносрпски језик.
Вук Караџић
– реформа језика, писма
и правописа. Књижевни
језик код Срба од Вука
до данас (основни
подаци). Основне
језичке групе у Европи и
место српског језика у
породици словенских
језика. Дијалекти
српског језика: екавски
(призренско-тимочки,
косовско-ресавски,
шумадијсковојвођански) и
ијекавски.
(зетско-рашки и
источнохерцеговачки).
Народни језик (језик као
скуп дијалеката) и
књижевни (нормирани)
језик. Службена
употреба језика и писма
према Уставу. Језици
националних мањина
(основни подаци). Језик
– основне особине

језика за културу и
историју српског народа;
– сврста српски језик у
одговарајућу језичку групу
у Европи;
– именује дијалекте
српског језика;
– разуме постојеће језичке
прилике у Србији;
– издвоји делове
творенице и препозна
основне моделе њиховог
грађења;
– користи садржаје из
граматике обрађене у
претходним разредима и
повеже их са новим
градивом;
– доследно примени
правописну норму;
– примени основна
правила о распореду
акцената;
– уочи разлику између
научног,
административног и
разговорног
функционалног стила;
– пише и говори
поштујући карактеристике
различитих
функционалних стилова;
– уочи разлику између
речи и лексеме;
– препозна метафору и
метонимију као лексичке
механизме и разуме
значење вишезначних речи
карактеристичних за

поуздане податке и разликује
податак/информацију од њиховог
тумачења.
• Користи податке из различитих
извора и начине добијања података и
на основу тога процењује њихову
поузданост и препознаје могуће
грешке уз помоћ наставника.
• Користи информације у различитим
симболичким модалитетима
(табеларни, графички, текстуални
приказ), чита, тумачи и примењује
их, повезујући их са претходним
знањем из различитих области.
• Селектује, обрађује наводећи извор
и аутора, чува и презентује податке у
различитим форматима, укључујући
и ИКТ.
• Разликује јавне и приватне податке
и користи основна правила чувања
приватности података.

3.

ПРАВОПИС

4.

ОРТОЕПИЈА

говорног и писаног
језика. Грађење речи: –
основни модели:
извођење, слагање,
префиксација; – просте
речи и творенице
(изведенице, сложенице,
префиксалне творенице);
– састав твореница:
корен, творбена основа,
префикс, суфикс.
Систематизација
претходно обрађених
садржаја из фонетике,
морфологије и синтаксе.
Фонетика: подела
гласова и гласовне
промене. Морфологија:
врсте и подврсте речи и
њихове категорије.
Синтакса: реченични
чланови (састав и
функција); независне и
зависне реченице;
слагање реченичних
чланова.
Писање имена из
страних језика са
акцентом на њихову
промену. Спојено и
одвојено писање речи
(сложенице,
полусложенице,
синтагме). Генитивни
знак. Црта и цртица;
други интерпункцијски
и правописни знаци.
Краткоузлазни и
краткосилазни акценат;

свакодневну
комуникацију;
– разуме значење
застарелих речи и
неологизама;
– користи речник,
енциклопедију и лексикон;
– уочи манипулацију у
пропагандним текстовима;
– напише приказ,
расправу и краћи есеј;
– разликује делове текста и
књиге
– укључујући индекс,
појмовник, библиографију
– и уме да их користи;
– повезује информације и
идеје изнесене у тексту,
уочава јасно исказане
односе и изводи закључак
заснован на тексту.

– доследно примени
правописну норму;

- примени основна правила
о распореду акцената;
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правила о распореду
акцената и
неакцентованих дужина
(основни појмови).
Књижевни и остали
типови текстова у
функцији унапређивања
језичке културе.
Текстови писани
различитим
функционалним
стиловима:
публицистички стил
(репортажа, интервју);
административни стил
(молба, жалба,
уплатница, обрасци,
радна биографија;
бирократски језик);
научни стил (примери из
текстова у уџбеницима
других наставних
предмета; употреба
термина).
Лексикологија: –
једнозначност и
вишезначност речи; –
лексичка метафора и
лексичка метонимија као
механизми остваривања
вишезначности; –
синонимија, антонимија
и хомонимија; –
застареле речи; нове
речи – неологизми; –
речник, лексикон,
енциклопедија.
Пропагандни текстови
(рекламе и слично).

– пише и говори
поштујући карактеристике
различитих
функционалних стилова;
– напише приказ, расправу
и краћи есеј;

.

• Познаје различитe обликe
комуникације и њихове одлике
(усмену и писану, невербалну,
телефоном, путем интернета, итд.).
• Уме јасно да се изрази усмено и
писано, у складу са потребама и
карактеристикама ситуације,
поштујући ограничења у погледу
дужине и намене.
• Уважава саговорника реагујући на
оно што говори, а не на његову
личност.
• Изражава своје ставове, мишљења,
осећања, на позитиван,
конструктиван и аргументован
начин.
• Користи на одговарајући и
креативан начин језик и стил који је
специфичан за различите
дисциплине; кроз комуникацију
негује културу изражавања и чува
језички идентитет.
• Уме да саслуша излагање
саговорника до краја и без упадица

Расправа и есеј на задату
тему. Приказ (књиге,
филма, позоришне
представе и сл.).
Говорне вежбе:
интерпретативноуметничке (изражајно
читање, рецитовање);
анализа снимљеног
разговора; интервју;
расправа (дискусија);
презентовање чињеница
и коментара.
Правописне вежбе:
диктат, уочавање и
објашњавање
правописних грешака у
тексту; писање имена из
страних језика; писање
позајмљеница
(информатички термини,
мејл и сл.); писање
сложеница,
полусложеница и
синтагми; писање црте и
цртице; запета у
независносложеним
реченицама. Језичке
вежбе: уочавање и
исправљање грешака у
неправилно маркираном
тексту; попуњавање
текста са празнинама;
тражење грешака у
тексту и исправљање.
Лексичко-семантичке
вежбе: допуњавање
реченица хомонимима
(хомоними и акценти);

проналажење
одговарајућег синонима;
антонимски ланац;
одређивање
значења метафоре и
метонимије у тексту;
тумачење застарелих
речи и неологизама;
дефинисање лексема.
Писмене вежбе и домаћи
задаци и њихова анализа
на часу. Четири школска
писмена задатка.
Кључни појмови садржаја: епска и лирска лектира, језичко-стилски појмови, развој српског језика, норма стандардног српског језика, писмени задаци

Назив предмета:
Математика
Разред:
осми
Правилник: Правилник о програму наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања: 11/2019-61, 2/2020-6, 6/2020-118, 5/2021-8, 17/2021-58
Годишњи фонд часова:
136
Недељни фонд часова:
4
Ред. број
Назив теме
Број
САДРЖАЈ
ИСХОДИ
НАЧИН ПРОВЕРЕ
Међупредметне компетенције
По завршетку теме ученик
часова
ОСТВАРЕНОСТИ
ће бити у стању да
Образовних
стандарда, исхода,
циљева учења
1.
СЛИЧНОСТ
Пропорционалне
− примени Талесову
• посматрање
• компетенција за учење,
ТРОУГЛОВА
8
величине.
теорему у геометријским
• праћење
• комуникација,
задацима и реалном
ангажовања
• рад са подацима и информацијама,
Талесова теорема.
контексту;
ученика
•
решавање проблема,
− примени сличност
• писмено
• сарадња,
Сличност
троуглова у
испитивање
• дигитална компетенција.
троуглова.
геометријским задацима
• усмено
и реалном контексту;
испитивање
Примене
• домаћи задаци
сличности.
2.

ТАЧКА,ПРАВА,РАВАН

12

Однос тачке и
праве, тачке и
равни. Односи
правих;
мимоилазне праве.
Односи праве и
равни, нормала на
раван, растојање
тачке од равни.
Односи две равни.
Ортогонална
пројекција на
раван (тачке, дужи
и праве). Угао
између праве и
равни.

− анализира односе тачака,
правих и равни у
простору и запише те
односе математичким
писмом;
− представља цртежом
односе геометријских
објеката у равни и
простору и користи их
приликом решавања
задатака;
− уочи правоугли троугао
у простору и примени
Питагорину теорему у
геометријским задацима
и реалном контексту;

• посматрање
• праћење
ангажовања
ученика
• продукти
ученикових
активности
• писмено
испитивање
• усмено
испитивање
• домаћи задаци

•
•
•
•
•
•

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

3.

ЛИНЕАРНЕ
ЈЕДНАЧИНЕ И
НЕЈЕДНАЧИНЕ СА
ЈЕДНОМ
НЕПОЗНАТОМ

Полиедар.
Линеарна
једначина.
17

Решавање
линеарних
једначина с једном
непознатом.
Линеарна
неједначина.
Решавање
линеарних
неједначина с
једном непознатом.

− реши линеарну
једначину, неједначину и
систем линеарних
једначина са две
непознате;
− реши реалне проблеме
користећи линеарну
једначину, неједначину
или систем линеарних
једначина са две
непознате;

• посматрање
• праћење
ангажовања
ученика
• писмено
испитивање
• усмено
испитивање
• домаћи задаци

•
•
•
•

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

• посматрање
• праћење
ангажовања
ученика
• израда модела
• писмено
испитивање
• усмено
испитивање
• домаћи задаци

•
•
•
•
•

компетенција за учење,
комуникација,
решавање проблема,
сарадња,
дигитална компетенција.

• посматрање
• праћење
ангажовања
ученика
• израда модела
• писмено

•
•
•
•
•

компетенција за учење,
комуникација,
решавање проблема,
сарадња,
дигитална компетенција.

•
•
•

Примена у
реалним
ситуацијама.
4.

ПРИЗМА

14

Призма: појам,
врсте, елементи.
Мрежа праве
призме.

− израчуна површину и
запремину праве призме
(четворостране,
тростране и
шестостране)

Површина праве
призме.
Запремина
праве призме.
5.

ПИРАМИДА

15

Пирамида; појам,
врсте, елементи.
Мрежа пирамиде.
Површина

− израчуна површину и
запремину праве
четворостране пирамиде
(основа правоугаоник),
правилне тростране и
шестостране пирамиде;

пирамиде.

испитивање
• усмено
испитивање
• домаћи задаци

Запремина
пирамиде.
6.

7.

8.

ЛИНЕАРНА
ФУНКЦИЈА

ГРАФИЧКО
ПРЕДСТАВЉАЊЕ
СТАТИСТ. ПОДАТАКА

СИСТЕМ ЛИН.
ЈЕДНАЧИНА СА ДВЕ
НЕПОЗНАТЕ

14

Линеарна функција
(y = kx + n). График
линеарне
функције; нула и
знак функције,
монотоност.
Имплицитни облик
задавања линеарне
функције. Цртање
и читање графика
линеарних
функција.

− учествује у избору
истраживачког пројекта
и начина рада

8

14

− нацрта и анализира
график линеарне
функције;

Појам линеарне
једначине с две
непознате. Појам
система од две

− влада појмом решења
система линерних
једначинаса две
непознате;

• посматрање
• праћење
ангажовања
ученика
• писмено
испитивање
• усмено
испитивање
• домаћи задаци

• посматрање
• праћење
ангажовања
ученика
• писмено
испитивање
• усмено
испитивање
• домаћи задаци
презентација

• посматрање
• праћење
ангажовања

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

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

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

компетенција за учење,
комуникација,
предузимљивост и оријентација ка
предузетништву,

линеарне једначине
с две непознате.
Решавање система
методом замене и
методом супротних
коефицијената;
графичка
интерпретација
система.
Примена у
реалним
ситуацијама.
9.

ВАЉАК

6

10.

КУПА

11

11.

ЛОПТА

9

− реши систем линеарних
једначина на основу
еквивалентних
трансформација;
− уме на основу
једноставног текста да
постави и реши систем
линеарних једначина;
− реши сложеније системе
линеарних једначина;
− уме на основу текста да
постави и реши систем
линеарних једначина;

Ваљак и његови
елементи. Мрежа
ваљка. Површина и
запремина правог
ваљка.

− израчуна површину и
запремину ваљка;
− примени обрасце за
површину и запремину
тела у реалним
ситуацијама;

Купа и њени
елементи. Мрежа
купе. Површина и
запремина праве
купе.

− израчуна површину и
запремину купе;
− примени обрасце за
површину и запремину
тела у реалним
ситуацијама;

Појам лопте и
сфере. Пресеци

− израчуна површину и
запремину лопте;

ученика
• писмено
испитивање
• усмено
испитивање
• домаћи задаци

•
•
•
•

рад са подацима и информацијама,
решавање проблема,
сарадња,
дигитална компетенција.

• посматрање
• праћење
ангажовања
ученика
• израда модела
• писмено
испитивање
• усмено
испитивање
• домаћи задаци

•
•
•
•
•
•

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

• посматрање
• праћење
ангажовања
ученика
• израда модела
• писмено
испитивање
• усмено
испитивање
• домаћи задаци

•
•
•
•
•
•

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

• посматрање

•
•

компетенција за учење,
естетичка компетенција,

лопте (сфере) и
равни. Површина и
запремина лопте.

12.

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ

8

− примени обрасце за
површину и запремину
тела у реалним
ситуацијама;

• праћење
ангажовања
ученика
• израда модела
• писмено
испитивање
• усмено
испитивање
• домаћи задаци

•
•
•
•

комуникација,
решавање проблема,
сарадња,
дигитална компетенција.

Назив предмета:
Техника и технологија
Разред:
8. разред
Правилник: Правилника о програму наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања„Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/19,
2/20 и 6/20
Годишњи фонд часова:
68. часова
Недељни фонд часова:
2. часа
Ред. број
Назив теме
Број
САДРЖАЈ
ИСХОДИ
НАЧИН
Међупредметне компетенције
По
завршетку
теме
ученик
ће
часова
ПРОВЕРЕ
бити у стању да
ОСТВАРЕНОСТИ
Образовних стандарда,
исхода, циљева учења

1.

Животно и радно
окружење

6

Увод у
електротехнику,
рачунарство и
мехатронику.
Електрична
инсталација опасност и мере
заштите.
Примена
електричних апарата
и уређаја у
домаћинству, штедња
енергије и енергетска
ефикасност.
Професије
(занимања) у области
електротехнике и
мехатронике.

2.

Саобраћај

6

Саобраћајна средства

- процени значај
електротехнике,
рачунарства и
мехатронике у животном
и радном окружењу;
- анализира опасности од
неправилног коришћења
електричних апарата и
уређаја и познаје
поступке
пружања прве помоћи;
- образложи важност
енергетске ефикасности
електричних уређаја у
домаћинству;
- повеже професије
(занимања) у области
електротехнике и
мехатронике са
сопственим
интересовањима;
упореди карактеристике

- Посматрање
-Праћење
ангажовања
ученика
- Усмено
испитивање
- Домаћи радови,
- Контролни радови
- Рад на часу
- Самостална
израда
постављених
задатака
- Активност на часу

Компетенција за целоживотно учење
Дигитална компетенција
Одговоран однос према здрављу
Одговоран однос према околини

- Посматрање

Комуникација

на електропогон врсте и
карактеристике.
Хибридна возила.
Електрични и
електронски уређаји
у
саобраћајним
средствима.
Основи
телекомуникација.
3.

4.

Техничка и
дигитална
писменост

18

Ресурси и
производња

20

електричних и хибридних
саобраћајних средстава са
конвенционалним;
- разуме значај
електричних и
електронских уређаја у
саобраћајним средствима;
- користи доступне
телекомуникационе
уређаје и
сервисе

- класификује компоненте
ИКТ уређаја према
намени;
процени
значај
управљања процесима и
уређајима
помоћу ИКТ;
- црта електричне шеме
правилно
користећи
симболе;
- користи софтвере за
симулацију
рада
електричних
кола;
састави
електромеханички модел
и управља њиме
помоћу интерфејса
Електроенергетски
објасни
систем
систем.
производње,
Производња,
трансформације и
трансформација
и преноса
електричне
Основне компоненте
ИКТ уређаја.
Управљање
процесима
и
стварима на
даљину помоћу ИКТ.
Основни симболи у
електротехници.
Рачунарски софтвери
за симулацију рада
електричних кола.
Израда и управљање
електромеханичким
моделом.

-Праћење
ангажовања
ученика
- Усмено
испитивање
- Домаћи радови,
- Контролни радови
- Рад на часу
- Самостална
израда
постављених
задатака
- Активност на часу
- 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
Дигитална компетенција

- Посматрање
-Праћење
ангажовања
ученика

Рад с подацима и информацијама
Одговоран однос према околини

Дигитална компетенција
Комуникација
Рад с подацима и информацијама

5.

Конструкторско
моделовање
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пренос
електричне енергије.
Обновљиви
извори
електричне енергије.
Електроинсталациони
материјал и прибор.
Кућне
електричне
инсталације.
Састављање
електричних кола
Коришћење
фазног
испитивача и мерење
електричних
величина
мултиметром.
Електричне машине.
Електротехнички
апарати и уређаји у
домаћинству.
Основни
електронике.
Рециклажа
електронских
компоненти.
Моделовање
електричних машина
и уређаја.
Огледи
са
електропанелима.
Коришћење
интерфејса
за
управљање
помоћу рачунара.
Израда једноставног
школског робота

енергије;
анализира
значај
коришћења обновљивих
извора
електричне енергије;
разликује
елементе
кућне
електричне
инсталације;
повеже
електрично
и/или електронско коло
према
задатој шеми;
- користи мултиметар;
анализира
карактеристике
електричних машина и
повезује их са њиховом
употребом;
- класификује електронске
компоненте на основу
намене;
аргументује
значај
рециклаже електронских
компоненти;
- самостално/тимски
истражује и осмишљава
пројекат;
- креира документацију,
развије и представи
бизнис
план производа;
- састави производ према
осмишљеном решењу;
- састави и управља
једноставним школским

- Усмено
испитивање
- Домаћи радови,
- Контролни радови
- Рад на часу
- Самостална
израда
постављених
задатака
- Активност на часу

- Посматрање
-Праћење
ангажовања
ученика
- Усмено
испитивање
- Домаћи радови,
- Контролни радови
- Рад на часу
- Самостална
израда

Компетенција за целоживотно учење
Рад с подацима и информацијама
Дигитална компетенција

постављених
роботом
сопствене
задатака
или мехатроничким
конструкције или из
- Активност на часу
моделом;
конструкторског
- представи решење
комплета.
Рад на пројекту:
готовог
израда производа/модела;
производа/модела;
- процењује свој рад и рад
управљање других и предлаже
моделом;
унапређење реализованог
пројекта.
- представљање
производа/модела.
Кључни појмови садржаја: штедња енергије, енергетска ефикасност, телекомуникације, радио, телевизија, мобилна телефонија, рачунарске мреже, интернет, GPS,
компоненте ИКТ уређаја, симболи, електричне шеме, енергетски систем, производња електричне енергије, електране, струјна кола, фазни испитивач, мултиметар,
електричне машине, електромотори, генератори, трансформатори, електронски елементи

Назив предмета:
Информатика и рачунарство
Разред:
8. разред
Правилник: Правилника о програму наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања „Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/19,
2/20 и 6/20.
Годишњи фонд часова:
34. часова
Недељни фонд часова:
1. час
Ред. број
Назив теме
Број
САДРЖАЈ
ИСХОДИ
НАЧИН
Међупредметне компетенције
По
завршетку
теме
ученик
ће
часова
ПРОВЕРЕ
бити у стању да
ОСТВАРЕНОСТИ
Образовних стандарда,
исхода, циљева учења

1.

Информационокомуникационе
технологије
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Радно окружење
програма за
табеларне
прорачуне.
Креирање радне
табеле и унос
података
(нумерички,
текстуални,
датум, време....).
Формуле и
функције.
Примена
формула за
израчунавање
статистика.
Сортирање и
филтрирање
података.
Груписање
података и
израчунавање

- унесе и мења податке у
табели;
- разликује типове
података у ћелијама
табеле;
- сортира и филтрира
податке по задатом
критеријуму;
- користи формуле за
израчунавање статистика;
- представи визуелно
податке на одговарајући
начин;
- примени основне
функције форматирања
табеле,
сачува је у пдф формату и
одштампа;
- приступи дељеном
документу, коментарише и
врши измене унутар
дељеног документа;

- Посматрање
Комуникативна компетенција,
-Праћење
компетенција за учење, дигитална
ангажовања
компетенција
ученика
- Усмено
испитивање
- Домаћи радови,
- Контролни радови
- Рад на часу
- Самостална
израда
постављених
задатака
- Активност на часу

2.

Дигитална
писменост

5

статистика по
групама.
Визуелизација
података - израда
графикона.
Форматирање
табеле
(вредности и
ћелија) и
припрема
за штампу.
Рачунарство у
облаку - дељене
табеле (нивои
приступа, измене
и коментари).
Заштита личних
података.
Права детета у
дигиталном добу
Отворени подаци

-разуме на које све начине
делимо личне
податке приликом
коришћења интернета;
- разуме потенцијалне
ризике дељења личних
података путем интернета,
поготову личних
података деце;
- разуме везу између
ризика на интернету и
кршења права;
- објасни појам „отворени
подаци”;
- успостави везу између
отварања података и
стварања услова за развој
иновација и привредних
грана за које су доступни

- Посматрање
Комуникативна компетенција,
-Праћење
компетенција за учење, дигитална
ангажовања
компетенција
ученика
- Усмено
испитивање
- Домаћи радови,
- Контролни радови
- Рад на часу
- Самостална
израда
постављених
задатака
- Активност на часу

3.

Рачунарство
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Програмски
језици и
окружења
погодни за
анализу
и обраду
података
(Јупyтер, Оцтаве,
Р, ...).
Унос података у
једнодимензионе
низове.
Једноставне
анализе низова
података помоћу
библиотечких
функција
(сабирање,
просек,
минимум,
максимум,
сортирање,
филтрирање).
Графичко
представљање
низова података.
Унос и
представљање
табеларно
записаних
података.
Анализе
табеларно
записаних

отворени подаци;
- унесе серију (низ)
података;
- изврши једноставне
анализе низа података
(израчуна збир, просек,
проценте, ...);
- графички представи
низове података (у облику
линијског, стубичастог
или секторског дијаграма);
- унесе табеларне податке
или их учита из локалних
датотека и сними их;
- изврши основне анализе
и обраде табеларних
података (по врстама и по
колонама, сортирање,
филтрирање, ...);
- изврши анализе које
укључују статистике по
групама;

Комуникативна компетенција,
- Посматрање
компетенција за учење, дигитална
-Праћење
компетенција
ангажовања
ученика
- Усмено
испитивање
- Домаћи радови,
- Контролни радови
- Рад на часу
- Самостална
израда
постављених
задатака
- Активност на часу

4.

Истраживачки
пројекат

4

података (нпр.
просек сваке
колоне, минимум
сваке врсте, ...).
Обраде табеларно
записаних
података
(сортирање,
филтрирање, ...).
Груписање
података и
одређивање
статистика за
сваку групу.
Онлајн упитник
(креирање типови питања,
дељење
- нивои приступа
и безбедност).
Онлајн упитник
(прикупљање и
обрада података,
визуализација).
Отворени подаци.
Инфографик.
Управљање
дигиталним
уређајима
(програмирање
уређаја).
Фазе пројектног
задатка од израде
плана до
представљања

- сарађује са осталим
члановима групе у свим
фазама пројектног задатка;
- сараднички осмисли и
спроведе фазе пројектног
задатка;
- самовреднује своју улогу
у оквиру пројектног
задатка/тима;
- креира рачунарске
програме који доприносе
решавању пројектног
задатка;
- поставља резултат свог
рада на Интернет ради
дељења са другима уз
помоћ наставника;
- вреднује своју улогу у
групи при изради
пројектног задатка и
активности за које је био

- Посматрање
Комуникативна компетенција,
-Праћење
компетенција за учење, дигитална
ангажовања
компетенција, Сарадња
ученика
- Усмено
испитивање
- Домаћи радови,
- Контролни радови
- Рад на часу
- Самостална
израда
постављених
задатака
- Активност на часу

задужен
решења.
Израда
пројектног
задатка у
корелацији са
другим
предметима.
Вредновање
резултата
пројектног
задатка.
Кључни појмови садржаја: Информација, податак, Microsoft Excel, табела, статистика, формуле, функције, филтрирање, COUNTIF, SUMIF, AVERAGEIF,
SUBTOTAL, визуелизација, графички приказ података, дијаграм, графикон, мини-графикон, графикони, низ података, функције, дијаграми, сортирање,
филтрирање, фреквенција, фишинг, шерентинг.

Назив предмета:
Француски језик
Разред:
осми
Правилник: Правилник о програму наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања: 11/2019-61, 2/2020-6, 6/2020-118, 5/2021-8, 17/2021-58
Годишњи фонд
часова:
Ред. Назив теме
број

0

Поздрављање
и
представљањ
е себе и
других и
тражење/
давање
основних
информација
о себи и
другима

Лични
идентитет
Слободно
време –
забава,
разонода,
хобији

68
Број
часо
ва

3

САДРЖАЈ

Недељни фонд
часова:
ИСХОДИ
По завршетку теме
ученик ће бити у
стању да

Tu connais Michel ? Il vient de Poitiers.
Je vous présente Monsieur Dupont. Tiens, je te présente Valérie, c’est ma meilleure amie. Moi,
c’est René. Bonjour. Enchanté. Salut.
C’est ton grand-père sur cette photo, n’est-ce pas? Oui, c’est mon papi, je m’appelle comme lui.
Maintenant il a 73 ans. Melheureusement, ma grand-mère est morte.
Le grand garçon blond aux yeux verts, avec un pull bleu, c’est Louis. Il s’intéresse à la musique.
Qui est cette petite fille à côté de lui ? C’est sa sœur, elle s’appelle Hélène, elle est très gentille.
Lucas et moi, nous habitons dans la même rue, mais nous ne sommes pas dans la même classe.
Nous nous rencontrons souvent devant l’école.
Презентативи (c’est, ce sont).
Питањаинтонацијом.
Упитнаморфемаn’est-ce pas?

Путовања

разумеједноставни
јетекстовекојисеод
носенапоздрављањ
е,
представљањеитра
жење/давањеинфо
рмацијаличнеприр
оде;
–
поздравииотпоздра
ви,
представисебеидру
гогкористећиједно
ставнијајезичкасре
дства;
–
размениједноставн
ијеинформацијели
чнеприроде;

Описнипридеви.
–

2
НАЧИН
ПРОВЕРЕ
ОСТВАРЕНОСТ
И
Образовних
стандарда, исхода,
циљева учења
Посматрање и
праћење, усмена
провера кроз играње
улога у паровима,
симулације у
паровима,иницијално
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

Међупредметне
компетенције

Одговорно учешће
у
демократском
друштву,
комуникација,
компетенција
за
учење, сарадња

Презентповратнихглагола.
Наглашенеличнезаменице.

унеколиковезаних
исказасаопштиинф
ормацијеосебиидр
угима;

(Интер)културнисадржаји: устаљенаправилаучтивe комуникације; именаинадимци;
родбина, породичниодносииродбинскевезе.

1

описивање
бића,
предмета,
места, појава,
радњи, стања
и збивања;
упућивање
позива за
учешће у
заједничкој
активности и
реаговање на
њих;
изношење
предлога и
савета;
разумевање и
давање
упутстава
описивање
радњи у
садашњости
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Yves est le garçon le plus grand dans ma classe. Il joue au basket.
Elle est médecin. Il est boulanger.
Elle est très nerveuse, mais elle voudrait être plus calme.
Tu regardes quel animal ? Je regarde ce cheval blanc parce que j’adore les chevaux.
Quel est ce livre sur ton bureau ? C’est le livre de français que Sarah m’a prêté.
À mon avis, dans la revue qui est devant vous, il n’y a rien d’intéressant.
Ce portable ne fait pas de photos et on ne peut pas recevoir des e-mails. Celui-là est meilleur,
mais il est plus cher aussi.
Pour se relaxer, ma mère fait l’exercice suivant: d’abord, elle se met debout, le dos au mur. Puis,
elle lève les bras le plus haut possible. Elle tient cette position pendant 6 secondes. Elle respire
normalement. Enfin, elle se repose 6 secondes.
On parle français en France, mais aussi en Suisse, au Luxembourg et en Belgique. Le drapeau
français est tricolore, le drapeau serbe aussi.
Презентфреквентнихглагола.

изражавање
молби,
захтева,
обавештења,и
звињења,

Поређењепридева (компаратив, суперлатив).

–
разумеједноставни
јетекстовекојисеод
носенаописособа,
биљака, животиња,
предмета, места,
појaва, радњи,
стањаизбивања;
–
опишеиупоредижи
вабића, предмете,
места, појаве,
радње,
стањаизбивањакор
истећиједноставни
јајезичкасредства;
–
разумеједноставни
јепредлоге,
саветеипозивеназај
едничкеактивности
иодговоринањихуз
одговарајућеобраз
ложење;
– упутипредлоге,
саветеипозивеназај

писање),
усвојеност
лексичких
садржаја и
језичких
структура,
примена
правописа,
ангажованост и
залагање у раду
на часу и ван
њега,
Посматрање и
праћење, усмена
провера кроз играње
улога у паровима,
симулације у
паровима,иницијално
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,

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

честитања и
захвалности
Породица и
уже
друштвено
окружење
(пријатељи,
комшије,
наставници
итд.)
интернет и
друштвене
мреже

Показнипридеви.
Негација (ne/ n’... pas, ne jamais, ne rien, ne personne).
Предлозииспредназиваземаља.
Односнезаменице: que, qui, où
Изостављањеодређеногчланаиспредназивазанимања.
Средствазаисказивањеаргуменатаилогичкиходноса: d’abord, puis/ensuite, enfin ; mais, pour +
infinitif, car, parce que
(Интер)културнисадржаји: особеностинашеземљеиземаљаговорногподручјациљногјезика
(знаменитости, географскекарактеристикеисл.)
Jeu de mémoire
Règles du jeu : - Mélanger les cartes et bien les ordonner face contre table. - Tour à tour, chaque
élève retourne deux cartes : s’il retourne une paire, il la garde et peut rejouer.
Il faut que tu racontes ça à ton frère.
Avez-vous compris ? Pour apprendre, il faut bien écouter.
Tu devrais aller à la pharmacie.
Tu dois faire les courses aujourd’hui.
Tu peux écrire au courrier des lecteurs de ce magazine. Ils vont te répondre.
Pourriez/Pouvez-vous me dire où est la gare ?
Императив.
Инфинитив.

едничкеактивности
користећиситуаци
оноприкладнекому
никационемоделе;
–
затражиипружидод
атнеинформацијеу
везисапредлозима,
саветимаипозивим
аназаједничкеакти
вности;
разумеуобичајенем
олбеизахтевеиреаг
ујенањих;
–
упутиуобичајенем
олбеизахтеве;
– честита,
захвалииизвинисек
ористећимањеслож
енајезичкасредства
;
–
разумеиследиједно
ставнијаупутствау
везисуобичајенимс
итуацијамаизсвако
дневногживота;
–
пружиједноставниј
аупутстваувезисау
обичајенимситуац
ијамаизсвакодневн
огживота;

Конструкцијаil faut + субјунктив (глаголи 1. групе).
Конструкцијаil faut + инфинитив.
Модалниглаголи.
Упитнареченица.
Индиректниговор (упитнареченица)
(Интер)културнисадржаји:правилаучтивостиускладусастепеномформалностииситуацијом.

Je te propose de voir ce film, toi aussi.
Si elle a mal à la dent, elle doit aller chez le dentiste.
On peut aller chez moi si tu es libre après l’école. Ça me va ! / Pourquoi pas ? / D’accord, et on va
jouer aux jeux vidéo.
Voulez-vous essayer ? Oui, pourquoi pas ?
On ira voir le match si tu finis tes devoirs. J’aimerais bien y aller.
Sois patiente. N’ayez pas peur.
Et si on allait à la piscine ? C’est une bonne idée.
Презентфреквентнихглагола.
Модалниглаголи: pouvoir, devoir, vouloir.
Будућевреме.
Кондиционалпрезента.

разумеједноставни
јетекстовеукојимас
еописујурадњеиси
туацијеусадашњос
ти;
–
разумеједноставни
јетекстовеукојимас
еописујуспособнос
тииумећа;
–
разменипојединач
неинформацијеи/и
линеколикоинфор
мацијаунизукојесе
односенарадњеуса
дашњости;
– опишерадње,
способностииумећ
акористећинеколи
ковезанихисказа;

Хипотетичнареченица – вероватнипотенцијал.
Конструкција : (Et) si + imparfait
Субјунктив/ императивглаголааvoirиêtreуустаљенимизразима.
(Интер)културнисадржаји: прикладноупућивањепредлога,
саветаипозиваиреаговањенапредлоге, саветеипозиве.
Tu vas à Nice ? Non, j’en viens. Tu vas souvent à la campagne ? J’y vais chaque été.
On est ici depuis lundi.
Le mercredi, je fais du tennis.
Je sais danser et chanter. Je peux aussi jouer avec les enfants.
Quand je veux organiser une fête, je choisis d’abord une date et je réserve un endroit. Ensuite, je
fais une liste d’invités. Je prépare des invitations toute seule parce que j’adore dessiner. Enfin, je
choisis la nourriture et la musique.
Les filles mettent leurs nouvelles robes parce qu’elles se préparent pour la fête.
Презентфреквентнихглагола.
Негација (ne/ n’... pas, ne jamais, ne rien, ne personne).
Прилошкезаменице (en, y).
Предлозиипредлошкиизрази (à côté de, chez, depuis).
Прилози.
Прилозизаместо (ici, là).
Средствазаисказивањеаргуменатаилогичкиходноса: d’abord, puis/ensuite, enfin ; mais, parce

que
(Интер)културнисадржаји: породичниживот; животушколииуширемокружењу –
наставнеиваннаставнеактивности; распустиипутовања; традицијаиобичаји.
Excusez-moi, est-ce que je peux parler à Louise ?
Bien, merci et au revoir !
Je peux m’asseoir à côté de vous ?
Je voudrais savoir si le centre est ouvert cet après-midi. Est-ce que vous avez l’adresse du Centre
? Bonjour Madame, vous pouvez me dire à quelle heure ouvre le Centre cet après-midi ?
Je voudrais cette revue pour adolescents. Celle-là, son titre est Okapi.
Regarde-moi! Ouvre-lui! Téléphonez-leur!
Je suis vraiment désolé, Monsieur. Je vous demande pardon. Ne t’inquiète pas !
Je suis fier de toi. Toutes mes félicitations ! Je vous remercie beaucoup, Madame !
Кондиционалмодалнихглагола.
Упитнареченицасаконструкцијомest-ce que.
Личнезаменициуфункцијидиректногииндиректногобјекта.
Показнезаменице (celui, celle, ceux, celles).
Императив.
Узвичнереченице.
Индиректниговор (упитнареченица)
(Интер)културнисадржаји: правилаучтивекомуникације, значајнипразнициидогађаји,

честитања.
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Изражавање
припадања и
поседовања ,
изношење
предлога и
савета;
разумевање и
давање
упутстава
изражавање
количине,
димензија и
цена
Здравље,
хигијена,
превентива
болести,
лечење
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Cette moto? C’est celle de mon grand frère.
C’est à moi. Ils sont à vous.
J’ai fait ma valise. Tu as fait la tienne ?

-разуме
једноставније
исказе који се
односе на
поседовање и
припадање;

Il est à toi, ce portable rouge, n’est-ce pas ? Non, pas du tout, il est à cette
– формулише
dame-là. J’ai laissé le mien à la maison.
питања и
једноставније
Презентативи (c’est, ce sont).
исказе који се
односе на
Присвојнипридевиизаменице.
поседовање и
припадање;
Наглашенеличнезаменице.
Негација.
Упитнаморфемаn’est-ce pas?
Конструкцијазаисказивањеприпадности.
(Интер)културнисадржаји: односпремасвојојитуђојимовини.
Jeu de mémoire
Règles du jeu : - Mélanger les cartes et bien les ordonner face contre
table. - Tour à tour, chaque élève retourne deux cartes : s’il retourne une
paire, il la garde et peut rejouer.

разуме
једноставније
предлоге,
савете и
позиве на
заједничке
активности и
одговори на
њих уз
одговарајуће
образложење;
– упути
предлоге,
савете и

Посматрање и
праћење, усмена
провера кроз играње
улога у паровима,
симулације у
паровима,иницијално
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,

Одговорно учешће у
демократском
друштву,
комуникација,
компетенција за
учење, сарадња
Естетичка
компетенција
рад с подацима и
информацијама,диги
тална компетенција
одговоран однос
према здрављу

Il faut que tu racontes ça à ton frère.
Avez-vous compris ? Pour apprendre, il faut bien écouter.
Tu devrais aller à la pharmacie.
Tu dois faire les courses aujourd’hui.
Tu peux écrire au courrier des lecteurs de ce magazine. Ils vont te
répondre.
Pourriez/Pouvez-vous me dire où est la gare ?
Императив.
Инфинитив.
Конструкцијаil faut + субјунктив (глаголи 1. групе).
Конструкцијаil faut + инфинитив.
Модалниглаголи.
Упитнареченица.
Индиректниговор (упитнареченица)
(Интер)културнисадржаји:правилаучтивостиускладусастепеномфор
малностииситуацијом.
Je te propose de voir ce film, toi aussi.

позиве на
заједничке
активности
користећи
ситуационо
прикладне
комуникацион
е моделе;
– затражи и
пружи
додатне
информације
у вези са
предлозима,
саветима и
позивима на
заједничке
активности;
– разуме
уобичајене
молбе и
захтеве и
реагује на
њих;
– разуме
једноставније
исказе који се
односе на
количину,

Si elle a mal à la dent, elle doit aller chez le dentiste.
On peut aller chez moi si tu es libre après l’école. Ça me va ! / Pourquoi
pas ? / D’accord, et on va jouer aux jeux vidéo.
Voulez-vous essayer ? Oui, pourquoi pas ?
On ira voir le match si tu finis tes devoirs. J’aimerais bien y aller.
Sois patiente. N’ayez pas peur.
Et si on allait à la piscine ? C’est une bonne idée.
Презентфреквентнихглагола.
Модалниглаголи: pouvoir, devoir, vouloir.
Будућевреме.
Кондиционалпрезента.
Хипотетичнареченица – вероватнипотенцијал.
Конструкција : (Et) si + imparfait
Субјунктив/ императивглаголааvoirиêtreуустаљенимизразима.
(Интер)културнисадржаји: прикладноупућивањепредлога,
саветаипозиваиреаговањенапредлоге, саветеипозиве.
Novi Sad est une grande ville? C’est la plus grande ville de la Voïvodine

димензије и
цене;
– размени
информације
у вези са
количином,
димензијама и
ценама.

avec presque 300.000 habitants.
La France compte près de 67 millions d’habitants.
Combien de crayons avez-vous acheté?J’ai acheté deux crayons.
Tu as mangé tous les gâteaux ? Oui, je les ai mangés.
Ça coûte combien ? Ces baskets coûtent combien ? Ils coûtent 40 euros.
Merci ! Au revoir !
Je voudrais un kilo de pommes et un litre de lait. Voilà ! Ça fait combien
? 11,30 € trente. 11 euros 30 centimes ? C’est cher !
Cette tour fait plus de 500 mètres de haut.
Nous habitons au cinquième étage.
Cette année je suis en 8ème.
J’ai autant d’amis que toi.
Il a plus de temps libre que moi.
Основнибројевипреко 1000.
Реднибројеви.
Партитивничлан.
Партитивноde.

Компарација.
Личнезаменицеуфункцијидиректногобјекта.
Упитнареченица.
Презентативи (voilà, c’est).
(Интер)културнисадржаји: друштвеноокружење; валутe
циљнихкултура; правописнеконвенцијеприраздвајањухиљада,
каоицелиходдецималнихбројева; конвенцијеуизговорудецимал
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Описивање
будућих
радњи
(планова,
намера,
предвиђања),
изражавање
мишљења,
изрицање
дозвола,
забрана,
правила
понашања и
обавеза
Наука и
истраживања
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Quand est-ce qu’on part ? Il demande quand on part. Je pars dans deux
jours.
D’abord, je vais finir mes devoirs, puis j’irai au cinéma.
Si mes parents me laissent partir, je viendrai avec toi!
S’il fait beau demain, on va à la piscine.
Si j’avais du temps libre, je sortirais ce soir.
Qui va jouer les personnages ? Qui va à ce spectacle ?
C’est Pierre qui va le faire.
Cette année, je vais faire plus de sport et je vais aller à un atelier de

–
разумеједност
авнијеисказек
ојисеодносена
одлуке,
обећања,
планове,
намереипредв
иђањаиреагује
нањих;
–
размениједнос
тавнијеисказе
увезисаобећа
њима,
одлукама,

Посматрање и
праћење, усмена
провера кроз играње
улога у паровима,
симулације у
паровима,иницијално
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,

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

peinture.
Nous finirons notre projet dans dix jours.
Je crois que`il va neiger demain.
Je suis sûr que tu réussiras.
Презентфреквентнихглагола.
Futur simple.
Futur proche.
Негација (ne/ n’... pas, ne jamais, ne rien, ne personne).
Предлози: dans + временскаодредница
Хипотетичнереченице – вероватниимогућипотенцијал.
Средствазаисказивањеаргуменатаилогичкиходноса: d’abord,
puis/ensuite, enfin
(Интер)културнисадржаји:
правилаучтивостиускладусастепеномформалностииситуацијом;
традицијаиобичаји.
Je suis d’accord avec lui. Je pense que non. Je crois que tu n’as pas
raison.
Qu’est-ce que vous pensez ? Je ne suis pas sûr, mais je pense qu’il faut

плановима,
намерамаипре
двиђањима;
–
саопштиштао
н/онаилинеко
другипланира,
намерава,
предвиђа;
–
разумеједност
авнијеисказек
ојимасетражи
мишљењеиреа
гујенањих;
–
изражавамиш
љење,
слагање/несла
гањеидајекрат
кообразложењ
е;
–
разумеједност
авнијеисказек
ојисеодносена
дозволе,
забране,

слушање, говор и
писање),
усвојеност
лексичких
садржаја и
језичких
структура,
примена
правописа,
ангажованост и
залагање у раду
на часу и ван
њега

attendre encore un peu.
Qu’est-ce que tu en penses ? Je crois que Marc n’est pas coupable

упозорења,
правилапонаш
ањаиобавезеи
реагујенањих;

Ce n’est pas juste ! Ce n’est pas bien !
À ton avis, quelle équipe a mieux joué ?
Selon/Pour moi, c’est l’équipe de mon école.
À mon avis, il n’est pas possible de terminer tout en cinq minutes.
Je propose une autre solution.
Презентфреквентнихглагола.
Изрази: selon..., pour..., à mon avis
Наглашенеличнезаменице.
Упитнареченица.
Објекатскареченица – глаголимишљења (индикатив).
Негација.
(Интер)културнисадржаји:
поштовањеосновнихнормиучтивостиукомуникацијисавршњацимаио
драслима.
Maman me dit que je peux inviter tous mes copains à mon anniversaire.

–
размениједнос
тавнијеинфор
мацијекојесео
дносенадозво
ле, забране,
упозорења,
правилапонаш
ањаиобавезек
одкуће,
ушколиинајав
номместу;

Tous mes amis vont au cinéma, mais pas moi. Mon papa ne me permet
pas.
Ne lui dis rien!
Tu dois apprendre beaucoup cette semaine.
C’est toi qui as jeté la bouteille dans l’herbe ? Non, ce n’est pas moi, je
respecte la nature.
Cherche une poubelle pour jeter ce papier !
N’ouvrez pas le livre pour le moment ! Ne pas ouvrir les fenêtres. Ne pas
se pencher. Assez ! Ça suffit ! On ne mange pas avec ses mains.
Il ne faut pas allumer le feu.
Il ne faut pas jeter des ordures.
Il est interdit de fumer ici.
Презентфреквентнихглагола.
Модалниглаголи.
Императив.
Инфинитив.
Индиректниговор – изјавнереченице (уводниглаголупрезенту).

Конструкцијаil faut / il ne faut pas + инфинитив.
Личнезаменицеуфункцијииндиректногобјекта.
Негација.
Узвичнереченице.
(Интер)културнисадржаји: понашањеукући,
школиинајавнимместима; значењезнаковаисимбола.
4

-описивање
радњи, стања
и збивања,
описивање
радњи у
прошлости
изражавање
допадања и
недопадања
Медији,
масмедији,
интернет и
друштвене
мреже
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Yves est le garçon le plus grand dans ma classe. Il joue au basket.
Elle est médecin. Il est boulanger.
Elle est très nerveuse, mais elle voudrait être plus calme.
Tu regardes quel animal ? Je regarde ce cheval blanc parce que j’adore
les chevaux.
Quel est ce livre sur ton bureau ? C’est le livre de français que Sarah m’a
prêté.
À mon avis, dans la revue qui est devant vous, il n’y a rien d’intéressant.
Ce portable ne fait pas de photos et on ne peut pas recevoir des e-mails.
Celui-là est meilleur, mais il est plus cher aussi.
Pour se relaxer, ma mère fait l’exercice suivant: d’abord, elle se met
debout, le dos au mur. Puis, elle lève les bras le plus haut possible. Elle
tient cette position pendant 6 secondes. Elle respire normalement. Enfin,

–
разумеједност
авнијетекстов
екојисеодносе
наописособа,
биљака,
животиња,
предмета,
места, појaва,
радњи,
стањаизбивањ
а;
–
опишеиупоре
диживабића,
предмете,
места, појаве,
радње,
стањаизбивањ

Посматрање и
праћење, усмена
провера кроз играње
улога у паровима,
симулације у
паровима,иницијално
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

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

elle se repose 6 secondes.
On parle français en France, mais aussi en Suisse, au Luxembourg et en
Belgique. Le drapeau français est tricolore, le drapeau serbe aussi.
Презентфреквентнихглагола.
Поређењепридева (компаратив, суперлатив).
Показнипридеви.
Негација (ne/ n’... pas, ne jamais, ne rien, ne personne).
Предлозииспредназиваземаља.
Односнезаменице: que, qui, où
Изостављањеодређеногчланаиспредназивазанимања.
Средствазаисказивањеаргуменатаилогичкиходноса: d’abord,
puis/ensuite, enfin ; mais, pour + infinitif, car, parce que
(Интер)културнисадржаји:
особеностинашеземљеиземаљаговорногподручјациљногјезика
(знаменитости, географскекарактеристикеисл.)
Nous sommes arrivés il y a trois jours.
Je n’ai jamais été chez eux.
Hier c’était dimanche, je me suis réveillé à 10 heures.

акористећијед
ноставнијајез
ичкасредства;
–
разумеједност
авнијетекстов
еукојимасеоп
исујуискуства
,
догађајииспос
обностиупро
шлости;
–
разменипојед
иначнеинфор
мацијеи/илин
еколикоинфор
мацијаунизуо
искуствима,
догађајимаисп
особностимау
прошлости;
–
опишеунекол
икокраћих,
везанихисказа
искуства,
догађајизпро

лексичких
садржаја и
језичких
структура,
примена
правописа,
ангажованост и
залагање у раду
на часу и ван
њега

Elle a écouté le dernier disque de ce chanteur et elle a décidé d’aller à
son concert.
J’ai découvert Paris il y a deux ans.
Il est né à Genève, mais il a grandi à Lyon parce que ses parents ont
déménagé.

шлости;
–
опишенекиист
оријскидогађа
ј,
историјскулич
ностисл.;

J’écoutais de la musique quand soudain Pauline est entrée.
Quand mes parents étaient petits, l’ordinateur n’existait pas.
Il s’est trompé à cause de moi. Je suis désolé.
Elle a réussi grâce à ses amis.
Les frères Lumière ont inventé le cinéma.
Napoléon Bonaparte était le premier empereur des Français. Il est né en
Corse.
Astérix et Obélix ont vécu dans un petit village gaulois et ils ont lutté
contre les Romains.
Перфекат (passé composé).
Имперфeкат.
Негација (ne/ n’... pas, ne jamais, ne rien, ne personne).
Предлозиипредлошкиизрази (il y a).

–
разумеједност
авнијеисказек
ојисеодносена
изражавањедо
падањаинедоп
адањаиреагује
нањих;
–
изразидопада
њеинедопада
њеузједностав
нијеобразлож
ење;

Временскареченица: quand.
Средствазаисказивањеаргуменатаилогичкиходноса: d’abord,
puis/ensuite, enfin ; mais, grâce à, à cause de, parce que
(Интер)културнисадржаји: историјскидогађаји, епохалнаоткрића;
важнијеличностиизпрошлости.
C’est toi que j’aime. Je l’aime comme un frère.
Les enfants aiment les jeux de société. Le frère de Mia aime jouer au
Scrabble.
Comme c’est joli ! Comme sa robe est belle ! Quel beau film !
J’aime les pommes, mais je préfère les bananes.
Je déteste la science fiction.
J’adore faire du ski.
Tu as aimé le film ? Non, il ne me plaît pas.
Конструкцијазанаглашавање (c’est... que).
Упитнареченица.
Узвичнареченица.
Негација.
(Интер)културнисадржаји: уметност, књижевностзамладе, стрип,

музика, филм, спорт.
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исказивање
жеља,
интересовања,
потреба, осета
и осећања
исказивање
просторних
односа и
упутстава за
оријентацију у
простору
изражавање
количине,
димензија и
цена
Путовања
Уметност
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Bonne chance! Bon appétit !
Tu as envie de quoi ? J’ai envie d’aller au cinéma. Moi, je n’ai pas envie.
J’aimerais être célèbre. Jе voudrais voyager partout dans le monde.
Je trouve ça intéressant. Je ne trouve pas ça intéressant.
J’espère qu’il viendra.
Ça me fait plaisir de te revoir !
Tout va bien maintenant.
Je n’aime pas le café.
Tu as réussi, je suis très content ! Elle n’est pas venue, c’est dommage !
Презентфреквентнихглагола.
Кондиционалпрезентафреквентнихглагола.
Узвичнареченица.
Негација.
(Интер)културнисадржаји: мимикаигестикулација; интересовања,
хоби, забава, разонода, спортирекреација.

–
разумеуобичај
енеизразеувез
исажељама,
интересовањи
ма,
потребама,
осећањимаире
агујенањих;
– изразижеље,
интересовања,
потребе,
осетеиосећањ
аједноставниј
имјезичкимср
едствима;
–
разумеједност
авнијапитања
којасеодносен
аоријентацију
/
положајпредм
ета,
бићаиместауп
росторуиправ
ацкретањаиод

Посматрање и
праћење, усмена
провера кроз играње
улога у паровима,
симулације у
паровима,иницијално
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

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

Où sont mes affaires? Elle demande où sont ses affaires.

говоринањих;

Vous ne pouvez pas traverser la rue ici.

–
затражииразу
меобавештењ
аооријентациј
и/положајупр
едмета,
бићаиместауп
росторуиправ
цукретања;

Au-dessous de mon appartement il y a un parc où je peux voir les enfants
qui jouent.
Pouvez-vous me montrer où est la gare, s’il vous plaît ?
Ma ville est située à 75km au nord de Belgrade.
Le Musée national se trouve dans le centre-ville, en face du Théâtre
national.
Elle habite à Subotica, dans le nord de la Serbie, à la frontière avec la
Hongrie.
En Serbie il y a cinq parcs nationaux: Djerdap, Kopaonik, Tara, Šar,
Fruška Gora.
Le tunnel du Mont-Blanc relie Chamonix en France et Courmayeur en
Italie.
Ils se promènent au bord de la mer.
Индиректнопитање.
Релативнезаменице (qui, que, où).
Основнибројеви.

–
опишеправацк
ретањаипрост
орнеодносејед
ноставнијим,
везанимисказ
има;
–
разумеједност
авнијеисказек
ојисеодносена
количину,
димензијеице
не;
–
размениинфор
мацијеувезиса
количином,

Странесвета.
Прилозизаместо (ici, là).
Предлози (à, de , en,près de, à côté de, en face de, au bord de…)
(Интер)културнисадржаји: јавнипростор; типичанизгледместа;
географскекарактеристикенашеземљеиземаљаговорногподручјациљ
ногјезика.
Novi Sad est une grande ville? C’est la plus grande ville de la Voïvodine
avec presque 300.000 habitants.
La France compte près de 67 millions d’habitants.
Combien de crayons avez-vous acheté?J’ai acheté deux crayons.
Tu as mangé tous les gâteaux ? Oui, je les ai mangés.
Ça coûte combien ? Ces baskets coûtent combien ? Ils coûtent 40 euros.
Merci ! Au revoir !
Je voudrais un kilo de pommes et un litre de lait. Voilà ! Ça fait combien
? 11,30 € trente. 11 euros 30 centimes ? C’est cher !
Cette tour fait plus de 500 mètres de haut.
Nous habitons au cinquième étage.
Cette année je suis en 8ème.

димензијамаи
ценама.

J’ai autant d’amis que toi.
Il a plus de temps libre que moi.
Основнибројевипреко 1000.
Реднибројеви.
Партитивничлан.
Партитивноde.
Компарација.
Личнезаменицеуфункцијидиректногобјекта.
Упитнареченица.
Презентативи (voilà, c’est).
(Интер)културнисадржаји: друштвеноокружење; валутe
циљнихкултура; правописнеконвенцијеприраздвајањухиљада,
каоицелиходдецималнихбројева;
конвенцијеуизговорудецималнихбројева;
метричкиинеметричкисистеммернихјединица.
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изражавање
допадања и
недопадања
Млади – деца
и омладина
Уметностсавремена
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C’est toi que j’aime. Je l’aime comme un frère.
Les enfants aiment les jeux de société. Le frère de Mia aime jouer au
Scrabble.

– разуме
једноставније
исказе који се
односе на
изражавање

Посматрање и
праћење, усмена
провера кроз играње
улога у паровима,
симулације у
паровима,иницијално
тестирање, тестови

Одговорно учешће у
демократском
друштву,
комуникација,
компетенција за
учење, сарадња
рад с подацима и

музика

Comme c’est joli ! Comme sa robe est belle ! Quel beau film !
J’aime les pommes, mais je préfère les bananes.

допадања и
недопадања и
реагује на
њих;

Je déteste la science fiction.
J’adore faire du ski.
Tu as aimé le film ? Non, il ne me plaît pas.
Конструкцијазанаглашавање (c’est... que).
Упитнареченица.
Узвичнареченица.
Негација.
(Интер)културнисадржаји: уметност, књижевностзамладе, стрип,
музика, филм, спорт.

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

– изрази
допадање и
недопадање
уз
једноставније
образложење;

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

информацијама,
дигитална
компетенција,
решавање проблема,
естетичка
компетенција

Назив предмета:
Разред:
Годишњи фонд часова:
Ред. број
Назив теме

Верска настава
осми
34
Број
часова

САДРЖАЈ

Недељни фонд часова:
ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће
бити у стању да

1
НАЧИН
Међупредметне компетенције
ПРОВЕРЕ
ОСТВАРЕНОСТИ
Образовних стандарда,
исхода, циљева учења

1.

Увод

1

 Упознавање са
садржајем
програма и
начином рада

2.

Човек је икона
Божија

6

 Човек - икона
Божја и
свештеник
твари
 Хришћанско
схватање
личности
 Грех као
промашај
човековог

 моћи да сагледа
садржаје којима ће
се бавити настава
Православног
катихизиса у току 8.
разреда
основне школе;
 моћи да уочи какво је
његово
предзнање из градива
Православног катихизиса
обрађеног у претходном
разреду
школовања
 моћи да увиди да је
човек икона
Божија јер је слободна
личност и
да је служба човекова да
буде
спона између Бога и света.
 моћи да увиди да се
човек
остварује као личност у

Катихизација као
литургијска
делатностзаједничко 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

Компетенција за целоживотно учење
Комуникација

Компетенција за целоживотно учење
Комуникација
Решавање проблема
Одговоран однос према здрављу
Одговоран однос према околини
Естетичка компетенција

назначења
 Две велике
заповести о
љубави
 Слобода и
љубав у
хришћанском
етосу

3.

Подвижничко
евхаристијски етос
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 Хришћански
подвиг
 Примери
подвига:

слободној
заједници љубави са
другим.
 бити подстакнут да
учествује у
литургијској заједници.
 моћи да сагледа грех
као промашај
људског назначења;
 моћи да разликује
слободу од
самовоље;
 моћи да увиди да човек
може бити
роб својих лоших особина
и
навика;
 бити подстакнут да
увиди вредност
ближњега у сопственом
животу;
 моћи да усвоји став да
једино кроз
љубав човек може
превазићи
конфликт;
 моћи да вреднује своје
поступке на
основу Христових
заповести о
љубави.
 моћи да увиди да је
подвиг начин
живота у Цркви;
 моћи да препозна

слободно учешће у
богослужбеном
животу Цркве.
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

Компетенција за целоживотно учење
Комуникација
Одговоран однос према околини
Естетичка компетенција

свети људи су
имали различите
подвиге
 Хришћански
пост
(духовни смисао,
начин поста,
евхаристијски,
једнодневни и
вишедневни
пост)
 Основне
хришћанске
врлине
 Евхаристијски
поглед на свет

4.

Литургија
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 Молитва лична и
саборна
 Црква је Тело
Христово
 Божанствена
литургија
- Проскомидија

различите
подвиге као путеве који
воде ка
истом циљу;
 моћи да објасни кад и
како се
пости;
 моћи да увиди смисао и
значај
поста;
 бити подстакнут на пост
и молитву
као начин служења Богу;
 бити подстакнут да
развија
хришћанске врлине;
 бити подстакнут да се
критички
односи према својим
поступцима;
 бити подстакнут да чита
Житија
Светих;
 бити подстакнут да
заснује свој
однос према Богу на
захвалности
 моћи да увиди да је
молитва
разговор са Богом;
 бити подстакнут да
преиспита и
обогати свој молитвени
живот;
 моћи да схвати личну

литургијском
сабрању;
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

Решавање проблема
Одговоран однос према здрављу
Одговоран однос према околини
Естетичка компетенција

- Литургија речи
(јектенија, мали
вход, читања)
- Евхаристија
(велики вход,
анафора,
Молитва
Господња,
причешће)
 Литургијски
простор (делови
храма)
 Повезивање
времена са
литургијским
доживљајем
вечности
(дневни,
недељни и
годишњи
богослужбени
круг)

5.

Царство Божије
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 Царство
Божије –
циљ стварања
 Васкрсење

молитву као
припрему за саборну
молитву;
 моћи да објасни
значење речи
Литургија и Евхаристија;
 моћи да однос међу
члановима
Цркве пореди са
повезаношћу
удова у људском телу;
 моћи да препозна неке
од
елемената Литургије;
 моћи да увиди да
Молитва
Господња има литургијску
основу;
 моћи да наведе
најважније делове
храма и препозна њихову
богослужбену намену.
 моћи да именује нека
богослужења
и да зна да постоје
покретни и
непокретни празници;
 бити подстакнут да
активније
учествује у
богослужењима;
 моћи да објасни да је
Бог створио
свет са циљем да постане
Царство

принципима
савремене активне
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

Компетенција за целоживотно учење
Комуникација
Решавање проблема
Одговоран однос према здрављу

мртвих
и живот будућег
века
 Етос хришћана
као сведочанство
Царства Божијег
 Обожење –
живот
у савршеној
заједници с
Богом
и другима
 Знаци присутва
Царства Божијег
у
овом свету (чуда,
мошти...)
 Икона – прозор
у
вечност

Божије;
 моћи да објасни да
Царство Божије
у пуноћи наступа по
другом
Христовом доласку и
васкрсењу
мртвих;
 моћи да објасни да је
Бог створио
човека као сарадника на
делу
спасења;
 моћи да препозна да је
Литургија
икона Царства Божијег;
 бити подстакнут да
активније
учествује у Светој
Литургији.
 моћи да преприча
догађај
Преображења Господњег;
 моћи да повеже појмове
светости и
обожења са дејством
Светога Духа
 моћи да препозна да је
предукус
Царства Божијег присутан
у
моштима, чудотворним
иконама,
исцељењима...
 моћи да препозна

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
простор за
остваривање своје

разлику између
православне иконографије
и
световног сликарства;
 моћи да препозна икону
као
символ Царства Божијег;
 бити подстакнут да на
правилан
начин изражава
поштовање према
хришћанским светињама.

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;
Оцењивање
Непосредно описно
оцењивање
ученика може се
вршити кроз:

• усмено
испитивање;
• писмено
испитивање;
• посматрање
понашања ученика;

ОПШТИ СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА – ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА КРАЈ ДРУГОГ ЦИКЛУСА ОБАВЕЗНОГ ОБРАЗОВАЊА

Општи стандарди постигнућа-образовни стандарди за крај другог циклуса обавезног образовања за Српски језик садрже стандарде постигнућа за области: Вештина
читања и разумевања прочитаног, Писано изражавање, Граматика, лексика, народни и књижевни језик и Књижевност. У оквиру сваке области описани су захтеви
на три нивоа, осим у области Народни и књижевни језик.

Основни ниво
CJ.1.1.1. разуме текст (ћирилични и латинични) којичита
наглас и у себи.
CJ.1.1.2. разликује уметнички и неуметнички текст;
умеда одреди сврху текста: експозиција
(излагање),дескрипција (описивање), нарација
(приповедање),аргументација, пропаганда .
CJ.1.1.3. препознаје различите функционалне стиловена
једноставним примерима.
CJ.1.1.4. разликује основне делове текста и
књиге(наслов, наднаслов, поднаслов, основни
текст,поглавље, пасус, фуснота, садржај, предговор,
поговор);препознаје цитат; служи се садржајем да би
пронашаоодређени део текста
CJ.1.1.5. проналази и издваја основне информације из
текста према датим критеријумима
CJ.1.1.6. рaзликује у тексту битно од небитног, главноод
споредног.
CJ.1.1.7. повезује информације и идеје изнете у
тексту,уочава јасно исказане односе (временски след,
средство-циљ, узрок-последица и сл.) и извoди
закључакзаснован на једноставнијем тексту
CJ.1.1.8. чита једноставне нелинеарне елементе текста:
легенде, табеле, дијаграме и графиконе
Основни ниво

Вештина читања и разумевања прочитаног
Средњи ниво
CJ.2.1.1. чита текст користећи различите стратегије
читања: „летимично читање“ (ради брзог налажења
одређених информација); читање „с оловком у руци“
(ради учења, ради извршавања различитих задатака,
ради решавања проблема); читање ради уживања
CJ.2.1.2. познаје врсте неуметничких текстова
(излагање, технички опис, техничко приповедање,
расправа, реклама).
CJ.2.1.3. препознаје и издваја језичка
средствакарактеристична за различите функционалне
стилове.
CJ.2.1.4. разликује све делове текста и књиге,
укључујући индекс, појмовник и библиографију и уме
њима да се користи.
CJ.2.1.5. проналази, издваја и упоређује информације
издва краћа текста или више њих (према
датимкритеријумима)
CJ.2.1.6. разликује чињеницу од коментара,
објективност од пристрасности и пропаганде на
једноставним примерима.
CJ.2.1.7. препознаје став аутора неуметничког текста и
разликује га од другачијих ставова изнетих у таквом
тексту.
Писано изражавање
Средњи ниво

Напредни ниво
CJ.3.1.1. проналази, издваја и упоређује информације
издва дужa текстa сложеније структуре или више њих
(према датим критеријумима)
CJ.3.1.2. издваја кључне речи и резимира текст
CJ.3.1.3. издваја из текста аргументе у прилог некој
тези(ставу) или аргументе против ње; изводи
закључкезасноване на сложенијем тексту
CJ.3.1.4. чита и тумачи сложеније нелинеарне елементе
текста: вишеструке легенде, табеле, дијаграме и
графиконе

Напредни ниво

CJ.3.2.1. организује текст у логичне и правилно
CJ.1.2.1. зна и користи оба писма (ћирилицу илатиницу) CJ.2.2.1. саставља експозиторни, наративни и
распоређене пасусе; одређује прикладан наслов текстуи
CJ.1.2.2. саставља разумљиву, граматички исправну
дескриптивни текст, који је јединствен, кохерентан и
поднаслове деловима текста
реченицу
унутар себе повезан
CJ.3.2.2. саставља аргументативни текст
CJ.1.2.3. саставља једноставан експозиторни,
CJ.2.2.2. саставља вест, реферат и извештај
CJ.3.2.3. пише приказ (књиге, филма, позоришне
наративнии дескриптивни текст и уме да га организује у CJ.2.2.3. пише резиме краћег и/или једноставнијег
смисаонецелине (уводни, средишњи и завршни део
текста
представе и сл.), репортажу и расправу
текста)
CJ.2.2.4. зна основне особине говорног и писаног језика
CJ.3.2.4. пише резиме дужег и/или сложенијег текста
CJ.3.2.5. зна и доследно примењује правописну норму
CJ.1.2.4. уме да преприча текст
CJ.2.2.5. зна правописну норму и примењује је у
CJ.1.2.5. свој језик прилагођава медијуму изражавања
већинислучајева
(говору, односно писању), теми, прилици и сл.;
препознаје и употребљава одговарајуће језичке
варијетете (формални или неформални)
CJ.1.2.6. влада основним жанровима писане
комуникације: саставља писмо; попуњава различите
обрасце и формуларе с којима се сусреће у школи и
свакодневном животу
CJ.1.2.7. зна да се служи Правописом (школским)
Граматика, лексика, народни и књижвни језик - пособласт - Граматаика
Основни ниво
Средњи ниво
Напредни ниво

CJ.1.3.1. зна особине и врсте гласова; дели реч наслогове
у једноставнијим примерима; примењује
књижевнојезичку норму у вези са гласовнимпроменама
CJ.1.3.2. уочава разлику између књижевне инекњижевне
акцентуације.
CJ.1.3.3. одређује место реченичног акцента
уједноставним примерима
CJ.1.3.4. препознаје врсте речи; зна основне
граматичкекатегорије променљивих речи;
примењујекњижевнојезичку норму у вези с облицима
речи.
CJ.1.3.5. разликује просте речи од
твореница;препознаје корен речи; гради реч према
задатомзначењу на основу постојећих творбених модела
CJ.1.3.6. препознаје синтаксичке јединице (реч,синтагму,
предикатску реченицу и комуникативнуреченицу)
CJ.1.3.7. разликује основне врсте независних реченица
(обавештајне, упитне, заповедне).
CJ.1.3.8. одређује реченичне и синтагматске чланове
утипичним(школским) примерима.
CJ.1.3.9. правилно употребљава падеже у реченици и
синтагми.
CJ.1.3.10. правилно употребљава глаголске облике(осим
имперфекта).
CJ.1.3.11. препознаје бирократски језик као
непожељанначин изражавања

CJ.2.3.1. одређује место акцента у речи; зна основна
правила акценатске норме
CJ.2.3.2. препознаје гласовне промене
CJ.2.3.3. познаје врсте речи; препознаје подврсте речи;
уме да одреди облик променљиве речи
CJ.2.3.4. познаје основне начине грађења речи
(извођење, слагање, комбинована творба, претварање)
CJ.2.3.5. препознаје подврсте синтаксичких јединица
(врсте синтагми, независних и зависних предикатских
реченица)
CJ.2.3.6. одређује реченичне и синтагматске чланове у
сложенијим примерима
CJ.2.3.7. препознаје главна значења падежа усинтагмии
реченици
CJ.2.3.8. препознаје главна значења и функције
глаголских облика

CJ.3.3.1. дели реч на слогове у сложенијим случајевима
CJ.3.3.2. познаје гласовне промене (уме да их препозна,
објасни и именује)
CJ.3.3.3. зна и у свом говору примењује акценатску
норму
CJ.3.3.4. познаје подврсте речи; користи терминологију
у вези са врстама и подврстама речи и њиховим
граматичким категоријама
CJ.3.3.5. познаје и именује подврсте синтаксичких
јединица (врсте синтагми, независних и зависних
предикатских реченица)
CJ.3.3.6. познаје главна значења падежа и главна
значења глаголских облика (уме да их објасни и зна
терминологију у вези с њима)

Граматика, лексика, народни и књижвни језик - подобласт - Лексика
Основни ниво
Средњи ниво
Напредни ниво
CJ.2.3.9. познаје метонимију као лексички механизам
CJ.3.3.7. уме да одреди значења непознатих речи и
CJ.1.3.12. познаје основне лексичке појаве:једнозначност
и вишезначност речи; основне лексичкеодносе:
CJ.2.3.10. зна значења речи и фразеологизама који се
израза на основу њиховог састава, контекста у коме су
јављају у школским текстовима (у уџбеницима,
употребљени, или на основу њиховог порекла
синонимију, антонимију, хомонимију;метафору као
CJ.3.3.8. зна значења речи и фразеологизама у
лексички механизам
текстовима из лектире и сл.), као и литерарним и
CJ.1.3.13. препознаје различита значења вишезначних
медијским текстовима намењеним младима, и
научнопопуларним текстовима, намењеним младима, и
речи које се употребљавају у контексту свакодневне
правилно их употребљава
правилно их употребљава
CJ.2.3.11. одређује значења непознатих речи и израза
комуникације (у кући, школи и сл.)
CJ.1.3.14. зна значења речи и фразеологизама који се
наоснову њиховог састава и/или контекста у коме су
употребљени (сложенији примери)
употребљавају у контексту свакодневне комуникације
(у кући, школи и сл.), као и оних који се често јављају у
школским текстовима (у уџбеницима, текстовима из

лектире и сл.)
CJ.1.3.15. одређује значења непознатих речи и израза на
основу њиховог састава и/или контекста у коме су
употребљени (једноставни случајеви)
CJ.1.3.16. служи се речницима, приручницима и
енциклопедијама
Граматика, лексика, народни и књижвни језик - подобласт - Народни и књижевни језик
Основни ниво
Средњи ниво
Напредни ниво
CJ.1.3.17. разликује појмове књижевног и народног
језика; зна основне податке о развоју књижевног језика
код Срба (од почетака до данас)
CJ.1.3.18. зна основне податке о пореклу и дијалекатској
разуђености српског језика
CJ.1.3.19. зна основне податке о језицима националних
мањина
CJ.1.3.20. има позитиван став према дијалектима (свом
и туђем)
CJ.1.3.21. разуме важност књижевног језика за живот
заједнице и за лични развој
Књижевност
Основни ниво
Средњи ниво
Напредни ниво
CJ.1.4.1. повезује наслове прочитаних књижевних дела
CJ.2.4.1. повезује дело из обавезне лектире са
CJ.3.4.1. наводи наслов дела, аутора, род и врсту на
(предвиђених програмима од V до VIII разреда) са
временому којем је настало и са временом које се
основу одломака, ликова карактеристичних тема и
именима аутора тих дела
узима за оквирприповедања
мотива
CJ.1.4.2. разликује типове књижевног стваралаштва
CJ.2.4.2. повезује наслов дела из обавезне лектире и
CJ.3.4.2. издваја основне одлике књижевних родова и
(усмена и ауторска књижевност)
род,врсту и лик из дела; препознаје род и врсту
врста у конкретном тексту
CJ.1.4.3. разликује основне књижевне родове: лирику,
књижевноуметничког дела на основу одломака,
CJ.3.4.3. разликује аутора дела од лирског субјекта и
епику и драму
ликова, карактеристичних ситуација
приповедача у делу
CJ.1.4.4. препознаје врсте стиха (римовани и
CJ.2.4.3. разликује лирско-епске врсте (баладу, поему) CJ.3.4.4. проналази и именује стилске фигуре; одређује
неримовани; осмерац и десетерац)
CJ.2.4.4. разликује књижевнонаучне врсте:
функцију стилских фигура у тексту
CJ.1.4.5. препознаје различите облике казивања у
биографију,аутобиографију, дневник и путопис и
CJ.3.4.5. одређује и именује врсту стиха и строфе
књижевноуметничком тексту: нарација, дескрипција,
научно-популарне текстове
CJ.3.4.6. тумачи различите елементекњижевноуметничког
дијалог и монолог
CJ.2.4.5. препознаје и разликује одређене (тражене)
дела позивајући се на само дело
CJ.1.4.6. препознаје постојање стилских фигура у
стилске фигуре у књижевноуметничком тексту
CJ.3.4.7. изражава свој став о конкретном делу и
књижевноуметничком тексту (епитет, поређење,
(персонификација, хипербола, градација, метафора,
аргументовано га образлаже
ономатопеја)
контраст)
CJ.3.4.8. повезује књижевноуметничке текстове с
CJ.1.4.7. уочава битне елементе књижевноуметничког
CJ.2.4.6. одређује мотиве, идеје, композицију, форму,
другим текстовима који се обрађују у настави
текста: мотив, тему, фабулу, време и место радње, лик...
карактеристике лика (психолошке, социолошке,

CJ.1.4.8. има изграђену потребу за читањем
књижевноуметничких текстова и поштује национално,
књижевно и уметничко наслеђе
CJ.1.1.9. способан је за естетски доживљај уметничких
дела

етичке) и њихову међусобну повезаност
CJ.2.4.7. разликује облике казивања у
књижевноуметничком тексту: приповедање,
описивање, монолог/унутрашњи монолог, дијалог
CJ.2.4.8. уочава разлику између препричавања и
анализе дела
CJ.2.4.9. уме да води дневник о прочитаним књигама

Општи стандарди постигнућа-образовни стандарди за крај другог циклуса обавезног образовања за Ликовну културу садрже стандарде постигнућа за области: Медији,
материјали и теехнике визуелних уметности;Елементи, принципи и садржаји (теме, мотиви и идеје...) визуелних уметности;Улога, развој и различитост визуелних
уметности
Медији, материјали и теехнике визуелних уметности
Основни ниво
Средњи ниво
Напредни ниво
ЛК.2.1.1. познаје и користи (у свом раду)
ЛК.3.1.1. познаје и користи различите изражајнемогућности класичних и
ЛК.1.1.1. разликује и користи (у свом раду)
основнеизражајне могућности класичних и
савремених медија, техникаи материјала визуелне уметности
основнемедије, материјале и технике (цртање,
сликање,вајање) визуелних уметности.
савременихмедија, техника и материјала
ЛК.3.1.2. одабира адекватна средства (медиј,материјал, технику, поступак) помоћу
визуелних уметности.
којих ће нанајбољи начин реализовати своју (одабрану) идеју
ЛК.1.1.2. изводи дводимензионалне
ЛК.2.1.2. образлаже свој рад и радове других
итродимензионалне радове.
ЛК.1.1.3. описује свој рад и радове других
(нпр.наводи садржај, тему, карактеристике
(нпр.исказује утисак)
технике...)

Основни ниво
ЛК.1.2.3.описује свој рад и радове других
(нпр.исказује утисак)

Основни ниво
ЛК.1.3.1. описује разлике које уочава на
уметничкимрадовима из различитих земаља,
култура и периода.
ЛК.1.3.2. зна да наведе различита занимања за
која супотребна знања и вештине стечене
учењем увизуелним уметностима
(нпр.костимограф, дизајнер,архитекта...)
ЛК.1.3.3. познаје места и изворе где може да
прошири своја знања везана за визуелне
уметности (нпр. музеј,галерију, атеље,
уметничка радионица...).
ЛК.1.3.4. зна неколико примера примене
визуелнихуметности у свакодневном животу

Елементи, принципи и садржаји (теме, мотиви и идеје...) визуелних уметности
Средњи ниво
Напредни ниво
ЛК.2.2.1. одабира адекватан садржај да би
ЛК.3.2.1. одабира адекватна средства (медиј,материјал, технику, поступак) помоћу
представионеку идеју или концепт
којих ће нанајбољи начин реализовати своју (одабрану) идеју
ЛК.2.2.2. образлаже свој рад и радове других
ЛК.3.2.2. изводи радове са одређеном намеромкористећи основне визуелне
(нпр.наводи садржај, тему, карактеристике
елементе и принципе даби постигао одређени ефекат. ЛК.3.2.3. користи тачне
технике...)
термине (нпр. текстура,ритам, облик...) из визуелних уметности
(примеренеузрасту и садржају) када образлаже свој рад и радоведругих. ЛК.3.2.4.
уочава међусобну повезаност елемената,принципа и садржаја на свом раду и на
радовимадругих
Улога, развој и различитост визуелних уметности
Средњи ниво
Напредни ниво
ЛК.2.3.1. лоцира одабрана уметничка дела у
ЛК.3.3.1. анализира одабрана уметничка дела у
историјски и друштвени контекст
односу на време настанка и према културној
припадности (описује основне карактеристике,намеру уметника...)
ЛК.3.3.2. описује потребна знања и вештине који су
неопходни у занимањима везаним за визуелнеуметности
ЛК.3.3.3. користи друга места и изворе (нпр.библиотека, интернет...) да би
проширио своја знањаиз визуелних уметности
ЛК.3.3.4. разуме међусобну повезаност и утицај
уметности и других области живота

Општи стандарди постигнућа-образовни стандарди за крај другог циклуса обавезног образовања за Музичку културу садрже стандарде постигнућа за области:
Знање и разумевање, Слушање музике, Музичко извођење, Музичко стваралаштво
Знање и разумевање
Основни ниво
Средњи ниво
Напредни ниво
МК.3.1.1. зна функцију елемената музичке
МК.2.1.1. уме да анализира повезаност музичких
МК.1.1.1. уме да препозна основне елементе
елемената и карактеристика музичких инструмената
писмености и извођачких састава у оквиру музичког
музичкеписмености
МК.1.1.2. уме да опише основне карактеристике
са музичком изражајношћу (на пример, брз темпо са
дела.
живахним карактером).
МК.3.1.2. разуме историјске и друштвене
- музичких инструмената и састава,
околностинастанка жанра и облика музичког фолклора.
МК.2.1.2. уме да анализира повезаност структуре
- историјско-стилских периода,
МК.3.1.3. критички и аргументовано образлаже својсуд.
- музичких жанрова и народног
идраматургије одређеног музичког жанра (на
стваралаштва
пример,оперски финале са догађајима у драми). МК.2.1.3.
МК.3.1.4. уме креативно да комбинује изражајнемузичке
елементе у естетичком контексту (одређенимузички
уме да анализира повезаност обликанародног музицирања
поступак доводи у везу са жељенимефектом)
са специфичним контекстомнародног живота
Слушање музике
Основни ниво
Средњи ниво
Напредни ниво
на основу слушања музичких примера, да
МК.2.2.1. да опише и анализира карактеристике
да анализира слушни пример и открије везуопажених
именује:
звучног примера кроз садејство опажених музичких
карактеристикаса:
МК.1.2.1. музичке изражајне елементе
елемената (на пример, узбуркана мелодија као
МК.3.2.1. структуралном и драматуршком
МК.1.2.2. извођачки састав
резултат специфичног ритма, темпа, агогике,
димензијомзвучног примера.
МК.1.2.3. музичке жанрове
динамике, интервалске структуре)
МК.3.2.2. жанровским и историјско-стилскимконтекстом
МК.1.2.4. српски музички фолклор
МК.2.2.2. да препозна структуру одређеног жанра
звучног примера. МК.3.2.3. контекстом настанка и
примене различитихоблика музичког фолклора
Музичко извођење
Основни ниво
Средњи ниво
Напредни ниво
МК.1.3.1. пева једноставне дечије, народне или
МК.3.3.1. изведе разноврсни музички репертоар
популарне композиције. МК.1.3.2. изводи
певањем или свирањем као солиста и у школским
једноставне дечије, народне илипопуларне
ансамблима
композиције на бар једном инструменту
Основни ниво
МК.1.4.1. направи музичке инструменте
користећи
предмете из окружења.
МК.1.4.2. осмисли мање музичке целине на
основупонуђених модела
МК.1.4.3. изводи пратеће ритмичке и мелодијскоритмичке деонице на направљеним музичким
инструментима.

Музичко стваралаштво
Средњи ниво

Напредни ниво
МК.3.4.1. осмишљава пратеће аранжмане за Орфов
инструментаријум и друге задате музичкеинструменте.
МК.3.4.2. Импровизује и/или компонује мање
музичкецелине (ритмичке и мелодијске) у оквиру
различитихжанрова и стилова
МК.3.4.3. Осмисли музику за школску представу,
приредбу или перформанс

МК.1.4.4. учествује у одабиру музике за
датижанровски и историјски контекст

Општи стандарди постигнућа-образовни стандарди за крај другог циклуса обавезног образовања за Историју садрже стандарде постигнућа за области: Историјско
знање,Истраживање и тумачење историје

Основни ниво
ИС.1.1.1. именује и разликује основне временске
одреднице
ИС.1.1.2. именује историјске периоде и зна редослед
историјских периода
ИС.1.1.3. зна поделу на праисторију и историју
ИС.1.1.4. уме да одреди којем веку припадају важне
године из прошлости
ИС.1.1.5. уме да одреди којем историјском периоду
припадају важне године из прошлости
ИС.1.1.6. препознаје значење основних појмова из
историје цивилизације
ИС.1.1.7. именује најважније појаве из националне
историје
ИС.1.1.8. именује најважније појаве из опште историје
ИС.1.1.9. зна на којем простору су се одиграле
најважније појаве и догађаји из националне и опште
историје
ИС 1.1.10. уме да наведе узроке и последице
најважнијих појава из прошлости
Основни ниво
ИС.1.2.1. препознаје на основу карактеристичних
историјских извора (текстуалних, сликовних,
материјалних) о којој историјској појави, догађају и
личности је реч
ИС.1.2.2. препознаје разлику између текстуалног
историјског извора и других текстова познатих
ученику, који говоре о истим историјским појавама
ИС.1.2.3. препознаје једноставне и карактеристичне
историјске информације дате у форми слике
ИС.1.2.4. уме да прочита једноставне и
карактеристичне историјске информације дате у
форми историјске карте у којој је наведена легенда

Историјско знање
Средњи ниво
ИС.2.1.1. уме да повеже личност и историјски
феномен са одговарајућом временском одредницом
иисторијским периодом
ИС.2.1.2. препознаје да постоји повезаност
националне, регионалне и светске историје
ИС.2.1.3. препознаје да постоји повезаност
регионалне и светске историје
ИС.2.1.4. препознаје да постоји повезаност појава
изпрошлости са појавама из садашњости
ИС.2.1.5. зна и разуме узроке и последице важних
историјских феномена у националној историји
ИС.2.1.6. зна и разуме узроке и последице важних
историјских прекретница из опште историје

Истраживање и тумачење историје
Средњи ниво
ИС.2.2.1. уме да закључи о којем догађају, феномену
иличности је реч на основу садржаја
карактеристичнихписаних историјских извора
ИС.2.2.2. уме да закључи о којем историјском
феномену је реч на основу карактеристичних
сликовних историјских извора
ИС.2.2.3. уме да одреди из које епохе или са ког
географског простора потиче историјски извор када
је текст извора непознат ученику, али су у њему
наведене експлицитне информације о особинама
епохе или географског простора
ИС.2.2.4. уме да одреди угао гледања на историјску

Напредни ниво
ИС.3.1.1. уме да примени знање из историјске
хронологије (уме прецизно да одреди којој деценији
и веку, историјском периоду припада одређена
година, личност и историјски феномен)
ИС.3.1.2. уме да објасни специфичности важних
историјских појмова и да их примени у одговарајућем
историјском контексту
ИС.3.1.3. зна специфичне детаље из националне и
опште историје
ИС.3.1.4. разуме на који начин су повезане појаве из
националне, регионалне, опште историје
ИС.3.1.5. разуме како су повезане појаве из прошлости
и садашњости
ИС.3.1.6. уме да закључи зашто је дошло до одређених
историјских догађаја и које су последице важних
историјских дешавања

Напредни ниво
ИС.3.2.1. уме да изврши селекцију историјских извора
ИС.3.2.2. уме да анализира и процени релевантност
историјског извора
ИС.3.2.3. уме да анализира и процени ближе
хронолошко порекло извора
ИС.3.2.4. уме да одреди на основу анализе
историјскогизвора контекст у којем је настао извор и
контекст окојем говори извор (идеолошки,
културолошки,социјални, политички, географски
контекст извора)
ИС.3.2.5. уме да прочита историјске информације у
различитим симболичким модалитетима и повеже ихса

ИС.1.2.5. уме да прочита једноставне и
карактеристичне историјске информације дате у
форми табеле
ИС.1.2.6. уме да прочита једноставне и
карактеристичне историјске информације дате уформи
графикона
ИС.1.2.7. зна да исте историјске појаве могу различито
да се тумаче
ИС.1.2.8. препознаје различита тумачења исте
историјске појаве на једноставним примерима

појаву (победника или побеђеног) на основу
поређења два историјска извора који говоре о
истомисторијском догађају, феномену
ИС.2.2.5. препознаје да постоји пристрасност у
појединим тумачењима историјских
личности,догађаја, феномена

претходним историјским знањем (закључује наоснову
историјске карте без понуђене легенде,упоређује два
графикона и закључује о појави)
ИС.3.2.6. уме да издвоји разлике и сличности у
тумачењима и изворима који се односе на исту
историјску појаву
ИС.3.2.7. уме да изрази став и мишљење о
одређеномтумачењу историјског феномена и да одреди
врступристрасности (манипулација,
пропаганда,стереотип...)

Општи стандарди постигнућа-образовни стандарди за крај другог циклуса обавезног образовања за Географију садрже стандарде постигнућа за области: Географске
вештине, Физичка географија, Друштвена географија, Регионална географија
Географске вештине
Основни ниво
Средњи ниво
Напредни ниво
ГЕ.3.1.1. доноси закључке о просторним
ГЕ.1.1.1. разуме појам оријентације и наводи начине
ГЕ.2.1.1. одређује стране света упростору и
(топографским) и каузалним везама
оријентисања
нагеографској карти. ГЕ.2.1.2. одређује положај места и
географскихчињеница-објеката, појава, процеса и односа
ГЕ.1.1.2. наводи и описује начине представљања
тачака нагеографској карти. ГЕ.2.1.3. препознаје и
Земљине површине (глоб и географска карта)
објашњава географскечињенице-објекте, појаве, процесе наоснову анализе географске карте
ГЕ.1.1.3. препознаје и чита географске и допунске
и односе који супредстављени моделом, сликом,
елементе карте
графиком, табелом исхемом.
ГЕ.2.1.4. приказује понуђене географске податке:
нанемој карти, картографским изражајним
средствима(бојама, линијама, простим геометријским
знацима,симболичким знацима ...), графиком, табелом
исхемом
Физичка географија
Основни ниво
Средњи ниво
Напредни ниво
ГЕ.1.2.1. именује небеска тела у Сунчевом систему и
ГЕ.2.2.1. описује небеска тела и њихова кретања
ГЕ.3.2.1. препознаје димензије Земље и објашњава
наводи њихов распоред.
ГЕ.2.2.2. разликује и објашњава географске чињенице
последице Земљиног облика и њених кретања
ГЕ.1.2.2. описује облик Земље и препознаје појаве
- објекте, појаве, процесе и односе у Земљиним
ГЕ.3.2.2. објашњава физичко-географске законитости
ипроцесе везане за њена кретања.
сферама (литосфери, атмосфери, хидросфери,
у географском омотачу (климатску и биогеографску
ГЕ.1.2.3. именује Земљине сфере (литосферу,атмосферу,
биосфери)
зоналност) и наводи мере за његову заштиту, обнову
хидросферу, биосферу) и препознајењихове основне
и унапређивање
одлике
Друштвена географија
Основни ниво
Средњи ниво
Напредни ниво
ГЕ.1.3.1. познаје основне појмове о становништву и
ГЕ.2.3.1. разликује и објашњава кретањестановништва
ГЕ.3.3.1. објашњава утицај природних и друштвених
насељима и уочава њихов просторни распоред
(природно и механичко) и структурестановништва.
фактора на развој и размештај становништва инасеља.
ГЕ.1.3.2. дефинише појам привреде и препознаје
ГЕ.2.3.2. именује међународне организације у
ГЕ.3.3.2. објашњава утицај природних и
привредне делатности и привредне гране
свету(EU,UNICEF,UN,UNESCO,FAO, Црвени крст ...)
друштвенихфактора на развој и размештај привреде
ипривредних делатности
Регионална географија
Основни ниво
Средњи ниво
Напредни ниво
ГЕ.1.4.1. препознаје основне природне и
ГЕ.2.4.1. описује природне и друштвене одлике
ГЕ.3.4.1. објашњава географске везе (просторне
друштвенеодлике наше државе
нашедржаве и наводи њене географске регије
икаузалне, директне и индиректне) и законитости(опште
ГЕ.1.4.2. именује континенте и препознаје
ГЕ.2.4.2. описује природне и друштвене одлике
и посебне) у нашој земљи и уме да издвојигеографске
њиховеосновне природне и друштвене одлике
континената и наводи њихове географске регије
регије.
ГЕ.3.4.2. објашњава географске везе (просторне
икаузалне, директне и индиректне) и законитости(опште
и посебне) у Европи и уме да издвојигеографске регије

ГЕ.3.4.3. објашњава географске везе (просторне
икаузалне, директне и индиректне) и законитости(опште
и посебне) на ваневропским континентима иуме да
издвоји географске регије

Општи стандарди постигнућа-образовни стандарди за крај другог циклуса обавезног образовања за Математику садрже стандарде постигнућа за области:
Бројеви и операције са њима, Алгебра и функције, Геометрија, Мерење, Обрада података
Бројеви и операције са њима
Основни ниво
Средњи ниво
Напредни ниво
MA.1.1.1. прочита и запише различите врсте бројева
MA.3.1.1. одреди вредност сложенијег бројевногизраза
MA.2.1.1. упореди по величини бројеве записане у
(природне, целе, рационалне)
различитим облицима
MA.3.1.2. оперише са појмом дељивости упроблемским
MA.1.1.2. преведе децимални запис броја у разломак
MA.2.1.2. одреди супротан број, реципрочну вредност ситуацијама
иобратно
MA.3.1.3. користи бројеве и бројевне изразе у
и апсолутну вредност броја; израчуна вредност
MA.1.1.2. упореди по величини бројеве истог записа,
једноставнијег израза са више рачунских операција
реалнимситуацијама
помажући се сликом кад је то потребно
различитог приоритета, укључујући ослобађање од
MA.1.1.3. изврши једну основну рачунску операцију
заграда, са бројевима истог записа
сабројевима истог записа, помажући се сликом кад је
MA.2.1.3. примени основна правила дељивости са 2,
топотребно (у случају сабирања и одузимања
3,5, 9 и декадним јединицама
разломакасамо са истим имениоцем); рачуна, на
MA.2.1.4. користи бројеве и бројевне изразе у
пример 1/5 одn, где је n дати природан број
једноставним реалним ситуацијама
MA.1.1.4. дели са остатком једноцифреним бројем и
зна када је један број дељив другим
MA.1.1.5. користи целе бројеве и једноставне изразе
са њима помажући се визуелним представама
Алгебра и функције
Основни ниво
Средњи ниво
Напредни ниво

MA.1.2.1. реши линеарне једначине у којима се
непозната појављује само у једном члану
MA.1.2.2. израчуна степен датог броја, зна основне
операције са степенима
MA.1.2.3. сабира, одузима и множи мономе
MA.1.2.4. одреди вредност функције дате таблицомили
формулом

Основни ниво

MA.2.2.1. реши линеарне једначине и системе
линеарних једначина са две непознате
MA.2.2.2. оперише са степенима и зна шта
јеквадратни корен
MA.2.2.3. сабира и одузима полиноме, уме да
помножидва бинома и да квадрира бином
MA.2.2.4. уочи зависност међу променљивим, зна
функцију y=ax и графички интерпретира њена
својства; везује за та својства појам директне
пропорционалности и одређује непознати члан
пропорције
MA.2.2.5. користи једначине у једноставним
текстуалним задацима

Геометрија
Средњи ниво

MA.3.2.1. саставља и решава линеарне једначине и
неједначине и системе линеарних једначина са две
непознате
MA.3.2.2. користи особине степена и квадратногкорена
MA.3.2.3. зна и примењује формуле за разлику
квадрата и квадрат бинома; увежбано трансформише
алгебарске изразе и своди их на најједноставнијиоблик
MA.3.2.4. разликује директно и
обрнутопропорционалне величине и то
изражаваодговарајућим записом; зна линеарну
функцију играфички интерпретира њена својства
MA.3.2.5. користи једначине, неједначине и системе
једначина решавајући и сложеније текстуалнезадатке

Напредни ниво

MA.1.3.1. влада појмовима: дуж, полуправа, права,
раван и угао (уочава њихове моделе у реалним
ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор;
разликује неке врсте углова и паралелне и нормалне
праве).
MA.1.3.2. влада појмовима: троугао,
четвороугао,квадрат и правоугаоник (уочава њихове
моделе у реалним ситуацијама и уме да их нацрта
користећиприбор; ученик разликује основне врсте
троуглова,зна основне елементе троугла и уме да
израчунаобим и површину троугла, квадрата и
правоугаоникана основу елемената који непосредно
фигуришу удатом задатку; уме да израчуна непознату
страницуправоуглог троугла примењујући
Питагоринутеорему).
MA.1.3.3. влада појмовима: круг, кружна
линија(издваја њихове основне елементе, уочава
њиховемоделе у реалним ситуацијама и уме да их
нацртакористећи прибор; уме да израчуна обим и
површинукруга датог полупречника).
MA.1.3.4. влада појмовима: коцка и квадар
(уочавањихове моделе у реалним ситуацијама, зна
њиховеосновне елементе и рачуна њихову површину
изапремину).
MA.1.3.5. влада појмовима: купа, ваљак и лопта(уочава
њихове моделе у реалним ситуацијама, знањихове
основне елементе).
MA.1.3.6. интуитивно схвата појам подударнихфигура
(кретањем до поклапања)
Основни ниво
MA.1.4.1. користи одговарајуће јединице за мерење
дужине, површине, запремине, масе, времена и углова
MA.1.4.2 претвори веће јединице дужине, масе
ивремена у мање
MA.1.4.3. користи различите апоене новца
MA.1.4.4. при мерењу одабере одговарајућу мерну
јединицу; заокругљује величине исказане датоммером

MA.2.3.1. одреди суплементне и комплементне
углове, упoредне и унакрсне углове; рачуна са њима
ако су изражени у целим степенима
MA.2.3.2. одреди однос углова и страница у троуглу,
збир углова у троуглу и четвороуглу и да решава
задатке користећи Питагорину теорему
MA.2.3.3. користи формуле за обим и површину
круга и кружног прстена
MA.2.3.4. влада појмовима: призма и пирамида;
рачуна њихову површину и запремину када су
неопходни елементи непосредно дати у задатку
MA.2.3.5. израчуна површину и запремину ваљка,
купеи лопте када су неопходни елементи непосредно
датиу задатку
MA.2.3.6. уочи осносиметричне фигуре и да одреди
осу симетрије; користи подударност и везује је са
карактеристичним својствима фигура (нпр.
паралелност и једнакост страница паралелограма)

Мерење
Средњи ниво
MA.2.4.1. пореди величине које су изражене
различитим мерним јединицама за дужину и масу
MA.2.4.2. претвори износ једне валуте у другу
правилно постављајући одговарајућу пропорцију
MA.2.4.3. дату величину искаже приближном
вредношћу

MA.3.3.1. рачуна са угловима укључујући и
претварање угаоних мера; закључује користећи
особине паралелних и нормалних правих, укључујући
углове на трансверзали
MA.3.3.2. користи основна својства троугла,
четвороугла, паралелограма и трапеза, рачуна
њихове обиме и површине на основу елемената који
нису обавезно непосредно дати у формулацији
задатка; уме да их конструише
MA.3.3.3. одреди централни и периферијски угао,
рачуна површину исечка, као и дужину лука
MA.3.3.4. израчуна површину и запремину призме и
пирамиде, укључујући случајеве када неопходни
елементи нису непосредно дати
MA.3.3.5. израчуна површину и запремину ваљка,
купе и лопте, укључујући случајеве када неопходни
елементи нису непосредно дати
MA.3.3.6. примени подударност и сличност
троуглова,повезујући тако разна својства
геометријскихобјеката

Напредни ниво
MA.3.4.1. по потреби претвара јединице мере,
рачунајући са њима
MA.3.4.2. процени и заокругли дате податке и рачуна
са таквим приближним вредностима; изражава оцену
грешке (нпр. мање од 1 динар, 1cm, 1g)

Основни ниво
MA.1.5.1. изражава положај објеката сврставајући их
уврсте и колоне; одреди положај тачке у првом
квадранту координатног система ако су дате
координате и обратно
MA.1.5.2. прочита и разуме податак са графикона,
дијаграма или из табеле, и одреди минимум или
максимум зависне величине
MA.1.5.3. податке из табеле прикаже графиконом и
обрнуто
MA.1.5.4. одреди задати проценат неке величине

Обрада података
Средњи ниво
MA.2.5.1. влада описом координатног система
(одређује координате тачака, осно или централно
симетричних итд)
MA.2.5.2. чита једноставне дијаграме и табеле и на
основу њих обради податке по једном критеријуму
(нпр. одреди аритметичку средину за дати скуп
података; пореди вредности узорка са средњом
вредношћу)
MA.2.5.3. обради прикупљене податке и представи их
табеларно или графички; представља средњу
вредност медијаном
MA.2.5.4. примени процентни рачун у једноставним
реалним ситуацијама (на пример, промена цене неког
производа за дати проценат)

Напредни ниво
MA.3.5.1. одреди положај (координате) тачака које
задовољавају сложеније услове
MA.3.5.2. тумачи дијаграме и табеле
MA.3.5.3. прикупи и обради податке и сам састави
дијаграм или табелу; црта график којим представља
међузависност величина
MA.3.5.4. примени процентни рачун у сложенијим
ситуацијама

Општи стандарди постигнућа-образовни стандарди за крај другог циклуса обавезног образовања за Биологију садрже стандарде постигнућа за области: Особине
живих бића, Јединство грађе и функција као основа живота, Наслеђивање и еволуција, Живот у екосистему, Човек и здравље, Посматрање, мерење и експеримент

Основни ниво
БИ.1.1.1. уме да наведе основне карактеристике
живог света
БИ.1.1.2. разликује живу и неживу природу у
непосредном окружењу и у типичним случајевима
БИ.1.1.3. препознаје основне сличности и разлике у
изгледу и понашању биљака и животиња
БИ.1.1.4. уме да наведе називе пет царстава и
познајетипичне представнике истих
БИ.1.1.5. зна да постоје просторне и временске
промене код живих бића и познаје основне чињеницео
томе

Основни ниво
БИ.1.2.1. зна да су најмањи организми саграђени од
једне ћелије у којој се одвијају
свикарактеристичниживотни процеси и зна основне
карактеристикеграђе такве ћелије
БИ.1.2.2. зна да је ћелија најмања јединица грађе
свихвишећелијских организама у чијим одељцима
сеодвијају разноврсни процеси, и зна основне
карактеристике грађе тих ћелија
БИ.1.2.3. зна основне карактеристике
грађебиљака,животиња и човека и основне функције
које сеобављају на нивоу организма
БИ.1.2.4. познаје основну организацију органа у
којима се одвијају различити животни процеси
БИ.1.2.5. разуме да је за живот неопходна енергија
коју организми обезбеђују исхраном
БИ.1.2.6. разуме да су поједини процеси заједнички
засва жива бића (дисање, надражљивост,

Особине живих бића
Средњи ниво
БИ.2.1.1. примењује критеријуме за разликовање
живог од неживог на карактеристичном
биолошкомматеријалу (препаратима, огледима)
БИ.2.1.2. познаје и користи критеријуме за
разликовање биљака и животиња и примењује их у
типичним случајевима
БИ.2.1.3. познаје критеријуме по којима се царства
међусобно разликују на основу њихових својстава
донивоа кола/класе
БИ.2.1.4. уме да објасни везу између промена у
просторном и временском окружењу и промена којесе
дешавају код живих бића у околностима кададелује
мањи број чинилаца на типичне заједницеживих бића
или организме

Јединство грађе и функција као основа живота
Средњи ниво
БИ.2.2.1. разуме да постоје одређене разлике у
грађићелија у зависности од функције коју обављају
увишећелијским организмима (разлике између
биљнеи животињске ћелије, између коштане и
мишићнећелије и сл.)
БИ.2.2.2. зна и упоређује сличности и разлике
измеђунивоа организације јединке: зна да се ћелије
којеврше исту функцију групишу и образују ткива,
ткиваса истом функцијом органе, а органи са
истомфункцијом системе органа
БИ.2.2.3. зна карактеристике и основне функције
спољашње грађе биљака, животиња и човека
БИ.2.2.4. разуме да је за живот неопходна енергија
која се производи, складишти и одаје у
специфичнимпроцесима у ћелији и да се то назива
метаболизам
БИ.2.2.5. разуме да биљне ћелије, захваљујући

Напредни ниво
БИ.3.1.1. примењује критеријуме за разликовање
живог од неживог у граничним случајевима и у
атипичним примерима
(вируси,деловиорганизама,плодови и сл.)
БИ.3.1.2. уме да објасни зашто је нештокласификовано
као живо или као неживо
БИ.3.1.3. разуме критеријуме по којима серазликују
биљке и животиње и уме да их примени у
атипичнимслучајевима
БИ.3.1.4. познаје критеријуме по којима се царства
међусобно разликују на основу њихових својстава до
нивоа класе/реда најважнијих група
БИ.3.1.5. уме да објасни везу између промена у
просторном и временском окружењу и промена којесе
дешавају код живих бића у комплексним
ситуацијама у сложенијим заједницама
Напредни ниво
БИ.3.2.1. зна карактеристике и основне функције
унутрашње грађе биљака, животиња и човека
БИ.3.2.2. разуме морфолошку повезаност појединих
нивоа организације и њихову међусобну
функционалну условљеност
БИ.3.2.3. разуме узроке развоја и усложњавања грађе
и функције током еволуције
БИ.3.2.4. разуме да је у остваривању
карактеристичног понашања неопходна
функционална интеграција више система органа и
разуме значај такве интеграције понашања за
преживљавање
БИ.3.2.5. разуме сличности и разлике у интеграцији
грађе и функције јединке током животног циклуса
БИ.3.2.6. зна и разуме главне морфолошке и
функционалне карактеристике органа који
информишу организам о стању у околини и њихову

покретљивост, растење, развиће, размножавање)
БИ.1.2.7. зна да организми функционишу као
независне целине у сталној интеракцији са околином

Основни ниво
БИ.1.3.1. разуме да јединка једне врсте даје потомке
исте врсте
БИ.1.3.2. зна основне појмове о процесима
размножавања
БИ.1.3.3. зна да свака ћелија у организму садржи
генетички материјал
БИ.1.3.4. зна за појам и основну улогу хромозома
БИ.1.3.5. зна основне принципе наслеђивања
БИ.1.3.6. зна како делују гени и да се стечене особине
не наслеђују
БИ.1.3.7. зна да од зигота настаје организам и да се тај
процес назива развиће
БИ.1.3.8. зна основне научне чињенице о
еволуцијиживота на Земљи
БИ.1.3.9. зна да живот на Земљи има заједничко
порекло са чијом се историјом можемо упознати на
основу фосилних записа
БИ.1.3.10. зна да је природно одабирање основни
механизам прилагођавања организама
Основни ниво

специфичној грађи, могу да везују енергију и
стварају(синтетишу) сложене (хранљиве) материје
БИ.2.2.6. разуме да и у биљној и у животињској ћелији
сложене материје могу да се разграђују, при чему се
ослобађа енергија у процесу који се назива дисање
БИ.2.2.7. познаје термин хомеостаза и зна да објасни
шта он значи
БИ.2.2.8. зна да је неопходна координација функција у
вишећелијским организмима и зна који органски
системи омогућују ову интеграцију
БИ.2.2.9. зна да нервни и ендокрини системи имају
улогу у одржавању хомеостазе
Наслеђивање и еволуција
Средњи ниво
БИ.2.3.1. разуме основне разлике између полног и
бесполног размножавања
БИ.2.3.2. разуме механизам настанка зигота
БИ.2.3.3. разуме зашто потомци личе на родитеље и
њихове претке, али нису идентични са њима
БИ.2.3.4. зна да на развиће организама поред
генетичког материјала утиче и средина
БИ.2.3.5. уочава да постоје разлике између јединки
исте врсте и различитих врста и зна да су оне настале
деловањем еволуционих механизама
БИ.2.3.6. уочава прилагођеност организама и разуме
да током еволуције природно одабирање доводи до
прилагођавања организама на услове животне средине

Живот у екосистему
Средњи ниво

улогу у одржавању унутрашње равнотеже (улога
нервног система)
БИ.3.2.7. зна и разуме главне морфолошке и
функционалне карактеристике органа који реагују на
промене у околини и карактеристике органа који
враћају организам у равнотежу онда када је из ње
избачен (стресно стање -улога ендокриног система)
БИ.3.2.8. зна и разуме које су последице стресног
стања за организам

Напредни ниво
БИ.3.3.1. разуме разлику између телесних и полних
ћелија у погледу хромозома и деоба
БИ.3.3.2. разуме да полне ћелије настају од посебних
ћелија у организму
БИ.3.3.3. зна функцију генетичког материјала и
његову основну улогу у ћелији
БИ.3.3.4. зна да је број хромозома у ћелији
карактеристика врсте
БИ.3.3.5. разуме како различити еволуциони
механизми, мењајући учесталост особина у
популацијама, доводе до еволуције
БИ.3.3.6. разуме да човек може да утиче на смер и
брзину еволуционих промена својих популација и
полулација других врста

Напредни ниво

БИ.1.4.1. препознаје основне еколошке појмове
(животна средина, станиште - биотоп, животна
заједница - биоценоза, популација, еколошка ниша,
екосистем, биом, биосфера) и зна најопштијечињенице о
њима
БИ.1.4.2. препознаје утицаје појединих абиотичких и
биотичких фактора на организме и популације
БИ.1.4.3. уме на задатом примеру да одреди
материјалне и енергетске токове у екосистему,
чланове ланаца исхране и правце кружења
најважнијих супстанци (воде, угљеника, азота)
БИ.1.4.4. препознаје животне услове који владају у
карактеристичним екосистемима Србије и најважније
представнике врста које их насељавају
БИ.1.4.5. препознаје основне последице развоја
човечанства на природу (утицај киселих киша,
озонских рупа, појачање ефекта стаклене баште,
глобалне климатске промене) и најважније врсте
загађивања воде, ваздуха, земљишта
БИ.1.4.6. разуме утицај човека на биолошку
разноврсност (нестанак врста, сеча шума, интензивна
пољопривреда, отпад)
БИ.1.4.7. препознаје основне процесе важне у заштити
и очувању животне средине (рециклажу, компост) и у
заштити биодиверзитета (националних паркова,
природних резервата)
БИ.1.4.8. зна шта може лично предузети у заштити
свог непосредног животног окружења

Основни ниво

БИ.2.4.1. употребљава еколошке појмове у опису
типичних ситуација у природи
БИ.2.4.2. зна и правилно именује делове екосистема,
заједница и популација и зна да опише везе између
делова
БИ.2.4.3. уме да на разноврсним примерима одреди
основне материјалне и енергетске токове у
екосистему, основне односе исхране и најважнија
својства биоценоза и популација
БИ.2.4.4. зна да у природи постоји кружење појединих
супстанци (воде, угљеника и азота)
БИ.2.4.5. препознаје различите биоме и зна њихов
основни распоред на земљи
БИ.2.4.6. препознаје животне услове који владају у
појединим екосистемима Европе и света и
карактеристичне представнике врста које
ихнасељавају
БИ.2.4.7. зна да објасни основне прилагођености
живих организама на живот у ваздушној, воденој и
земљишној средини
БИ.2.4.8. разуме последице загађења воде, ваздуха и
земљишта, као и значај очувања природних ресурса и
уштеде енергије
БИ.2.4.9. разуме значај природних добара у заштити
природе (националних паркова, природних
резервата, ботаничких башта, зоо-вртова)

Човек и здравље
Средњи ниво

БИ.3.4.1. уме да објасни како различити делови
екосистема утичу један на други као и међусобне
односе популација у биоценози
БИ.3.4.2. разуме да се уз материјалне токове увек
преноси и енергија и обратно и интерпретира односе
исхране у екосистему (аутотрофне, хетеротрофне,
сапротрофне животне комплексе, ланце исхране и
трофичке пирамиде)
БИ.3.4.3. разуме значај кружења појединих супстанци
у природи (воде, угљеника и азота)
БИ.3.4.4. разуме просторну и временску организацију
животних заједница и популација
БИ.3.4.5. предвиђа на основу задатих услова средине
тип екосистема који у тим условима настаје
БИ.3.4.6. познаје механизме којима развој
човечанства изазива промене у природи (утицај
киселих киша, озонских рупа, појачање ефекта
стаклене баште, глобалне климатске промене)
БИ.3.4.7. познаје механизме деловања мера заштите
животне средине, природе и биодиверзитета
БИ.3.4.8. разуме зашто се неограничен развој
човечанства не може одржати у ограниченим
условима целе планете

Напредни ниво

БИ.1.5.1. зна основне мере за одржавање личне
хигијене и хигијене околине и разуме зашто је важно
да их се придржава
БИ.1.5.2. разуме значај примене хигијенских навика у
исхрани и посебно значај термичке обраде хране
БИ.1.5.3. разуме значај одржавања хигијене кућних
љубимаца, домаћих и дивљих животиња и правилног
опхођења са њима
БИ.1.5.4. разуме зашто је важно да се
придржавазваничних упутстава која се односе на
заразнеболести (епидемије и пандемије)
БИ.1.5.5. препознаје основне знаке поремећаја
функције појединих органа и основне симптоме
инфекције и разликује стање у коме може сам да
интервенише од стања када мора да се обрати лекару
БИ.1.5.6. разуме предности и недостатке употребе
додатака у храни и исхрани (конзерванси и
неконтролисана употреба витамина, антиоксиданата,
минерала итд.) и опасности до којих може да доведе
неуравнотежена исхрана (редукционе дијете,
претерано узимање хране и сл.) и познаје основне
принципе правилног комбиновања животних
намирница
БИ.1.5.7. разуме да загађење животне средине (воде,
ваздуха, земљишта, бука, итд.) и неке природне
појаве (UV зрачење) неповољно утичу на здравље
човека
БИ.1.5.8. зна и разуме какав значај за здравље имају
умерена физичка активност и поштовање биолошких
ритмова (сна, одмора)
БИ.1.5.9. разуме да постоје полне болести, познаје
мере превенције и могуће путеве инфекције, као и
њихове негативне последице на здравље
БИ.1.5.10. зна да постоје природне промене у
понашању које настају као последица физиолошких
промена (пубертет, менопауза), зна да у
адолесцентом добу могу да се појаве психолошки
развојни проблеми (поремећаји у исхрани,
поремећаји понашања, поремећаји сна и сл.)

БИ.2.5.1. познаје основне механизме деловања
превентивних мера у очувању здравља
БИ.2.5.2. разуме значај и зна основне принципе
правилног комбиновања животних намирница
БИ.2.5.3. зна како се чува хранљива вредност
намирница
БИ.2.5.4. зна механизме којима загађење животне
средине угрожава здравље човека
БИ.2.5.5. зна механизме деловања хемијских
материјана физиолошке процесе у организму и на
понашање(утицај алкохола, различитих врста дрога,
енергетских напитака и сл.)

БИ.3.5.1. познаје узроке и физиолошке последице
заразних болести
БИ.3.5.2. познаје основне принципе лечења заразних
и других болести
БИ.3.5.3. разуме основне биолошке процесе који леже
у основи физиолошки правилне исхране
БИ.3.5.4. познаје главне компоненте намирница и
њихову хранљиву вредност
БИ.3.5.5. познаје симптоме и главне
карактеристикеболести метаболизма и узроке због
којих настају
(гојазност, анорексија, булимија, шећерна болест)
БИ.3.5.6. разуме механизме поремећаја функције
појединих органа
БИ.3.5.7. познаје основне биолошке механизме који
доводе до развијања болести зависности
БИ.3.5.8. разуме механизме стресног стања и утицај
јаких негативних емоција на физиолошке процесе у
организму и на понашање појединца

БИ.1.5.11. разуме одговорност и опасност
превременог ступања у сексуалне односе и разуме
зашто абортус у доба развоја има негативне
последице на физичко и ментално здравље
БИ.1.5.12. зна да болести зависности (претерана
употреба дувана, алкохола, дроге) неповољно утичу
на укупан квалитет живота и зна коме може да се
обрати за помоћ (институцијама и стручњацима)
БИ.1.5.13. зна како се треба понашати према особи
која болује од болести зависности или је ХИВ
позитивна
Основни ниво
БИ.1.6.1. уме да разликује и користи једноставне
процедуре, технике и инструменте за прикупљање
података у биологији (посматрање, бројање, мерење)
БИ.1.6.2. уме да по упутству и уз помоћ наставника
реализује једноставно истраживање, попуни
формулар, прикаже резултате у табели/графикону и
извести о резултату
БИ.1.6.3. зна како да се понаша у лабораторији и на
терену и правила о раду и безбедности рада
БИ.1.6.4. уме по упутству да изведе унапред
постављени експеримент и одговори на једноставну
хипотезу уз помоћ и навођење наставника

Посматрање, мерење и експеримент
Средњи ниво
БИ.2.6.1. уме да уз навођење реализује сложено
прикупљање података, систематизује податке и
извести о резултатуБИ.2.6.2. зна шта је грешка
инструмента и прецизност
мерења и уме по упутству да калибрише инструмент
БИ.2.6.3. уме, уз помоћ наставника, да прави
графиконе и табеле према два критеријума уз
коментар резултата
БИ.2.6.4. уме на задатом примеру, уз помоћ
наставника, да постави хипотезу, формира и
реализује једноставан експеримент и извести о
резултату

Напредни ниво
БИ.3.6.1. разуме значај и уме самостално да реализује
систематско и дуготрајно прикупљање података
БИ.3.6.2. уме да осмисли једноставан
протоколБИ.3.6.1. разуме значај и уме самостално да
реализује
систематско и дуготрајно прикупљање података
БИ.3.6.2. уме да осмисли једноставан
протоколприкупљања података и формулар за упис
резултата
БИ.3.6.3. уме самостално да прави графиконе и табеле
према два критеријума уз детаљан извештај
БИ.3.6.4. разуме значај контроле и пробе у
експерименту (варирање једног/више фактора), уме
да постави хипотезу и извуче закључак
БИ.3.6.5. зна, уз одговарајуће навођење наставника,
самостално да осмисли, реализује и извести о
експерименту на примеру који сам одабере

Општи стандарди постигнућа-образовни стандарди за крај другог циклуса обавезног образовања за Физику садрже стандарде постигнућа за области: Сила,
Кретање, Електрична струја, Мерење, Енергија и топлота, Математичке основе физике, Експеримент

Основни ниво
ФИ.1.1.1. уме да препозна гравитациону силу и силу
трења које делују на тела која мирују или се крећу
равномерно
ФИ.1.1.2. уме да препозна смер деловања магнетне и
електростатичке силе
ФИ.1.1.3. разуме принцип спојених судова

Основни ниво
ФИ.1.2.1. уме да препозна врсту кретања према
облику путање
ФИ.1.2.2. уме да препозна равномерно кретање
ФИ.1.2.3. уме да израчуна средњу брзину, пређени
пут или протекло време ако су му познате друге две
величине

Основни ниво

Сила
Средњи ниво
ФИ.2.1.1. уме да препозна еластичну силу, силу
потиска и особине инерције
ФИ.2.1.2. зна основне особине гравитационе и
еластичне силе, и силе потиска
ФИ.2.1.3. уме да препозна када је полуга у стању
равнотеже.
ФИ.2.1.4. разуме како односи сила утичу на врсту
кретања.
ФИ.2.1.5. разуме и примењује концепт густине.
ФИ.2.1.6. зна да хидростатички притисак зависи
одвисине стуба флуида.
Кретање
Средњи ниво
ФИ.2.2.1. уме да препозна убрзано кретање
ФИ.2.2.2. зна шта је механичко кретање и које
гафизичке величине описују
ФИ.2.2.3. уме да препозна основне појмове
којиописују осцилаторно кретање

Електрична струја
Средњи ниво

Напредни ниво
ФИ.3.1.1. разуме и примењује услове равнотеже
полуге
ФИ.3.1.2. зна какав је однос сила које делују на тело
које мирује или се равномерно креће
ФИ.3.1.3. зна шта је притисак чврстих тела и од чега
зависи
ФИ.3.1.4. разуме и примењује концепт притиска у
флуидима

Напредни ниво
ФИ.3.2.1. уме да примени односе између физичких
величина које описују равномерно променљиво
праволинијско кретање.
ФИ.3.2.2. уме да примени односе између
физичкихвеличина које описују осцилаторно
кретање.
ФИ.3.2.3. зна како се мењају положај и брзина
приосцилаторном кретању.
ФИ.3.2.4. зна основне физичке величине које
описујуталасно кретање
ФИ.3.2.5. уме да препозна основне особине звука и
светлости.
ФИ.3.2.6. зна како се прелама и одбија светлост
Напредни ниво

ФИ.1.3.1. уме да препозна да струја тече само кроз
проводне материјале
ФИ.1.3.2. уме да препозна магнетне ефекте
електричне струје

Основни ниво
ФИ.1.4.1. уме да чита мерну скалу и зна да одреди
вредност најмањег подеока
ФИ.1.4.2. уме да препозна мерила и инструменте за
мерење дужине, масе, запремине, температуре и
времена. ФИ.1.4.3. зна да користи основне јединице
за дужину,масу, запремину, температуру и време
ФИ.1.4.4. уме да препозна јединице за брзину
ФИ.1.4.5. зна основна правила мерења, нпр. нула
ваге,хоризонтални положај, затегнута мерна трака
ФИ.1.4.6. зна да мери дужину, масу, запремину,
температуру и време
Основни ниво
ФИ.1.5.1. зна да агрегатно стање тела зависи од
његове температуре
ФИ.1.5.2. уме да препозна да се механичким радом
може мењати температура тела

ФИ.2.3.1. зна да разликује електричне проводнике и
Изолаторе.
ФИ.2.3.2. зна називе основних елемената
електричногкола.
ФИ.2.3.3. уме да препозна да ли су извори
напонавезани редно или паралелно
ФИ.2.3.4. уме да израчуна отпор, јачину струје
илинапон ако су му познате друге две величине.
ФИ.2.3.5. уме да препозна топлотне ефектеелектричне
струје.
ФИ.2.3.6. разуме појмове енергије и снаге
електричнеструје
Мерење
Средњи ниво
ФИ.2.4.1. уме да користи важније изведене јединице
SIи зна њихове ознаке
ФИ.2.4.2. уме да препозна дозвољене јединице мере
изван SI, нпр. литар или тону
ФИ.2.4.3. уме да користи префиксе и претвара
бројневредности физичких величина из једне јединице
удругу, нпр. километре у метре
ФИ.2.4.4. зна када мерења понављамо више пута

Енергија и топлота
Средњи ниво
ФИ.2.5.1. зна да кинетичка и потенцијална енергија
зависе од брзине, односно висине на којој се тело
налази.
ФИ.2.5.2. уме да препозна појаве код којих се
електрична енергија троши на механички рад
ФИ.2.5.3. уме да препозна појмове рада и снаге
ФИ.2.5.4. зна да унутрашња енергија зависи од
температуре.
ФИ.2.5.5. зна да запремина тела зависи од
температуре
Математичке основе физике

ФИ.3.3.1. зна како се везују отпорници и
инструментиу електричном колу

Напредни ниво
ФИ.3.4.1. уме да претвара јединице изведених
физичких величина у одговарајуће јединице SI
система
ФИ.3.4.2. уме да мери јачину струје и напон у
електричном колу
ФИ.3.4.3. зна шта је грешка мерења

Напредни ниво
ФИ.3.5.1. разуме да се укупна механичка енергија
тела при слободном паду одржава
ФИ.3.5.2. уме да препозна карактеристичне процесе
итермине који описују промене агрегатних стања

Основни ниво

Основни ниво
ФИ.1.7.1. поседује мануелне способности потребне
зарад у лабораторији
ФИ.1.7.2. уме да се придржава основних правила
понашања у лабораторији

Средњи ниво
ФИ.2.6.1. разуме и примењује основне
математичкеформулације односа и законитости у
физици, нпр.директну и обрнуту пропорционалност
ФИ.2.6.2. уме да препозна векторске
физичкевеличине, нпр. брзину и силу
ФИ.2.6.3. уме да користи и интерпретира табеларни
играфички приказ зависности физичких величина
Експеримент
Средњи ниво
ФИ.2.7.1. уме табеларно и графички да прикаже
резултате посматрања или мерења.
ФИ.2.7.2. уме да врши једноставна уопштавања
исистематизацију резултата.
ФИ.2.7.3. уме да реализује експеримент по упутству

Напредни ниво

Напредни ниво
ФИ.3.7.1. уме да донесе релевантан закључак на
основу резултата мерења
ФИ.3.7.2. уме да препозна питање на које можемо
даодговоримо посматрањем или експериментом

Општи стандарди постигнућа-образовни стандарди за крај другог циклуса обавезног образовања за Хемију садрже стандарде постигнућа за области:
Општа хемија, Неорганска хемија, Органска хемија, Биохемија,Хемија животне средине, Експеримент
Општа хемија
Основни ниво
Средњи ниво
Напредни ниво
ХЕ.3.1.1. разлику између чистих супстанци
ХЕ.2.1.1. како тип хемијске везе одређује својства
ХЕ.1.1.1. да прави разлику између елемената,
(елеменатаи једињења) и смеша, на основу врста
супстанци (температуре топљења и кључања, као и
једињења и смеша из свакодневног живота, на
честица које ихизграђују
растворљивост супстанци)
основуњихове сложености
ХЕ.3.1.2. како је практична примена супстанци
ХЕ.1.1.2. o практичној примени елемената, једињења ХЕ.2.1.2. значење термина: материја, хомогена
повезана са њиховим својствима
смеша,хетерогена смеша, анализа и синтеза,
исмеша из сопственог окружења, на основу
ХЕ.3.1.3. да су својства супстанци и промене којима
неутрализација, супституција, адиција, анхидрид,
њиховихсвојстава.
подлежу условљене разликама на нивоу честица
изомер, изотоп.
ХЕ.1.1.3. на основу којих својстава супстанце могу
ХЕ.3.1.4. структуру атома, молекула и јона, које их
ХЕ.2.1.3. шта је засићен, незасићен и презасићен
да серазликују, којим врстама промена супстанце
елементарне честице изграђују и како од њиховог
раствор.
подлежу,као и да се при променама укупна маса
броја зависи наелектрисање атома, молекула и јона
ХЕ.2.1.4. да саставља формуле
супстанци немења.
ХЕ.3.1.5. зависност растворљивости супстанце од
најважнијихпредставника класа неорганских и
ХЕ.1.1.4. да су чисте супстанце изграђене од
органских једињења,и једначине хемијских реакција природе супстанце и растварача
атома,молекула и јона, и те честице међусобно
ХЕ.3.1.6. значење следећих термина:естерификација,
неутрализације исупституције
разликује понаелектрисању и сложености грађе.
сапонификација
ХЕ.2.1.5. изабере најпогоднији начин за повећање
ХЕ.1.1.5. тип хемијске везе у молекулима
ХЕ.3.1.7. на основу својстава састојака смеше да
брзине растварања супстанце (повећањем
елемената,ковалентним и јонским једињењима.
изабере и изведе одговарајући поступак за њихово
температурерастварача, уситњавањем супстанце,
ХЕ.1.1.6. квалитативно значење симбола
раздвајање
мешањем).
најважнијиххемијских елемената, хемијских
ХЕ.3.1.8. да осмисли експериментални поступак
ХЕ.2.1.6. промени концентрацију раствора
формула најважнијихпредставника класа
премазадатом циљу/проблему/питању за
додавањемрастворене супстанце или растварача
неорганских и органскихједињења, и квалитативно
истраживање, дабележи и приказује резултате
(разблаживање иконцентровање)
значење хемијскихједначина реакција оксидације
табеларно и графички,формулише објашњење/а и
ХЕ.2.1.7. у огледима испитује својства супстанци и
ХЕ.1.1.7. шта су раствори, како настају и
изведе закључак/е
податке о супстанцама приказује табеларно или
примерераствора у свакодневном животу
ХЕ.3.1.9. да израчуна процентуалну заступљеност
шематски.
ХЕ.1.1.8. значење следећих термина: супстанца,
некесупстанце у смеши, да изводи стехиометријска
ХЕ.2.1.8. израчуна процентни састав једињења на
смеша,раствор, растварање, елемент, једињење,
израчунавања која обухватају реактант у вишку и
основуформуле и масу реактаната и производа на
атом,молекул, јон, ковалентна веза, јонска веза,
однос масе и количине супстанце
основухемијске једначине, то јест да покаже на
оксидација,оксид, киселина, база, со, индикатор
основуизрачунавања да се укупна маса супстанци не
ХЕ.1.1.9. загрева супстанцу на безбедан начин
мења прихемијским реакцијама
ХЕ.1.1.10. измери масу, запремину и
ХЕ.2.1.9. израчуна масу растворене супстанце и
температурусупстанце.
растварача, на основу процентног састава раствора и
ХЕ.1.1.11. састави апаратуру и изведе поступак
обрнуто.
цеђења.
ХЕ.2.1.10. направи раствор одређеног процентног
ХЕ.1.1.12. у једноставним огледима испита
састава
својствасупстанци (агрегатно стање, мирис, боју,

магнетнасвојства, растворљивост), као и да та
својства опише

Основни ниво
ХЕ.1.2.1. основна физичка и хемијска својства
неметала и метала (агрегатно стање, проводљивост
топлоте и електрицитета и реакцију са кисеоником)
ХЕ.1.2.2. везу између својстава неметала и метала и
њихове практичне примене
ХЕ.1.2.3. да препозна метале (Na, Mg, Al, Fe, Zn, Cu,
Pb,Ag, Au) на основу њихових физичких и
хемијскихсвојстава
ХЕ.1.2.4. да на основу формуле именује основне
класенеорганских једињења
ХЕ.1.2.5. примере оксида, киселина, база и соли у
свакодневном животу као и практичну примену
овихједињења
ХЕ.1.2.6. основна физичка и хемијска својства
оксида,киселина, база и соли
ХЕ.1.2.7. утврди основна физичка својства оксида
(агрегатно стање, боја, мирис)
ХЕ.1.2.8. докаже кисело-базна својства супстанци
помоћу индикатора
ХЕ.1.2.9. испита растворљивост соли
ХЕ.1.2.10. безбедно рукује супстанцама, посуђем и
прибором
Основни ниво
ХЕ.1.3.1. формуле, називе и функционалне групе
најважнијих угљоводоника, алкохола, карбонилних
једињења, карбоксилних киселина и естара
ХЕ.1.3.2. основна физичка и хемијска својства
угљоводоника, алкохола, карбонилних једињења,
карбоксилних киселина и естара
ХЕ.1.3.3. практични значај угљоводоника,
алкохола,карбонилних једињења, карбоксилних
киселина иестара у свакодневном животу

Неорганска хемија
Средњи ниво
ХЕ.2.2.1. на основу назива оксида, киселина, база и
солисастави формулу ових супстанци
ХЕ.2.2.2. пише једначине хемијских реакција
синтезе ианализе бинарних једињења
ХЕ.2.2.3. експерименталним путем испита
растворљивост и хемијску реакцију оксида са водом
ХЕ.2.2.4. испита најважнија хемијска својства
киселина(реакција са карбонатима и металима)

Органска хемија
Средњи ниво
ХЕ.2.3.1. пише једначине хемијских реакција
сагоревања
угљоводоника и алкохола

Напредни ниво
ХЕ.3.2.1. да су физичка и хемијска својства метала и
неметала одређена структуром њихових
атома/молекула
ХЕ.3.2.2. хемијска својства оксида (реакције са
водом,киселинама, хидроксидима)
ХЕ.3.2.3. да општа својства киселина зависе од
њиховеструктуре (реакција са хидроксидима,
металима,карбонатима, бикарбонатима и базним
оксидима)
ХЕ.3.2.4. да општа својства база зависе од њихове
структуре (реакције са киселинама и са киселим
оксидима)
ХЕ.3.2.5. да физичка и хемијска својства соли зависе
одњихове структуре
ХЕ.3.2.6. изведе реакцију неутрализације

Напредни ниво
ХЕ.3.3.1. хемијске реакције угљоводоника, алкохола,
карбонилних једињења, карбоксилних киселина и
естара
ХЕ.3.3.2. видове практичне примене угљоводоника,
алкохола, карбонилних једињења, карбоксилних
киселина и естара на основу својстава која имају
ХЕ.3.3.3. пише једначине хемијских реакција
угљоводоника, алкохола, карбонилних једињења,
карбоксилних киселина и естара

Основни ниво
ХЕ.1.4.1. да наведе физичка својства (агрегатно
стањеи растворљивост) масти и уља, угљених
хидрата,протеина
ХЕ.1.4.2. примере и заступљеност масти и уља,
угљених хидрата и протеина у намирницама
Основни ниво
ХЕ.1.5.1. значај безбедног поступања са
супстанцама,начине њиховог правилног
складиштења, а са циљемочувања здравља и
животне средине

Биохемија
Средњи ниво
ХЕ.2.4.1. најважније улогe масти и уља, угљених
хидратаи протеина у живим организмима

Хемија животне средине
Средњи ниво

Напредни ниво
ХЕ.3.4.1. основу структуре молекула који чине
масти иуља, угљене хидрате и протеине
ХЕ.3.4.2. основна хемијска својства масти и уља
(сапонификацију и хидролизу), угљених хидрата и
протеина
Напредни ниво

Експеримент
Основни ниво
ХЕ.1.6.1. безбедно рукује основном опремом за
експериментални рад и супстанцама
ХЕ.1.6.2. изведе експеримент према датом упутству

Средњи ниво
ХЕ.2.6.1. прикупи податке посматрањем и мерењем,
и дапри том користи одговарајуће инструменте
ХЕ.2.6.2. табеларно и графички прикаже резултате
посматрања или мерења
ХЕ.2.6.3. изводи једноставна уопштавања и
систематизацију резултата

Напредни ниво
ХЕ.3.6.1. препозна питање/проблем које се може
експериментално истражити
ХЕ.3.6.2. постави хипотезе
ХЕ.3.6.3. планира и изведе експеримент за
тестирањехипотезе
ХЕ.3.6.4. донесе релевантан закључак на основу
резултата добијених у експерименталном раду

Општи стандарди постигнућа-образовни стандарди за крај другог циклуса обавезног образовања за Физичко васпитање: Оспособљеност у вештинама; Знања о
физичком вежбању и физичком васпитању; Вредновање физичког васпитања.
Оспособљеност у вештинама
Основни ниво
ФВ.1.1.1. игра спортску игру примењујући основну
технику, неопходна правила и сарађује са члановима
екипе изражавајући сопствену личност узпоштовање
других
ФВ.1.1.2. зна функцију спортске игре, основне појмове,
неопходна правила, основне принципе тренинга и
пружа прву помоћ
Основни ниво
ФВ.1.1.3. правилно трчи варијантама технике трчања
на кратке, средње и дуге стазе и мери резултат
ФВ.1.1.4. зна терминологију, значај трчања, основе
тренинга и пружа прву помоћ
ФВ.1.1.5. зна правилно да скаче удаљ згрчном
варијантом технике и мери дужину скока
ФВ.1.1.6. зна терминологију, основе тренинга и пружа
прву помоћ
ФВ.1.1.7. зна правилно да скаче увис варијантом
технике маказице
ФВ.1.1.8. зна терминологију, основе тренинга и пружа
прву помоћ
ФВ.1.1.9. правилно баца куглу из места и мери дужину
хица
ФВ.1.1.10. зна правила за такмичење, сигурносна
правила, влада терминологијом, основама тренинга и
пружа прву помоћ

Подобласт – спортске игре
Средњи ниво
ФВ.2.1.1. игра спортску игру примењујући виши
нивотехнике, већи број правила, једноставније
тактичкекомбинације и уз висок степен сарадње са
члановимаекипе изражава сопствену личност уз
поштовањедругих
ФВ.2.1.2. зна функцију и значај спортске игре, већи
бројправила, принципе и утицај тренинга
Подобласт - атлетика
Средњи ниво
ФВ.2.1.3. правилно изводи варијанту технике
штафетног трчања
ФВ.2.1.4. зна правилно да скаче удаљ варијантом
технике увинуће
ФВ.2.1.5. зна правилно да скаче увис леђном
варијантом технике
ФВ.2.1.6. правилно баца куглу леђном варијантом
технике
ФВ.2.1.7. зна правила за такмичење
ФВ.2.1.8. учествује на такмичењу у једној атлетској
дисциплини

Напредни ниво
ФВ.3.1.1. Ученик/ученица игра спортску игру
примењујући сложене елементе технике,
испуњавајући тактичке задатке, учествује у
организацији утакмице и суди на утакмицама.
ФВ.3.1.2. Зна тактику игре, систем такмичења, начин
организовања утакмице и суди.

Напредни ниво
ФВ.3.1.3. Ученик/ученица правилно изводи варијанту
технике штафетног трчања.
ФВ.3.1.4. Ученик/ученица учествује на такмичењу у
атлетском петобоју.
ФВ.3.1.5. Зна атлетска правила неопходна за
учествовање на такмичењу у атлетском петобоју.

Основни ниво
ФВ.1.1.11. ученик/ученица правилно изводи вежбе на
тлу
ФВ.1.1.12. ученик/ученица правилно изводи прескоке
ФВ.1.1.13. ученик/ученица изводи вежбе и
комбинације вежби на греди
ФВ.1.1.14. ученица правилно изводи основне вежбе на
двовисинском разбоју
ФВ.1.1.15. ученик правилно изводи основне вежбе на
коњу са хватаљкама
ФВ.1.1.16. ученик правилно изводи основне вежбе на
круговима
ФВ.1.1.17. ученик правилно изводи основне вежбе на
паралелном разбоју
ФВ.1.1.18. ученик правилно изводи основне вежбе на
вратилу ФВ.1.1.19. зна називе вежби, основе
организације рада
на справи и пружа прву помоћ

Основни ниво
ФВ.1.1.20. се успешно креће у ритму и темпу музичке
пратње у простору основним облицима кретања
(ходање, трчање)

Основни ниво
ФВ.1.1.21. правилно изводи основне вежбе из
ритмичке гимнастике
ФВ.1.1.22. зна називе вежби и основе тренинга, пружа

Подобласт – вежбе на справама и тлу
Средњи ниво
ФВ.2.1.9. ученик/ученица правилно изводи вежбе и
комбинације вежби на тлу
ФВ.2.1.10. ученик/ученица правилно изводи згрчку
ФВ.2.1.11. ученица правилно изводи вежбе и
комбинације вежби на греди
ФВ.2.1.12. ученица правилно изводи вежбе и
комбинације вежби на двовисинском разбоју
ФВ.2.1.13. ученик правилно изводи вежбе и
комбинације вежби на коњу са хватаљкама
ФВ.2.1.14. ученик правилно изводи вежбе и
комбинације вежби на круговима
ФВ.2.1.15. ученик правилно изводи вежбе и
комбинације вежби на паралелном разбоју
ФВ.2.1.16. ученик правилно изводи вежбе и
комбинације вежби на вратилу
ФВ.2.1.17. зна мере сигурности, чување и помагање,
називе вежби и основе организације рада

Подобласт - плес
Средњи ниво
ФВ.2.1.18. повезује просторно и временски плесне
елементе у целину, изводи и реализује најмање један
одабрани дечији плес
ФВ.2.1.19. влада основном терминологијом,
препознаје
и разликује друштвене и народне плесове
Подобласт-ритмичка гимнастика
Средњи ниво
ФВ.2.1.20. правилно изводи вежбу са реквизитима

Напредни ниво
ФВ.3.1.6. Ученик/ученица правилно изводи вежбе и
комбинацију вежби на тлу.
ФВ.3.1.7. Ученик/ученица правилно изводи згрчку и
разношку са изразитијим фазама
ФВ.3.1.8. Ученица правилно изводи вежбе и
комбинацију вежби на греди.
ФВ.3.1.9. Ученица правилно изводи вежбе и
комбинацију вежби на двовисинском
разбоју.
ФВ.3.1.10. Ученик правилно изводи вежбе и
комбинацију вежби на коњу са хватаљкама.
ФВ.3.1.11. Ученик правилно изводи вежбе и
комбинацију вежби на круговима.
ФВ.3.1.12. Ученик правилно изводи вежбе и
комбинацију вежби на паралелном разбоју.
ФВ.3.1.13. Ученик правилно изводи вежбе и
комбинацију вежби на вратилу.
ФВ.3.1.14. Ученик учествује у гимнастичком петобоју, а
ученица учествује у гимнастичком четворобоју.
ФВ.3.1.15. Зна мере сигурности, чување и помагање,
називе вежби, основе организације рада и учествује на
школском такмичењу.
Напредни ниво
ФВ.3.1.16. Ученик/ученица самостално изводи
сопствену композицију покрета и кретања уз музичку
пратњу и успешно моторички у ритму и темпу
реализује одабрани народни, друштвени и дечији плес;
влада основама тренинга и учествује на такмичењу.
ФВ.3.1.17. Зна терминологију плесова и систем
такмичења.
Напредни ниво
ФВ.3.1.18. Ученица правилно изводи самостални састав
без и са реквизитима из ритмичке гимнастике и
учествује на такмичењу.

прву помоћ

Основни ниво
ФВ.1.1.23. плива и поштује правила самоспасавања и
безбедности око и у воденој средини

Основни ниво
ФВ.1.1.24. правилно изводи најмање један комплекс
вежби обликовања и приказује вежбе за поједине
делове тела
ФВ.1.1.25. зна утицај и значај вежби обликовања за
организам, познаје поделу вежби обликовања и
њихову терминологију, и функцију појединих вежби у
комплексу

Подобласт - пливање
Средњи ниво
ФВ.2.1.21. плива једном од техника спортског
пливања,
поседује вештину самопомоћи у води и безбедног
понашања у и око водене средине
Подобласт – вежбе обликовања
Средњи ниво
ФВ.2.1.22. правилно изводи и показује више
комплекса
вежби обликовања без и са реквизитима
ФВ.2.1.23. зна принципе састављања комплекса
вежби
обликовања и дозирање оптерећења

Напредни ниво
ФВ.3.1.19. Ученик/ученица зна да плива две технике
спортског пливања и такмичи се.

Напредни ниво
ФВ.3.1.20. Ученик/ученица саставља, правилно изводи
и показује сложене комплексе вежби обликовања без и
са реквизитима.
ФВ.3.1.21. Зна да саставља комплексе вежби
обликовања и дозира оптерећење.

Подобласт – стони тенис
Основни ниво
ФВ.1.1.26. игра. стони тенис примењујући основне
елементе технике и поштује правила игре
ФВ.1.1.27. зна функцију стоног тениса, основне
појмове, неопходна правила, основне принципе
тренинга и методику тренинга, пружа прву помоћ

Знања о физичком вежбању и физичком васпитању
Основни ниво

Средњи ниво
ФВ.2.1.24. игра стони тенис користећи виши ниво
технике удараца повезујући их са кретањем, може да
одигра тактичку замисао и користи више врста
сервиса
ФВ.2.1.25. зна функцију и значај стоног тениса, већи
број правила, принципе и утицаја тренинга

Средњи ниво

Напредни ниво
ФВ.3.1.22. Ученик/ученица игра стони тенис
повезујући одигравање сложених елемената у целину
заједно са кретањем, формира концепције игре према
својим психо-физичким способностима, организује
школско такмичење, суди на такмичењу.
ФВ.3.1.23. Зна тактику стоног тениса, систем
такмичења, начин организовања меча и суди.
Напредни ниво

ФВ.1.2.1. смисао Физичког васпитања
ФВ.1.2.2. утицај физичког вежбања.
ФВ.1.2.3. основне појмове везане за физичко вежбање.
ФВ.1.2.4. безбедност током вежбања.
ФВ.1.2.5. основна правила спортских игара

ФВ.2.2.1. терминологију.
ФВ.2.2.2. основе тренинга
ФВ.2.2.3. да дозира оптерећење током вежбања

ФВ.3.2.1. Ученик/ученица зна правила индивидуалних
спортских грана и спортских игара.
ФВ.3.2.2. Ученик/ученица зна основе
систематакмичења.
ФВ.3.2.3. Ученик/ученица зна начин
организовањатакмичења.

Вредновање физичког васпитања
Основни ниво
ФВ.1.3.1. испољава позитиван став према физичком
вежбању у свакодневном животу
ФВ.1.3.2. испољава заинтересованост за физичко
вежбањеФВ.1.3.3. доказује се кроз физичко вежбање
ФВ.1.3.4. испољава позитиван став према сарадњи са
другима у реализацији
различитих задатака Физичког васпитања

Средњи ниво

Напредни ниво

Општи стандарди постигнућа-образовни стандарди за крај другог циклуса обавезног образовања за Стране језике
Општа предметна компетенцијаОпшта предметна компетенција или језичка комуникативна компетенција обухвата поседовање свести о језику као комуникационом
средству, располагање основном језичком писменошћу и схватање повезаности између jeзика и културних идентитета. Она омогућава ученику да се користи једноставним
језичким средствима у циљу обављања елементарне писмене и усмене комуникације, остваривања интеракције и преношења информативних и других садржаја из
полазног језика ка циљном и обрнуто, у приватном, јавном и образовном контексту.
Основни ниво
Средњи ниво
Напредни ниво
Ученик разуме препознатљиве и предвидиве
Ученик разуме већи број речи и израза у свакодневној
Ученик разуме главне информације у
информације у фреквентнијим и једноставнијим
усменој и писаној комуникацији, везаних за сопствену
најједноставнијим писаним и усменим исказима. У
усменом и писаном општењу користи
врстама писаних текстова и формама усменог општења, личност, окружење, интересовања, школски контекст.
а које се односе на њему блиске ситуације и појаве.
Поседује елементарни репертоар језичких средстава за
најједноставнија језичка средства за исказивање
савладавање типичних и уобичајених свакодневних
информација о себи и својим непосредним
Користи типске фразе, готове изразе, конструкције и
комуникативних ситуација.
потребама. Познаје основне граматичке и лексичке
просте реченице за формулисање конкретних исказа
елементе. Разуме основне појаве и процесе циљне
везаних за сопствену личност и свакодневне активности Ученик познаје већину једноставнијих и одређени број
културе.
или послове. Познаје одређени број правилних
сложенијих граматичких правила и фреквентне лексике.
граматичких елемената и структура и основну лексику
Ученик прихвата постојање разлика између сопствене и
циљне културе и прилагођава своје понашање основним
из домена сопствене свакодневице и непосредног
интересовања. Поседује свест о суштинским
општеприхваћеним друштвеним конвенцијама.
сличностима и разликама између своје и циљне
културе.
Специфичне предметне компетенције
Функционално-прагматичка компетенцијаФункционално-прагматичка компетенција представља комуникативну компетенцију у ужем смислу и обухвата умеће
рецепције (разумевања говора и разумевања писаног текста), умеће продукције (писано и усмено изражавање), умеће интеракције и умеће језичког посредовања
(медијације).
Основни ниво
Средњи ниво
Напредни ниво
Ученик разуме најфреквентније речи и изразе из
Ученик разуме уобичајене речи, изразе, фразе и кратке
Ученик разуме фреквентне и уобичајене писане и
свакодневног спорог и разговетног говора, као и
везане усмене исказе и записе који се тичу његових
усмене исказе, као и кратке, једноставне текстове и
најједноставније писане текстуалне форме. Уме да
непосредних искуствених доживљаја и сфера
усмене прилоге везане за познате теме, појаве и
обави основне комуникативне активности
интересовања. Сналази се у кратким и увежбаним
догађаје. Обавља основне језичке функције (давање и
(поздрављање, представљање, добродошлица,
комуникационим секвенцама и улогама, уз употребу
тражење, тј. размена информација о искуствено
опраштање, захваљивање, пружање информација о
научених и уобичајених фраза и формула (постављање
блиским датостима и појавама, једноставно исказивање
себи, распитивање о суштинским информацијама
питања и давање одговара).
идеја и мишљења), у писаном и усменом општењу, уз
које се тичу саговорника).
успостављање базичног, али ефикасног друштвеног
контакта.
Лингвистичка компетенција

Лингвистичка компетенција се односи на познавање и разумевање принципа функционисања и употребе језика и обухвата фонолошко-фонетска, правописна, лексичка,
семантичка, граматичка (морфосинтаксичка) знања.
Основни ниво
Средњи ниво
Напредни ниво
Ученик углавном правилно изговара све гласове и
Ученик познаје исправан изговор већине гласова и
Ученик познаје изговор фреквентних, понављаних и
гласовних група, уз ограничења акценатскогласовне групе, чак и у тежим и неувежбаним
меморисаних гласова, као и неких најчешћих
комбинацијама гласова, уз поштовање акценатскогласовних група. Повезује гласове и начин(е)
интонацијске природе. Ученик исправно записује
гласове и гласовне комбинације и познаје одређен број
интонацијских правила. Записује речи и изразе с
њиховог записивања у увежбаним речима. Познаје
релативном ортографском тачношћу и познаје
основних правописних правила. Ученик познаје
ограничени број регуларних морфолошких облика и
фреквентна правописна правила. Познаје одређени број
синтаксичких структура у оквиру наученог
једноставне граматичке елементе и конструкције.
граматичких елемената и конструкција, укључујући и
контигента језичких средстава. Користи елементарне Ученик познаје ограничени репертоар готових израза и
најчешће изузетке, као и основне начине творбе
вишечланих конструкција за исказивање свакодневних
и најфреквентније речи и изразе за савладавање
именица, глагола, придева, прилога. Ученик познаје
основних комуникативних активности.
конкретних активности и потреба.
фреквентне лексичке елементе који се односе на
искуствено блиске теме и ситуације.
Интеркултурна компетенција
Основни ниво
Средњи ниво
Напредни ниво
Ученик поседује општа знања о свакодневном животу,
Ученик познаје основне појаве и процесе који
Ученик поседује основна знања о разликама у
одликују свакодневни живот циљне културе /
свакодневном животу и разуме да су разлике последица друштву и култури страног/страних језика. Разуме
утицај природних и друштвених појава на процесе у
циљних култура, познаје основне просторне и
сложености културе. Ученик познаје и разуме основне
временске оквире развоја циљне културе / циљних
природне и друштвене специфичности циљне културе.
властитој и циљној култури; разуме положај земаља
култура, као и најзначајније личности и дела из
Ученик поседује свест о основним сличностима и
циљне културе у свету и њихову везу са властитом
историје и савременог доба. Ученик показује
разликама између своје и циљне културе и
културом. Прихвата разлике које постоје између
препознаје/избегава најкритичније табуе и неспоразуме властите и циљне културе и уме да прилагоди
интересовање за одређене појаве и личности циљне
културе.
у комуникацији. Негује позитиван и отворен став према понашање основним конвенцијама. Негује став
разликама које препознаје између своје и циљне
отворености и радозналости према циљној култури /
циљним културама и поседује основне вештине за
културе.
критичко истраживање и разумевање појава циљне и
властите културе.

ПРОГРАМ ЗА ДОДАТНУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНУ ПОДРШКУ РАЗВОЈУ УЧЕНИКА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ
ОБОГАЋЕНИ ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД
ОШ „Јован Цвијић“, Змињак

2021/2022.ГОДИНА

Детаљну анализу потреба наших ђака обавити кроз организоване родитељске састанке на почетку школске године.
На основу тих анализа осмислити план рада који ће најбоље подстаћи ученике да откривају и негују своја
интересовања, да развијају вештине и компетенције, да усвоје и примене здраве животне навике, али и да лакше
савладају школско градиво.

Садржај и циљеви ОЈР

Активности у оквиру пројекта су планиране на годишњем нивоу,а ученик који се изјасни за одређену
активност не мора да је прати током целе године ако не жели.

Идеја је да се исте активности понуде ученицима различитог узраста како би се и међу децом остварила
сарадња у различитим областима.

Активности се реализују након редовне наставе по утврђеном распореду.

Циљ пројекта је да се пружи додатна образовно-васпитна подршка ученицима која ће се реализовати кроз
обогаћени образовно-васпитни рад.

Змињак
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Петловача
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

спорт / фолклор
подршка мл.
хор / фолклор
природне науке
српски / матем.

Наставник

часова

%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Укупно:

0

0

ОПИС РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ОЈР
Област деловања1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Област деловања2

1.
2.
3.
4.

1

Наша школа - цветни парк
Центар за природне науке и истраживањe
Подршка у учењу (самостално учење уз подршку библиотекара)
Радионица за фотографију
International Day
Сналажење у природи,(социјални развој и развој свести о себи,
самоиницијатива и тимски рад)
7. Музичко-сценска уметност,(Дани франкофоније)
8. Математичке мозгалице, игре и приче (подршка у учењу)
9. Развијање физичке културе и одговорног живљења (здравственоваспитнеактивности).
10.Подршка развоју личности ученика.

Додатни програми из области писаних комуникација
Наша школа - цветни парк
Центар за природне науке и истраживањe
International Day

Област деловања могу бити кључне области квалитета или били који аспект рада школе (врло специфичан).Може их бити и више.
Област деловања могу бити кључне области квалитета или били који аспект рада школе (врло специфичан).Може их бити и више.

2

5. Народна традиција
6. Сналажење у природи (социјални развој и развој свести о себи,
самоиницијатива и тимски рад).
7. Проширивање и обогаћивање знања из математике(развијање логичкокомбинаторних и креативних способности ученика,критичког,стваралачког и
апстрактног
мишљења
и
закључивања,развијање
способности
посматрања,опажања,визуелизације и анализирања).
8. Развијање физичке културе и одговорног живљења (здравствено
васпитнеактивности).
9. Развој социјалних вештина и тимског рада ученика

ПЛАНА НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Од школске 2020/21. године предмет Дигитални свет, ушао је у план и програм за први разред основног
образовања и васпитања уместо Пројектне наставе.
Назив предмета:
Дигитални свет
Разред:
Први
Правилник: Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања:
10/2017-1, 12/2018-1, 15/2018-1, 18/2018-1, 1/2019-18, 2/2020-1

Годишњи фонд часова:
Ред. број
Назив теме

36
Број
часова

САДРЖАЈ

Недељни фонд часова:
ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће
бити у стању да

1
НАЧИН
Међупредметне компетенције
ПРОВЕРЕ
ОСТВАРЕНОСТИ
Образовних стандарда,
исхода, циљева учења

1.

Дигитално
друштво

18

Различит изглед
дигиталних
уређаја.
Дигитални
уређаји у
различитим
занимањима.
Учење уз помоћ
дигиталних
уџбеника.
Креативно
изражавање са
дигиталним
уређајима и без
њих.

– препозна дигиталне
уређаје из окружења и
именује неке од њих;
– наведе неке од животних
ситуација у којима
дигитални уређаји
олакшавају обављање
послова;
– упореди начине рада и
живота људи пре и после
појаве дигиталних уређаја;
– упореди начине
креативног изражавања са
дигиталним уређајима и
без њих;
– користи дигиталне
уџбенике за учење
(самостално и/или уз
помоћ наставника);

-пригодно
посматрање
-учениково
објашњавање
појава, процеса,
појмова
-усмено излагање
-препознавање
-разумевање
-усмено
испитивање
-примена
учениковог знања
-ученички радови
(цртежи)

-компетнеција за учење,
-дигитална компетенција,
-естетичка компетенција,
-рад с подацима и информацијама,
-компетенција за сарадњу.

Комуникација
посредством
дигиталних
уређаја.
Дигитални уређај
и паметни
дигитални уређај.

2.

Безбедно
коришћење
дигиталних уређаја

8

Коришћење
дигиталних
уређаја за
повећање
прилика за учење
и стицање
искуства ученика
у области науке,
културе и
уметности.
Дигитални уређај
и наше здравље
(вид, положај
тела, време пред
екраном,
дигитални уређај
као отпад).
Подаци о
личности и
њихова заштита
при
комуникацији
помоћу
дигиталних
уређаја.

– упореди дигитални и
папирни уџбеник;
– упореди традиционалне
видове комуникације са
комуникацијом
посредством дигиталних
уређаја;
– наведе неке од
карактеристика
„паметног“ дигиталног
уређаја;
– наведе на који начин
дигитални уређаји могу да
допринесу упознавању
културне баштине;

– наведе основна правила
за коришћење дигиталних
уређаја како не би угрозио
здравље;
– наведе неке од
здравствених ризика
везаних за прекомерно или
неправилно коришћење
дигиталних уређаја;
– доведе у везу начин
одлагања електронског
отпада са загађењем
животне средине;
– наброји основне податке
о личности;
– објасни зашто

-слободно
посматрање
-уочавање
-усмено излагање
-описивање
-учешће у
дискусији
-разумевање
-примена научених
поступака
-усмено
испитивање
-продукти
ученичких
активности (домаћи
задаци)

-компетенција за учење,
-дигитална компетенција,
-одговоран однос према здрављу,
-одговоран однос према околини,
-рад с подацима и информацијама,
-сарадња.

Помоћ у случају
контакта са
непримереним
дигиталним
садржајем,
непознатим,
злонамерним
особама или
особама које
комуницирају на
неприхватљив
начин.
Одговорно
руковање
дигиталним
уређајем (мере
физичке заштите,
коришћење
лозинке).
-Разлагање
проблема на
мање целине.

саопштавање података о
личности представља
ризично понашање при
комуникацији помоћу
дигиталних уређаја;
– именује особе или
институције којима се
треба обратити за помоћ у
случају контакта са
непримереним дигиталним
садржајем, непознатим,
злонамерним особама или
особама које
комуницирају на
неприхватљив начин;
– наведе основне
препоруке за руковање
дигиталним уређајем на
одговоран начин (примена
мера физичке заштите) и
објасни зашто је важно
примењивати их;
– наведе основна правила
за коришћење дигиталних
уређаја како не би угрозио
здравље;
– наведе неке од
здравствених ризика
везаних за прекомерно или
неправилно коришћење
дигиталних уређаја;
– доведе у везу начин
одлагања електронског
отпада са загађењем
животне средине;

3.

Алгоритамски
10
начин размишљање

-Осмишљавање
корака који воде
до решења
једноставног
проблема.
-Тумачење
постојећих и
креирање
алгоритама
изражених

– наброји основне податке
о личности;
– објасни зашто
саопштавање података о
личности представља
ризично понашање при
комуникацији помоћу
дигиталних уређаја;
– именује особе или
институције којима се
треба обратити за помоћ у
случају контакта са
непримереним дигиталним
садржајем, непознатим,
злонамерним особама или
особама које
комуницирају на
неприхватљив начин;
– наведе основне
препоруке за руковање
дигиталним уређајем на
одговоран начин (примена
мера физичке заштите) и
објасни зашто је важно
примењивати их;
– анализира једноставан
познати
поступак/активност и
предлаже кораке за његово
спровођење;
– протумачи симболе
познатог/договореног
значења и спроведе
поступак описан њима;
– уочи и исправи грешку у

-слободно
посматрање
-уочавање
-описивање
-усмено
испитивање
-продукти
ученичких
активности
(цртежи, панои,

-компетнеција за учење,
-дигитална компетенција,
-естетичка компетенција,
-решавање проблема,
-рад с подацима и информацијама,
-сарадња.

симболима.
-Уочавање и
исправљање
грешака у
алгоритму.
-Тумачење
понашања
дигиталног
уређаја у односу
на приказани
алгоритам.

симболима израженом
упутству (алгоритму),
провери ваљаност свог
решења и по потреби га
поправи (самостално или
сараднички);
– доведе у везу алгоритам
и понашање дигиталног
уређаја.

домаћи задаци)
-примена стечених
знања
-самосталност и
показане вештине у
коришћењу
дигиталних уређаја
у извођењу задатка

Кључни појмови садржаја:дигитални уређаји, интернет, електронски отпад, подаци о личности, безбедност, решавање проблема, алгоритам.
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