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На основу члана 61.  став 2. Закона о основама система образовања и васпитања (88/2017, 

27/2018 (др. закон), 10/2019) Школски одбор ОШ „Љупче Николић“ из Алексинца, са 

циљем увођења нових програма наставе и учења, на седници одржаној дана 

_____________.2019.  године, донео је 

 

 

ОДЛУКУ 

 

 

Доносе се измене и допуне Школског програма ОШ "Љупче Николић“ из Алексинца,  

као у предложеном тексту. 
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Увод    
 

Анекс школског програма ОШ “Љупче Николић” у Алексинцу, припремило је и 

сачинило стручно веће за развој Школског програма, које је именовало Наставничко веће 

на седници одржаној 18.4.2018. године и чији је састав и у школској 2018/2019. години 

остао непромењен, са циљем остваривања континуитета рада на измени програма. 

Школски програм који је објављен за четворогодишњи период  од школске 2018/2019. 

годину, морао је бити измењен је у складу са новим програмима наставе и учења, датим 

у Правилнику о програму наставе и учења за други разред основног образовања и 

васпитања објављеним у „Службеном гласнику - Просветном гласнику“ број  16/2018, 

3/2019, са почеком примене од школске 2019/2020. године као и Правилнику о плану 

наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и програму 

наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања из  „Службеног 

гласника - Просветног гласника“ број  15/2018, 18/2018, 3/2019, затим изменама 

објављеним у Правилнику о плану наставе и учења за седми и осми разред основног 

образовања и васпитања из „Службеног гласника - Просветног гласника“ број 8 из 2018. 

године, (од 17 децембра, 2018. године) и програму наставе и учења за три предмета у 

седмом разреду: Техника и технологија, Информатика и рачунарство и Физичко и 

здравствено васпитање, објављеним у „Службеном гласнику - Просветном гласнику“ 

број  3 од 9. априла 2019. године. Треба истаћи чињеницу да је осим назива два предмета 

за седми разред основног образовања и васпитања, предмет Информатика и рачунарство 

прешао из статуса изборног у статус обавезног предмета, чиме ће за ову школску годину, 

2019/2020, само у осмом разреду задржати статус изборног предмета.  

Стручна већа за разредну и предметну наставу су извршила неопходне промене и 

припреме за почетак школске 2019/2020. године, уз подршку Завода за унапређивање 

квалитета образовања и васпитања, који је организовао обуке за наставнике како би били 

стручно оспособљени за рад по новим програмима наставе и учења.  

Измене су условљене и објављивањем новог Правилника о поступању установе у 

случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или 

достојанства личности у "Службеном гласнику РС", број 65 од 24. августа 2018. год. као 

и Правилника о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада у 

"Службеном гласнику РС", број 68 од 7. септембра 2018. год. што је донело измену 

програма о заштити ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања.  

Програм сарадње са родитељима мења се у односу на учешће родитеља у савету 

родитеља општине који је дефинисан Правилником о општинском савету родитеља 

објављеном у "Службеном гласнику РС", број 72 од 28. септембра 2018. год. 

Подршка ученицима који раде по ИОП-у дефинисана је новим правилницима: 

Правилником о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету, ученику 

и одраслом: "Службени гласник РС", број 80/2018, затим Правилником о ближим 

упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и 

вредновање: "Службени гласник РС", број 74/2018 и Правилником о критеријумима и 

стандардима пружања додатне подршке у образовању деце, ученика и одраслих са 

сметњама у развоју и инвалидитетом у васпитној групи, односно другој школи и 

породици из „Службеног гласника РС“ бој 70/2018 и Правилником о начину 

организовања наставе за ученике на дужем кућном и болничком лечењу "Службени 

гласник РС", број 66 од 29. августа 2018.год. 

 Програм организовања излета, екскурзије и рекреативне наставе измењен је у 

складу са Правилником o организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у 

основној школи "Службени гласник РС", број 30 од 25. априла 2019. год. 

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/d737bde9-b82c-465a-a448-21aaa28f7e0c
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/f8a27303-7b7a-4d3f-bf6c-448e2258d3d1
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/953dd305-fa41-43d1-8f4b-5ad0891d6847
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/7170a243-f352-446d-bb58-edb7692944f2
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/e5c63bf8-bbda-45a8-b6e4-b9eb06cd3f63


У складу са претходно изнетим изменама, било је неопходно да се поједини 

делови Школског програма иновирају у току његовог остваривања. Потреба за 

иновирањем дела Школског програма настала је изменом  првилника који се односи на 

обавезне и изборне предмете и активности, као и остале облике организовања образовно-

васпитног рада  у првом  и другом циклусу образовања и васпитања. Школа је, такође,  у 

обавези да припреми програме који се примењују у инклузивном приступу настави и 

учењу и факултативним програмима, ако их организује. Са тим повезано, стручно веће  

за Развој школског програма је предложило  следеће измене: 

- У делу 1) циљеви школског програма за остваривање наставе и учења за други, 

шести и три предмета седмог разреда основног образовања и васпитања; 

- У делу 2) план наставе и учења за други, шести и иновиране предмете седмог 

разреда; 

- У делу 3) ,4) и 5) који се односе на програме обавезних, изборних предмета и 

активности по разредима, са начинима и поступцима за њихово остваривање и то 

за програме, односно предмете и активности: 

1. Програм за други разред за обавезне, изборне предмете и активности 

2. Програм за шести разред за обавезне, изборне предмете и активности 

3. Програм за три предмета седмог разреда за предмете и активности: 

-Техника и технологија за ученике 7. разреда 

-Информатика и рачунарство, за предмет коме се уједно мења и статус, 

односно уместо обавезног изборног предмета, преводи се у обавезни предмет 

за ученике 7. разреда;  

-Физичко и здравствено васпитање за ученике 7.разреда; 

- У делу 9) који се односи на програм заштите од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања, и програми превенције других облика ризичног 

понашања;  

- У делу 10) који се односи на ваннаставне активности;  

- У делу 16) који подразумева измену програма сарадње са породицом; 

- Део 17) који обухвата програм излета, екскурзија и наставе у природи; 
- У делу 20) који садржи индивидуалне образовне планове свих ученика који се 

образују по индивидуалном образовном плану;  

Образовно-васпитни рад остварује се на српском језику и ћириличном писму.  

            При изради измена и допуна школског програма стручно веће је поштовало 

чињеницу да су програми наставе и учења засновани су на општим циљевима и исходима 

образовања и васпитања и потребама и могућностима ученика разреда за који се 

примењују. 

Структура програма свих наставних предмета и активности обухвата циљ наставе 

и учења предмета, затим дефинисане исходе по предметима за крај разреда, потом 

области и/или теме и предметне садржаје. Такође, налазе се кључне речи садржаја 

програма и начин остваривања програма. 

 

 



Састав стручног већа за развој Школског програма: 

Име и презиме Представник структуре/функција 

Топлица Петровић Директор школе 

Ана Бранковић Помоћник директора школе 

Александра Дејановић  Представник стручних сарадника,  председник стручног актива  

Јелена Добросављевић  Представник стручног већа, члан  

Душица Видојковић  Представник стручног већа, члан  

Весна Илић  Представник сручних сарадника, члан  

 

Предложене измене детаљно су дате у прилозима на наредним 

странама: 
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1.ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА 
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1. ЦИЉЕВИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА ДРУГИ И ШЕСТИ РАЗРЕД СУ: 

1) обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоју ученика; 

2) обезбеђивање подстицајног и безбедног окружења за целовити развој ученика, развијање ненасилног понашања и успостављање нулте толеранције 
према насиљу; 

3) 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 се мења; 

8) пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког ученика, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и 

интересовањима; 

9) развијање кључних компетенција за целоживотно учење, развијање међупредметних компетенција за потребе савремене науке и технологије; 
10) развој свести о себи, развој 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 осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и неговање другарства и пријатељства; 

13) развијање позитивних људских вредности; 

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, развој 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. 
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2.ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 
ЗА ДРУГИ, ШЕСТИ РАЗРЕД И ТРИ 

ПРЕДМЕТА СЕДМОГ РАЗРЕДА 
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ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА, ЗА ДРУГИ РАЗРЕД 

Ред. број А. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 
ДРУГИ РАЗРЕД 

нед. год. 

1. 

Српски језик  

____________ језик1 

5 180 

2. Српски као нематерњи језик2 2 72 

3. Страни језик 2 72 

4. Математика 5 180 

5. Свет око нас 2 72 

6. Природа и друштво – – 

7. Ликовна култура 2 72 

8. Музичка култура 1 36 

9. Физичко и здравствено васпитање 3 108 

У К У П Н О: А 20–22* 720–792* 

Ред. број Б. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ 

1 Верска настава/Грађанско васпитање3 1 36 

2. 
Матерњи језик/говор са елементима националне 

културе 4 
2 72 

У К У П Н О: Б 1–3* 36–108* 

У К У П Н О: А + Б 21–23* 756–828* 
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Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни наставни предмети, изборни програми и активности 

Ред. број 
ОБЛИК ОБРАЗОВНО- 

ВАСПИТНОГ РАДА 

ДРУГИ РАЗРЕД 

нед. год. 

1. Редовна настава 21–23* 756–828* 

2. Пројектна настава5 1 36 

3. Допунска настава 1 36 

4. Додатна настава   

5. Настава у природи** 7–10 дана годишње 

 

Ред. број 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА 

ДРУГИ РАЗРЕД 

нед. год. 

1. Час одељењског старешине 1 36 

2. Ваннаставне активности6 1–2 36–72 

3. Екскурзија 1–3 дана годишње 

 

1 Назив језика националне мањине у школама у којима се настава одржава на матерњем језику националне мањине. 

2 Реализује се у школама у којима се настава одржава на матерњем језику националне мањине. 

3 Ученик бира један од понуђених изборних програма. 

4 Ученик припадник националне мањине који слуша наставу на српском језику може да изабере овај програм али није у обавези. 

5 Пројектна настава је обавезна за све ученике. 

6 Школа реализује ваннаставне активности у области науке, технике, културе, уметности, медија и спорта.  

* Број часова за ученике припаднике националних мањина 

** Настава у природи организује се у складу са одговарајућим правилником. 
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ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА, ШЕСТИ РАЗРЕД 

Ред. број А. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 
ШЕСТИ РАЗРЕД 

нед. год. 

1. Српски језик и књижевност _________језик1 4 144 

2. Српски као нематерњи језик 2 3 108 

3. Страни језик 2 72 

4. Ликовна култура 1 36 

5. Музичка култура 1 36 

6. Историја 2 72 

7. Географија 2 72 

8. Физика 2 72 

9. Математика 4 144 

10. Биологија 2 72 

11. Хемија - - 

12. Техника и технологија 2 72 

13. Информатика и рачунарство 1 36 

14. Физичко и здравствено васпитање 2 72+543 

УКУПНО: А 25-28* 954-1062* 

Ред. број Б. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ   

1 Верска настава/ Грађанско васпитање4 1 36 

2. Други страни језик5 2 72 

3. Матерњи језик/говор са елементима националне културе 6 2 72 
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Ред. број А. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 
ШЕСТИ РАЗРЕД 

нед. год. 

УКУПНО: Б 3-5* 108-180* 

УКУПНО: А + Б 28-31* 1062-1170* 

 

Ред. број ОБЛИК ОБРАЗОВНО– ВАСПИТНОГ РАДА 
ШЕСТИ РАЗРЕД 

нед. год. 

1. Редовна настава 28-31* 
1062-

1170* 

2. Слободне наставне активности7 1 36 

3. Допунска настава 1 36 

4. Додатна настава 1 36 

Ред. број ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
ШЕСТИ РАЗРЕД 

нед. год. 

1. Час одељењског старешине 1 36 

2. Ваннаставне активности8 1 36 

3. Екскурзија До 2 дана годишње 

 

1 Назив језика националне мањине у школама у којима се настава одржава на матерњем језику националне мањине. 

2 Реализује се у школама у којима се настава одржава на матерњем језику националне мањине. 
3 Обавезне физичке активности реализују се у оквиру предмета Физичко и здравствено васпитање. 

4 Ученик бира један од понуђених изборних програма. 

5 Ученик бира страни језик са листе страних језика коју нуди школа у складу са својим кадровским могућностима и изучава га до краја другог циклуса. 

6 Ученик припадник националне мањине који слуша наставу на српском језику може да изабере овај програм, али није у обавези. 

7 Слободне наставне активности школа планира Школским програмом и Годишњим планом рада. Ученик обавезно бира једну активност са листе од три слободне 

наставне активности које школа нуди. 
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8 Ваннаставне активности могу да буду: друштвене, уметничке, техничке, хуманитарне, културне, као и друге активности у складу са просторним и људским 

ресурсима школе.  

* Број часова за ученике припаднике националних мањина 

 

 

 

ПЛАНОМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА, ЗА ТРИ ПРЕДМЕТА 

СЕДМОГ РАЗРЕДА ПРЕДВИЂЕНО ЈЕ:  
Назив предмета:  РАЗРЕД:  ГОДИШЊИ ФОНД / НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА:  

Техника и технологија Седми 72 часа       / недељно 2 часа 

Информатика и рачунарство Седми  36 часова   / недељно 1 час 

Физичко и здравствено васпитање Седми 108 часова / недељно 3 часа 
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3. ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ 

ПРЕДМЕТА  ПО  РАЗРЕДИМА СА 

НАЧИНИМА  И ПОСТУПЦИМА ЗА 

ЊИХОВО ОСТВАРИВАЊЕ 

                          
 

3.1. ДРУГИ РАЗРЕД 
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Предмет:  СРПСКИ ЈЕЗИК – обавезни предмет 

Разред: Други разред 

Фонд часова: Годишњи: 180; Недељни фонд часова 5 

Циљ: 

Циљ наставе и учења Српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског 

књижевног језика ради правилног усменог и писаног изражавања, негујући свест о значају улоге језика 

у очувању националног идентитета; да се оспособе за тумачење одабраних књижевних и других 

уметничких дела из српске и светске баштине, ради неговања традиције и културе српског народа и 

развијања интеркултуралности. 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

– разликује књижевне 

врсте: песму, причу, басну, 

бајку, драмски текст; 

– одреди главни догађај, 

време и место дешавања у 

прочитаном тексту; 

– одреди редослед догађаја 

у тексту; 

– уочи главне и споредне 

ликове и разликује њихове 

позитивне и негативне 

особине; 

– разликује стих и строфу; 

– уочи стихове који се 

римују; 

– објасни значење 

пословице и поуке коју 

уочава у басни; 

КЊИЖЕВНОСТ 

ШКОЛСКА ЛЕКТИРА 

Поезија 

Народна песма: Да вам певам што истина није/Мишја моба 

Народна песма: Мајка Јова у ружи родила/Санак иде низ улицу 

Јован Јовановић Змај: Пролећница/Хвала 

Војислав Илић: Први снег 

Бранко Ћопић: Огласи „Шумских новина“ (одломци), Болесник на три спрата 

Душан Радовић: Лепо је све што је мало, Мама 

Драган Лукић: Школа, Равнотежа 

Мирослав Антић: Тајна 

Душко Трифуновић: Два јарца 

Григор Витез: Дохвати ми, тата, мјесец 

Александар Сергејевич Пушкин: Бајка о рибару и рибици (читање у наставцима) 

Проза 

Народна прича: Свети Сава, отац и син/Свети Сава и отац и мати са малим дететом 

Народна прича: Седам прутова 

Народна басна: Бик и зец/Коњ и магарац 

Доситеј Обрадовић: Пас и његова сенка/Коњ и магаре 

Десанка Максимовић: Бајка о лабуду 
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– наведе једноставне 

примере поређења из 

текстова и свакодневног 

живота; 

– чита текст поштујући 

интонацију 

реченице/стиха; 

– изражајно рецитује 

песму; 

– изводи драмске текстове; 

– износи своје мишљење о 

тексту; 

– разликује глас и слог и 

препозна самогласнике и 

сугласнике; 

– разликује врсте речи у 

типичним случајевима; 

– одређује основне 

граматичке категорије 

именица и глагола; 

– разликује реченице по 

облику и значењу; 

– поштује и примењује 

основна правописна 

правила; 

– влада основном техником 

читања и писања 

латиничког текста; 

– пронађе експлицитно 

исказане информације у 

једноставном тексту 

Гроздана Олујић: Шаренорепа 

Градимир Стојковић: Деда Милоје 

Мирјана Стефановић: Златне рибице не праве штету 

Ђани Родари: Кад дедица не зна да прича приче 

Су Ју Ђин: Свитац тражи пријатеља 

Феликс Салтен: Бамби (одломак по избору) 

Драмски текстови 

Александар Поповић: Два писма 

Ана Миловановић: Слатка математика 

Гвидо Тартаља: Оцене 

Тоде Николетић: Шума живот значи 

Популарни и информативни текстови 

Избор из илустрованих енциклопедија и часописа за децу о значајним личностима 

српског језика, књижевности и културе (Доситеј Обрадовић (баснописац), Никола 

Тесла (приче из детињства), знаменита завичајна личност и др.) 

ДОМАЋА ЛЕКТИРА 

1. Избор из кратких народних умотворина (загонетке, пословице, брзалице, 

питалице, разбрајалице) 

2. Ханс Кристијан Андерсен: Принцеза на зрну грашка, Царево ново одело, 

Девојчица са шибицама 

3. Десанка Максимовић: Ако је веровати мојој баки, Прстен на морском дну, Бајка 

о трешњи, Сликарка зима, Како су пужу украли кућу, Три патуљка, Чика-Мраз, 

Божић-батини цртежи, Траве говоре бакиним гласом, Орашчићи-палчићи, Кћи 

вилиног коњица (три бајке по избору ученика) 

4. Љубивоје Ршумовић, избор из збирке песама Ма шта ми рече (Једног дана, Др, 

Десет љутих гусара, Ишли смо у Африку, Ако желиш мишице, Уторак вече ма шта 

ми рече, Има један, Телефонијада, Дете, Вуче вуче бубо лења, Вук и овца) 

5. Драгомир Ђорђевић, избор песама (Кад сам био мали, Бабе су нам сјајне, Рецепт 

за деду, Све су мајке, Ја сам био срећно дете, Једном давно ко зна када, 

Првоаприлска песма, Ми имамо машту, Тајанствена песма, Бити пекар то је сјајно, 

Успон једног лава, Стонога, Вештице су само трик) 
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(линеарном и 

нелинеарном); 

– користи различите облике 

усменог и писменог 

изражавања: 

препричавање, причање, 

описивање; 

– правилно састави дужу и 

потпуну реченицу и споји 

више реченица у краћу 

целину; 

– учествује у разговору и 

пажљиво слуша 

саговорника; 

– разликује основне делове 

текста (наслов, пасус, име 

аутора, садржај); 

– изражајно чита 

ћирилички текст. 

6. Избор из кратких прича за децу: Бранко Стевановић, Прича из ормана, Весна 

Видојевић Гајевић, Бркљача, Дејан Алексић, Једном је један дечко зевнуо. 

Књижевни појмови: 

− стих, строфа, рима; 

− народна успаванка; 

− басна; 

− бајка; 

− тема, место и време збивања, редослед догађаја; 

− главни и споредни лик (изглед, основне особине и поступци); 

− лица у драмском тексту за децу. 

 

ЈЕЗИК 

Граматика, 

правопис и 

ортоепија 

Глас и слог; самогласници и сугласници. 

Врсте речи: именице (властите и заједничке); род и број именица; глаголи; 

глаголска времена: прошло, садашње, будуће време; потврдни и одрични глаголски 

облици; придеви (описни); бројеви (основни и редни). 

Реченице: обавештајне, упитне, заповедне и узвичне. 

Потврдне и одричне реченице. 

Велико слово: писање назива држава, градова и села (једночланих и вишечланих) и 

једночланих географских назива. 

Спојено и одвојено писање речи: писање речце ли и речце не уз глаголе. 

Интерпункција: тачка (на крају реченице и иза редног броја); две тачке и запета у 

набрајању; писање датума арапским и римским цифрама. 

Писање скраћеница: (мерне јединице и опште скраћенице ОШ, бр., итд., стр. и 

нпр.). 
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ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

Друго писмо (латиница): штампана и писана слова. 

Разумевање прочитаног кроз одговоре на питања. 

План за препричавање кратких текстова (лирских, епских, драмских) састављен од 

уопштених питања. 

План описивања на основу непосредног посматрања. 

Правописне вежбе: преписивање, диктат и самостално писање. 

Језичке вежбе: загонетке, ребуси, укрштене речи, осмосмерке, асоцијације, 

састављање реченица, проширивање задатих реченица. 

Лексичко-семантичке вежбе: допуњавање реченица, опис бића и предмета. 

Сценско приказивање драмског/драматизованог текста. 

Кључни појмови 

садржаја 

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

Упутство за дидактичко-

методичко остваривање 

програма/ Начин 

остваривања програма 

 

Програм наставе и учења Српског језика заснован је на исходима, односно на процесу учења и ученичким постигнућима. 

Исходи представљају опис интегрисаних знања, вештина, ставова и вредности које ученик гради, проширује и продубљује 

кроз све три предметне области. 

Програм наставе и учења предмета Српски језик у другом разреду основне школе чине три предметне области: Књижевност, 

Језик и Језичка култура (у оквиру које уче и друго писмо – латиницу). Препоручени број часова по предметним областима 

је: Књижевност – 70 часова, Језик – 40 часова и Језичка култура 70 часова. Све области се прожимају и ниједна се не може 

изучавати изоловано и без садејства са другим областима. 

Уз годишњи план, формира се листа распоређених текстова по месецима, као и домаћа лектира. У настави књижевности 

најважније је код ученика развијати љубав према читању, градити осећај за лепо и вредно, васпитавати укус.  
Правописна правила ученици усвајају постепено, уз понављање и вежбање већ наученог и уз упознавање са новим 

садржајима, и то путем различитих вежбања како на нивоу речи тако и на нивоу реченица и текстова. Пожељно је направити 

корелацију са наставом математике у вези са писањем скраћеница за мерне јединице ћириличким и латиничким писмом. 

Ученици треба да буду оспособљени да квалитетно и сврсисходно усмено и писмено комуницирају. 

Упутство за формативно 

и сумативно оцењивање 

ученика/ праћење и 

вредновање 

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и реализује се у складу са Правилником 

о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању који је објављен у „Сл. гласнику РС“, бр. 34/2019 од 17. маја 2019. 

год. и примењује се почев од школске 2019/2020. год. Процес праћења и вредновања једног ученика треба започети 

иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази. Наставник током процеса наставе и учења континуирано и на 

примерен начин указује ученику на квалитет његовог постигнућа тако што ће повратна информација бити прилагођена, 

довољно јасна и информативна како би имала улогу подстицајне повратне информације. Свака активност је добра прилика 

за процену напредовања и давање повратне информације, а ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују 

сопствени напредак у остваривању исхода предмета, као и напредак других ученика. 
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Међупредметно 

повезивање / Корелација 

Свет око нас, страни језик, музичка култура, физичко и здравствено васпитање, ликовна култура, грађанско васпитање, 

пројектна настава... 

Компетенције - развија све компетенције: Компетенција за учење; Одговорно учешће у демократском друштву; 

Комуникација; Естетичка компетенција; Одговоран однос према околини; Одговоран однос према здрављу; Рад с 

подацима и информацијама; Предузимљивост и оријентација ка предузетништву; Сарадња; Дигитална компетенција; 

Решавање проблема. 

Сачињен на основу 

правилника:  

Правилник о програму наставе и учења за други разред основног образовања и васпитања објављен у „Службеном гласнику 

- Просветном гласнику“ број  16/2018, 3/2019, са почетком примене од школске 2019/2020. године 
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Назив предмета: Страни језик – енглески језик – обавезни предмет 

Разред:  Други – друга година учења 

Фонд часова: На годишњем нивоу 72 / недељсни фонд часова 2 

Циљ: 

Циљ наставе и учења страног језика у основном образовању и васпитању је да се ученик 

усвајањем функционалних знања о језичком систему и култури и развијањем стратегија учења 

страног језика оспособи за основну усмену комуникацију и стекне позитиван однос према 

другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу.  

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 

КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ 
ЈЕЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ 

(у комуникативним функцијама) 

– поздрави и отпоздрави, 

примењујући најједноставнија 

језичка средства; 

– представи себе и другог; 

– разуме јасно постављена 

једноставна питања личне природе 

и одговара на њих; 

– разуме кратка и једноставна 

упутства и налоге и реагује на 

њих; 

– даје кратка и једноставна 

упутства и налоге; 

– разуме позив и реагује на њега; 

– упути позив на заједничку 

активност; 

– разуме кратке и једноставне 

молбе и реагује на њих; 

Поздрављање 

Реаговање на усмени импулс саговорника (наставника, 

вршњака, и слично); успостављање контакта при сусрету 

и усмено изражавање прикладних поздрава приликом 

растанка. 

Представљање себе и других; давање 

основних информација о себи; 

давање и тражење основних 

информација о другима 

Слушање кратких и једноставних текстова у којима се 

неко представља; представљање себе и других особа, 

присутних и одсутних. 

Разумевање и давање једноставних 

упутстава и налога 

Слушање налога и упутстава и реаговање на њих; давање 

кратких и једноставних упутстава (комуникација у 

учионици – упутства и налози које размењују учесници 

у наставном процесу, упутства за игру и слично). 

Позив и реаговање на позив за 

учешће у заједничкој активности 

Слушање кратких једноставних позива на заједничку 

активност и реаговање на њих (позив на рођендан, игру, 

дружење...); упућивање и прихватање/одбијање позива 

на заједничку активност, уз коришћење 

најједноставнијих израза. 
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– упути кратке и једноставне 

молбе; 

– искаже и прихвати захвалност и 

извињење на једноставан начин; 

– разуме једноставно исказане 

честитке и одговара на њих; 

– упути једноставне честитке; 

– 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 сa непосредним потребама, 

осетима и осећањима и реагује на 

њих; 

– изрази основне потребе, осете и 

осећања кратким и једноставним 

језичким средствима; 

– разуме једноставна обавештења 

о положају у простору и реагује на 

њих; 

– тражи и пружи кратка и 

једноставна обавештења о 

положају у простору; 

– разуме и саопшти једноставне 

исказе који се односе на 

Исказивање молбе, захвалности и 

извињења 

Слушање једноставних исказа којима се тражи помоћ, 

услуга или обавештење; давање једноставног, усменог 

одговора на исказану молбу; изражавање и прихватање 

молби, захвалности и извињења. 

Честитање 

Слушање кратких и једноставних устаљених израза 

којима се честита празник, рођендан; реаговање на 

упућену честитку и упућивање кратких пригодних 

честитки. 

Описивање бића, предмета, места и 

појава 

Слушање краћих једноставних описа бића, предмета и 

места у којима се појављују информације о спољном 

изгледу, појавним облицима, димензијама и осталим 

најједноставнијим карактеристикама; давање кратких 

описа бића, предмета и места; тражење и давање 

информација у вези са описом бића, предмета и места. 

Исказивање потреба, осета и осећања 

Слушање исказа у вези са потребама, осетима, 

осећањима; саопштавање својих потреба, осета и 

осећања и (емпатично) реаговање на туђа. 

Исказивање положаја у простору 

Слушање кратких текстова у којима се на једноставан 

начин описује положај у простору; усмено тражење и 

давање информација о положају у простору. 

Исказивање времена 

Слушање једноставних исказа у вези са хронолошким 

временом и метеоролошким приликама; усмено тражење 

и давање информација о хронолошком времену и 

метеоролошким приликама у ужем комуникативном 

контексту. 

Изражавање 

припадања/неприпадања и 

поседовања/непоседовања 

Слушање кратких текстова с једноставним исказима за 

изражавање припадања/неприпадања и 

поседовања/непоседовања и реаговање на њих; усмено 

исказивање припадања/неприпадања и 

поседовања/непоседовања. 
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хронолошко и метеоролошко 

време 

– 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 једноставне исказе за 

изражавање допадања/недопадања 

и реагује на њих; 

– тражи мишљење и изражава 

допадање/недопадање 

једноставним језичким 

средствима; 

– разуме једноставне исказе који 

се односе на изражавање 

способности; 

– тражи информацију о туђим 

способностима и саопшти шта 

он/она или неко други може/не 

може/уме/не уме да уради; 

– разуме и саопшти једноставне 

исказе који се односе на бројеве и 

количине. 

Изражавање допадања/недопадања 

Слушање кратких текстова с једноставним исказима за 

изражавање допадања/недопадања и реаговање на њих; 

усмено исказивање слагања/неслагања, 

допадања/недопадања 

Изражавање способности 

Слушање једноставних исказа који говоре о 

способностима; постављање питања у вези са 

способностима и одговарање на њих, усмено. 

Изражавање количине и бројева 

Слушање једноставних исказа који говоре о количини 

нечега; постављање питања у вези с количином и 

одговарање на њих, усмено. 
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ЈЕЗИЧКИ САДРЖАЈИ - ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – други разред основне пколе 

Комуникативна функција Језички садржаји 

Поздрављање 

Hi! Hello. Good morning/afternoon/evening/night. How are you? I’m fine, thank you, and you? 

Goodbye. Bye. See you (later/tomorrow). Have a nice day/weekend! Thanks, same to you! 

(Интер)културни садржаји: Формално и неформално поздрављање; устаљенa правила 

учтивости. 

Представљање себе и других; 

давање основних информација о 

себи; давање и тражење основних 

информација о другима 

My name’s Maria /I’m Maria. What’s your name? What’s your phone number? It’s... This is my 

friend. His name’s/name is Marko. Maria, this is Barbara. Barbara, this is Maria. This is Miss Ivona. 

She’s my teacher. That is Mr Jones. He’s a doctor. Who’s this/that? It’s my father. Is this your family? 

She’s not my sister, she’s my friend. Who’s in the picture? It’s my brother. His name’s 

Milan. How old is he? He’s 12. 

Личне заменице у функцији субјекта – I, you … 

Присвојни придеви – my, your… 

Показне заменице – this, that 

Глагол to be – the Present Simple Tense 

Питања са Who/What/How (old) 

Основни бројеви (1–20)  

(Интер)културни садржаји: Препознавање најосновнијих сличности и разлика у начину 

упознавања, представљања и размене основних личних података у нашој земљи и земљама 

енглеског говорног подручја. 

Разумевање и давање једноставних 

упутстава и налога 

Let’s start/begin. Are you ready? Quiet, please. Listen to me! Look! Look at me/the picture! Sit down. 

Stand up. Turn around. Jump. Say hello/goodbye to your friend. Open/Close your books/notebooks. 

Put down yоur pencils. Pick up the rubber. Wash your hands. Open the window, please. Come in/over 

/herе/to the board. Give me your book, please. Don’t do that. Listen and 

say/chant/sing/do/number/find /match/draw/paint/repeat… Cut out/stick/point to... Colour the door 

yellow. Count from … to …. My turn now. Touch your еyes. Move your body. Put on your T-shirt. 

Take off your shoes. Hurry up! Quick! Watch out! I understand /I don’t understand. I’m finished.  

Императив 

Присвојни придеви – my, your… 

(Интер)културни садржаји: 

Поштовање основних норми учтивости; дечје песме одговарајућег садржаја. 
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Позив и реаговање на позив за 

учешће у заједничкој активности 

Let’s play football /the memory game/go to the park/sing. It’s time for lunch/school! Come and play 

with me! Come to my birthday party. Cool! Super! Great! OK. All right. Sorry, I can’t. 

Императив 

(Интер)културни садржаји: Прикладно прихватање и одбијање позива; прослава рођендана, 

игре, забава и разонода 

Исказивање молбе, захвалности и 

извињења 

Can /May I have an apple, please? Yes, here you are. Thank you/Thank you, Maria /Thanks. You’re 

welcome. No, sorry/Not now/No, you can’t. Can you help me, please? Can/May I have some water, 

please? Can/May I go to the toilet/go out/come in? Excuse me, Teacher, …? I can’t see. Can you 

move, please? Sorry, can you repeat that, please? I’m sorry I’m late. It’s OK. No problem.  

Модални глаголи за изражавање молбе ‒ can/may 

(Интер)културни садржаји: 

Правила учтиве комуникације. 

Честитање 

Happy birthday to you! Here’s a present for you! It’s New Year’s Eve. Happy New Year! It’s 

Christmas Eve. Merry Christmas! It’s Valentine’s Day! Happy Valentine’s Day! Happy Easter! 

Thanks, same to you! Hurray! 

(Интер)културни садржаји: 

Најзначајнији празници и начин обележавања /прославе и честитања; пригодне дечје песме и 

игре. 

Описивање бића, предмета, места и 

појава 

What’s this/that? It’s a/an… Is it a/an…? It’s not a pen, it’s a pencil. It’s not short, it’s long. What 

colour is it? It’s grey. The crayon is grey. She’s got a small nose and big blue eyes. She’s wearing a 

white dress. I’ve got two hands and two feet. Has he got four legs? No, he hasn’t, he’s got two legs. 

This is my house. It’s got big windows. Has it got a garden? There’s a park/toyshop/supermarket in 

my town. There are two playgrounds, too. 

Глаголи have got, to be за давање описа 

Егзистенцијално There is/are… 

Правилна множина именица: leg – legs, arm – arms… 

Неправилна множина основних именица: foot – feet... 

The Present Continuous Tense за описивање тренутних радњи. 

(Интер)културни садржаји: 

Дечје песме и приче одговарајућег садржаја. 

Исказивање потреба, осета и 

осећања 

I’m not thirsty, I’m hungry. Here’s a sandwich for you. Do you want some water? Yes, please. I want 

fruit. No, thank you. I’m so happy/sad! Are you hot/cold? 



Основна школа „Љупче Николић“ у Алексинцу                                                                            Анекс Школског програма за 2019/2020. год. 

 

 

The Present Simple Tense (be, want) 

(Интер)културни садржаји: 

Правила учтиве комуникације. 

Исказивање положаја у простору 

Where’s my dad? Is he in the house? No, he’s in the garage. Where’s your dog? It’s in the garden.  

Where’s my bag? It’s under the chair/in the wardrobe. Where’s the toilet? It’s here/over there. 

Прилози и предлози за изражавање положаја и просторних односа – here, there, in, on, under 

Питања са Where  

(Интер)културни садржаји: Култура становања: село, град. 

Исказивање времена 

What day is it today? It’s Monday. It’s cold and rainy today. 

The Present Simple Tense глагола to be 

Питања са What 

(Интер)културни садржаји: јавни простор; типичан изглед места. 

Изражавање 

припадања/неприпадања и 

поседовања/непоседовања 

This is my ball. Is that your bike? I’ve got a dog. Have you got a pet? He/She’s got two brothers. 

Who’s got a /an...? Here’s your pen. 

Присвојни придеви my, your… 

Have got за изражавање припадања/поседовања 

(Интер)културни садржаји: Породица, пријатељи, кућни љубимци, играчке. 

Изражавање допадања/недопадања 

Do you like orange juice? Yes, I do. /No, I don’t. I like fish and chips, but I don’t like chicken or rice. 

Do you like games? I love my family. 

The Present Simple Tense глагола like/love. 

(Интер)културни садржаји: 

Популарна храна и пиће; породица 

Изражавање способности 

Ican/can’t sing. I can draw, but I can’t read. Can you swim? Yes, I can. No, I can’t. No, but I can run 

This is my parrot. It can talk. A penguin can’t fly. 

Модални глагол can за изражавање способности. 

(Интер)културни садржаји: 

Школске активности, кућни љубимци и свет природе 

Изражавање количине и бројева 

How many balls? 15 balls. 

Основни бројеви до 20. 

Правилна множина именица. 

Питања са How many. 
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(Интер)културни садржаји: 

Школско окружење. 

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

интеркултурност 

Упутство за дидактичко-

методичко остваривање програма/ 

Начин остваривања програма 

 

Програм наставе и учења за стране језике у првом циклусу основног образовања и васпитања 

усмерен је на развој функционалних знања и заснован је на комуникативно дефинисаним 

исходима учења, односно активностима које ученик успешно реализује користећи страни 

језик. 

Програм усмерен ка исходима указује на то шта је ученик у процесу комуникације у стању да 

разуме и продукује. 

Током часа, препоручује се динамично смењивање техника/активности које не би требало да 

трају дуже од 15 минута. 

Предности наставе страног језика у другом разреду основне школе у вези су са 

специфичностима усвајања језика на раном узрасту. 

Користе се визуелна наставна средства (картице, постери, стварни предмети из непосредног 

окружења, како је у општим смерницама већ напоменуто), пантомима (као врста драмских 

техника, одговарајући контекст (приче у сликама, песме, игре и сл.);  Дијалошки модели (као 

основа за „имитирање”); Пројектне активност; Драмске активности  

Читање и писање су необавезне активности у другом разреду. Развијање социокултурне  

компетенције   

Граматички садржаји се на овом узрасном нивоу не обрађују експлицитно. Граматичке појаве 

треба посматрати са функционалног аспекта (примењујући елементе граматике који су 

неопходни за успешно остваривање комуникативне функције). У процесу наставе страног 

језика треба тежити томе да се граматика усваја путем језичких активности слушања и говора, 

према јасно утврђеним циљевима, исходима и стандардима наставе страних језика. 

Главни циљ наставе страног језика јесте развијање комуникативне компетенције на одређеном 

језичком нивоу, у складу са статусом језика и годином учења. 

Упутство за формативно и 

сумативно оцењивање ученика/ 

праћење и вредновање 

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и 

реализује се у складу са Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и 

васпитању који је објављен у „Сл. гласнику РС“, бр. 34/2019 од 17. маја 2019. год. и примењује 

се почев од школске 2019/2020. год. 
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Знања ученика мере се јасно одређеним релативним критеријумима тачности; полазећи од 

исхода, односно онога што је ученик у стању да оствари у различитим врстама и видовима 

комуникације (усмене, писане и невербалне), формално и садржински централну позицију 

програма наставе и учења заузимају управо комуникативне функције. На основу 

комуникативних функција дефинисане су језичке активности помоћу којих се оне могу 

остварити, а које укључују постепено усавршавање способности разумевања говора, 

разумевања писаног текста (од трећег разреда), интерактивног усменог и писаног изражавања. 

  

Међупредметно повезивање / 

Корелација 

Српски језик, грађанско васпитање, свет око нас, математика, ликовна и музичка култура, ФИЗ 

васпитање, верска настава, пројектна настава као вид повезивања свих предмета. 

Компетенције за комуникацију али и све остале су у међусобној повезаности 

Компетенције - развија све компетенције: Компетенција за учење; Одговорно учешће у 

демократском друштву; Комуникација; Естетичка компетенција; Одговоран однос према 

околини; Одговоран однос према здрављу; Рад с подацима и информацијама; Предузимљивост 

и оријентација ка предузетништву; Сарадња; Дигитална компетенција; Решавање проблема. 

Сачињен на основу правилника:  Правилник о програму наставе и учења за други разред основног образовања и васпитања објављен у 

„Службеном гласнику - Просветном гласнику“ број  16/2018, 3/2019, са почетком примене од школске 2019/2020. 

године 
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Назив предмета: Математика – обавезни предмет 

Разред: Други 

Фонд часова - годишњи и недељни: 180 часова годишње / 5 часова недељно 

Циљ 

Циљ наставе и учења Математике је да ученик, овладавајући математичким 

концептима, знањима и вештинама, развије основе апстрактног и критичког 

мишљења, позитивне ставове према математици, способност комуникације 

математичким језиком и писмом и примени стечена знања и вештине у даљем 

школовању и решавању проблема из свакодневног живота, као и да формира основ 

за даљи развој математичких појмова. 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању 

да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

– одреди десетице најближе датом броју; 

– усмено сабира и одузима бројеве до 100; 

– користи појмове чинилац, производ, дељеник, 

делилац, количник, садржалац; 

– примени замену места и здруживање сабирака 

и чинилаца ради лакшег рачунања; 

– усмено множи и дели у оквиру прве стотине; 

– израчуна вредност бројевног израза са 

највише две операције; 

– реши текстуални задатак постављањем израза 

са највише две рачунске операције и провери 

тачност решења; 

– одреди непознати број у једначини са једном 

аритметичком операцијом; 

– одреди делове (облика  ) дате величине; 

– изрази одређену суму новца преко различитих 

апоена; 

– прочита број записан римским цифрама и 

напише дати број римским цифрама; 

Бројеви 

Први део 

Сабирање и одузимање са преласком. Замена места и 

здруживање сабирака. 

Веза сабирања и одузимања. 

Једначине са једном операцијом (сабирање или одузимање). 

Римске цифре I, V, X, L, C 

Други део 

Множење и дељење (таблично) 

Нула и јединица као чиниоци; нула као дељеник. 

Замена места и здруживање чинилаца. 

Трећи део 

Редослед рачунских операција. 

Множење и дељење збира и разлике бројем. 

Веза множења и дељења. Једначине са једном операцијом 

(множење или дељење). 

Бројевни изрази. Формирање израза на основу реалистичних 

ситуација. 

Разломци облика , 1 ≤ n ≤ 10, визуелно и симболичко 

представљање. 
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– прикаже мањи број података у таблици и 

стубичастим дијаграмом; 

– уочи правило и одреди следећи члан започетог 

низа; 

– разликује дуж, полуправу и праву; 

– одреди дужину изломљене линије (графички 

и рачунски); 

– одреди обим геометријске фигуре; 

– нацрта правоугаоник, квадрат и троугао на 

квадратној мрежи и тачкастој мрежи; 

– уочи подударне фигуре на датом цртежу; 

– уочи симетричне фигуре; 

– допуни дати цртеж тако да добијена фигура 

буде симетрична у односу на дату праву; 

Геометрија 

Први део 

Дуж, права и полуправа. Тачка и права. Отворена и затворена 

изломљена линија. 

Графичко надовезивање дужи. Дужина изломљене линије. 

Обим геометријских фигура без употребе формула. 

Други део 

Цртање правоугаоника, квадрата и троугла на квадратној 

мрежи, на тачкастој мрежи. 

Симетричне фигуре. 

Подударност фигура (интуитивно). 

– изрази дужину у различитим јединицама за 

мерење дужине; 

– измери дужину дужи и нацрта дуж дате 

дужине 

– чита и запише време са часовника; 

– користи јединице за време у једноставним 

ситуацијама 

Мерење и мере 
Мерење дужине стандардним мерним јединицама (m, dm, cm). 

Мерење времена (дан, месец, година, час, минут). 

Кључни појмови садржаја Кључни појмови садржаја: сабирање, одузимање, множење, дељење, једначина, део 

целине, мерење дужине и времена, правоугаоник, квадрат, дужина, обим, римске 

цифре. 

Упутство за дидактичко-методичко 

остваривање програма/ Начин остваривања 

програма 

 

Ради лакшег планирања наставе, даје се оријентациони предлог броја часова по 

темама (Бројеви (145; 55 + 90) 

Геометрија (22; 8 + 14) 

Mерење и мере (13; 5 + 8) 

Предложени редослед реализације тема: 

1. Бројеви – први део; 

2. Мерење и мере; 

3. Геометрија – први део; 
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4. Бројеви – други део; 

5. Геометрија – други део; 

6. Бројеви – трећи део. 

Наставници у својој свакодневној наставној пракси треба да се ослањају на исходе, 

јер они указују шта је то за шта ученици треба да буду оспособљени током учења 

предмета у једној школској години 

Упутство за формативно и сумативно 

оцењивање ученика/ праћење и вредновање 

Саставни део процеса развоја математичких знања у свим фазама наставе је и 

праћење и процењивање степена остварености исхода, које треба да обезбеди што 

поузданије сагледавање развоја и напредовања ученика. Тај процес започети 

иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази. Прикупљање информација 

из различитих извора (свакодневна посматрања, активност на часу, учествовање у 

разговору и дискусији, самосталан рад, рад у групи, тестови) помаже наставнику да 

сагледа постигнућа (развој и напредовање) ученика и степен остварености исхода. 

Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне 

информације, а важно је ученике оспособљавати и охрабривати да процењују 

сопствени напредак у учењу. 

Међупредметно повезивање / Корелација Свет око нас, страни језик, музичка култура, физичко и здравствено васпитање, ликовна култура, 

грађанско васпитање, пројектна настава... 

Компетенције - развија све компетенције: Компетенција за учење; Одговорно учешће у 

демократском друштву; Комуникација; Естетичка компетенција; Одговоран однос према околини; 

Одговоран однос према здрављу; Рад с подацима и информацијама; Предузимљивост и оријентација 

ка предузетништву; Сарадња; Дигитална компетенција; Решавање проблема. 

Сачињен на основу правилника:  Правилник о програму наставе и учења за други разред основног образовања и васпитања објављен 

у „Службеном гласнику - Просветном гласнику“ број  16/2018, 3/2019, са почетком примене од 

школске 2019/2020. године 
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Назив предмета: Свет око нас  - обавезни предмет 

Разред:  Други  

Фонд часова: Годишњи -72 / недељни 2 

Циљ: 
Циљ наставе и учења Света око нас јесте упознавање себе, свог природног и 

друштвеног окружења и развијање способности за одговоран живот у њему. 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању 

да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

– идентификује групе људи којима припада и 

своју улогу у њима; 

– оствари права и изврши обавезе у односу на 

правила понашања у групама којима припада; 

– се понаша тако да уважава различитости 

других људи; 

– прихвати последице када прекрши правила 

понашања групе; 

– сарађује са другима у групи на заједничким 

активностима; 

– разликује потребе од жеља на једноставним 

примерима из сопственог живота; 

– препозна грб, заставу и химну Републике 

Србије и примерено се понаша према 

симболима; 

– одреди тип насеља на основу његових 

карактеристика; 

– повеже личну хигијену, боравак у природи, 

физичку активност и разноврсну исхрану са 

очувањем здравља; 

НАСЕЉЕ СА 

ОКОЛИНОМ 

Други и ја 

Групе људи: родбина, (ван)школска заједница, 

становници насеља. 

Права и обавезе чланова група. 

Однос потреба и жеља. 

Правила понашања појединаца и група. 

Породични, школски и празници насеља. 

Култура 

живљења 

Симболи Републике Србије: грб, застава и химна. 

Типови насеља: село, град. 

Здрав начин живота: хигијена тела, разноврсна 

исхрана, број оброка, боравак у природи и физичка 

активност. 

Врсте саобраћаја (копнени, водни и ваздушни и 

одговарајућа превозна средства). 

Безбедно понашање у саобраћају у насељу (кретање 

улицом и путем без тротоара, прелажење улице и 

пута без пешачког прелаза. 

Правила понашања у превозним средствима 

(аутомобил и јавни превоз). 

Временске непогоде (олуја, град, мећава) и 

безбедно понашање у затвореном и на отвореном 

простору. 
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– одржава личну хигијену – руку, зуба и 

чулних органа; 

– примени правила културног и безбедног 

понашања у саобраћају и превозним 

средствима у насељу са околином; 

– безбедно поступа пре и током временских 

непогода; 

– истезањем, савијањем и сабијањем одреди 

својства материјала; 

– одабере материјале који својим својствима 

највише одговарају употреби предмета; 

– пронађе нову намену коришћеним 

предметима; 

– наводи примере различитих облика кретања 

у окружењу; 

– одабере начин кретања тела, узимајући у 

обзир облик тела, врсту подлоге и средину у 

којој се тело креће; 

– измери растојање које тело пређе током свог 

кретања; 

– пронађе тражени објекат у насељу помоћу 

адресе/карактеристичних објеката; 

– именује занимања људи у свом насељу са 

околином; 

– одреди време помоћу часовника и календара 

користећи временске одреднице: сат, дан, 

седмицу, месец, годину; 

– забележи и прочита податке из личног 

живота помоћу ленте времена; 

– разликује облике рељефа у свом насељу и 

околини; 

Човек ствара 

Материјали (дрво, камен, метал, стакло, гума, 

пластика, папир, тканина, глина/пластелин) и 

производи људског рада. 

Еластичност материјала. 

Својства материјала одређују њихову употребу. 

Нова намена предмета направљених од различитих 

материјала. 

Занимања људи у граду и селу. 

Кретање и 

оријентација 

у простору и 

времену 

Различити облици кретања тела (хода, скаче, трчи, 

пада, лети, плива, котрља се, клизи). 

Утицај облика тела, подлоге и средине на кретање 

по равној подлози и пређено растојање тела. 

Сналажење у насељу помоћу адресе (улица, кућни 

број) и 

карактеристичних објеката. 

Сналажење у времену у односу на временске 

одреднице: минут, сат, дан, седмица, месец, година, 

датум, годишња доба. 

Средства за мерење времена: часовник, календар, 

лента времена. 

Разноврсност 

природе 

Рељеф и облици рељефа: узвишења, (брдо, 

планина) удубљења (долине, котлине) и равнице. 

Рељеф у насељу и околини. 

Облици појављивања воде: површинске воде 

(текуће, стајаће) и њихови делови (извор, ток, 

корито, обала). 

Површинске воде у насељу и околини. 

Заједничке особине живих бића (дисање, исхрана, 

раст, остављање потомства). 

Функције (улога) делова тела живих бића. 

Разноврсност биљака у окружењу (зељасте и 

дрвенасте; лишћарске и четинарске). 
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– разликује облике и делове површинских 

вода у свом насељу и околини; 

– идентификује заједничке особине живих 

бића на примерима из окружења; 

– повеже делове тела живих бића са њиховом 

улогом/улогама; 

– разврста биљке из окружења на основу 

изгледа листа и стабла; 

– разврста животиње из окружења на основу 

начина живота и начина исхране; 

– наведе примере који показују значај биљака 

и животиња за човека; 

– штедљиво троши производе које користи у 

свакодневним ситуацијама; 

– разврста отпад на предвиђена места; 

– негује и својим понашањем не угрожава 

биљке и животиње у окружењу; 

– препозна примере повезаности живих бића 

са условима за живот; 

– повеже промене у природи и активности 

људи са годишњим добима; 

– изведе једноставне огледе пратећи упутства; 

– повеже резултате рада са уложеним трудом. 

Разноврсност животиња у околини (домаће и 

дивље; биљоједи, месоједи и сваштоједи). 

Значај биљака и животиња за човека. 

Улога човека у очувању природе (штедња 

производа који се користе у свакодневном животу, 

разврставање отпада на предвиђена места, брига о 

биљкама и животињама). 

Сунчева светлост и топлота, вода, ваздух и 

земљиште – неопходни услови за живот. 

Промене у природи и активности људи у 

зависности од годишњих доба. 

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

култура живљења. 

Упутство за дидактичко-методичко 

остваривање програма/ Начин 

остваривања програма 

Програм наставе и учења Света око нас задржао је постојећи оквир од два часа 

недељно, односно 72 часа годишње и досадашњи завичајни принцип. Уважавање 

окружења у којем ученици живе директно је у вези са уважавањем искустава и знања 

ученика. Ученици у школу долазе са идејама о свету, себи и свему другом што их 

окружује. 

Ученике треба оспособљавати да самостално истражују и анализирају природне и 

друштвене појаве и процесе. У зависности од исхода који се жели остварити, учитељ 
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треба да подстакне ученике на различите врсте активности које ангажују како 

поједина чула, тако и више чула паралелно. 

Учитељ остварује постављени циљ и исходе кроз наставу и остале организационе 

форме рада у школи, без додатног оптерећења родитеља и њиховог обавезног 

ангажовања у остваривању програма. Родитељи могу бити добровољно ангажовани 

као расположиви потенцијал локалне средине, у зависности од њихових знања, 

могућности и хтења. 

Упутство за формативно и сумативно 

оцењивање ученика/ праћење и 

вредновање 

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно 

и реализује се у складу са Правилником о оцењивању ученика у основном 

образовању и васпитању који је објављен у „Сл. гласнику РС“, бр. 34/2019 од 17. маја 

2019. год. и примењује се почев од школске 2019/2020. год. 

 Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика само је део праћења и 

вредновања образовно-васпитне праксе. Резултате целокупног праћења и 

вредновања наставник узима као основу за планирање наредних корака у раду са 

ученицима и развијању своје образовно-васпитне праксе. 

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно 

и реализује се у складу са Правилником о оцењивању ученика у основном образовању 

и васпитању. Потребно је да наставник континуирано и на примерен начин указује 

ученику на квалитет његовог постигнућа тако што ће повратна информација бити 

прилагођена, довољно јасна и информативна како би имала улогу подстицајне 

повратне информације. Свака активност је добра прилика за процену напредовања и 

давање повратне информације, а ученике треба оспособљавати и охрабривати да 

процењују сопствени напредак у остваривању исхода предмета, као и напредак 

других ученика. 

Међупредметно повезивање / Корелација Математика, српски језик, музичка култура, физичко и здравствено васпитање, ликовна култура, 

грађанско васпитање, пројектна настава... 

Компетенције - развија све компетенције: Компетенција за учење; Одговорно учешће у 

демократском друштву; Комуникација; Естетичка компетенција; Одговоран однос према околини; 

Одговоран однос према здрављу; Рад с подацима и информацијама; Предузимљивост и оријентација 

ка предузетништву; Сарадња; Дигитална компетенција; Решавање проблема. 

Сачињен на основу правилника:  Правилник о програму наставе и учења за други разред основног образовања и васпитања објављен у 

„Службеном гласнику - Просветном гласнику“ број  16/2018, 3/2019, са почеком примене од школске 

2019/2020. године 
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Назив предмета: ЛИКОВНА КУЛТУРА – обавезни предмет 

Разред: други 

Фонд часова: Годишњи фонд – 72/ Недељни фонд -2 часа 

Циљ 

Циљ наставе и учења Ликовне културе је да се ученик, развијајући 

стваралачко мишљење и естетичке критеријуме кроз практични рад, 

оспособљава за комуникацију и да изграђује позитиван однос према 

култури и уметничком наслеђу свог и других народа. 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

– користи материјал и прибор на безбедан и одговоран 

начин; 

– изрази, одабраним материјалом и техникама своје емоције, 

машту, сећања и замисли; 

– користи једноставне информације и одабрана ликовна дела 

као подстицај за стваралачки рад; 

– изражава, светлим или тамним бојама, свој доживљај 

уметничког дела; 

– идентификује истакнути део целине и визуелне 

супротности у свом окружењу; 

– преобликује, самостално или у сарадњи са другима, 

материјале и предмете за рециклажу; 

– тумачи једноставне визуелне информације које опажа у 

свакодневном животу; 

– изражава мимиком и/или телом различита расположења, 

покрете и кретања; 

– упоређује свој и туђ естетски доживљај простора, дизајна 

и уметничких дела; 

– повезује уметничко занимање и одговарајуће продукте; 

– пружи основне информације о одабраном музеју; 

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

може применити. 

ОБЛИЦИ 

Облици (светлост као услов за опажање 

облика; визуелне карактеристике природних 

и вештачких облика; дизајн предмета за 

свакодневну употребу). 

Супротности (обојено и безбојно, једноставно 

и сложено, испупчено и удубљено, ближе и 

даље...). 

Облик и целина (истакнути део целине; 

везивање и спајање облика). 

СПОРАЗУМЕВАЊЕ 

Тумачење (невербално и визуелно 

изражавање; садржај визуелних 

информација). 

Слика и реч (редослед радње у стрипу; знаци; 

лепо писање; честитке). 

ЛИКОВНЕ ИГРЕ 

Боја (светле и тамне боје; боја и облик; боја и 

звук). 

Замишљања (стварност и машта). 

ПРОСТОР 

Простор (обликовање простора – школа, 

учионица, соба; музеј). 

Кретање (кретање једног облика у простору; 

кретање више облика у простору). 

Сцена (маске, костими, реквизити). 
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Кључни појмови: Кључни појмови садржаја: простор, облик, линија, боја. 

Упутство за дидактичко-методичко остваривање програма/ 

Начин остваривања програма 

 

У другом разреду ученици се развијају и уче кроз разноврсне 

активности и задатке који подстичу радозналост и задовољство у 

истраживању, експериментисању, размишљању, повезивању, 

изражавању, стварању, дружењу и сарадњи. 

Упутство за формативно и сумативно оцењивање ученика/ 

праћење и вредновање 

У настави Ликовне културе исходи су процесни. Формулисани су тако 

да до краја разреда сви ученици могу да их достигну (у мањој или већој 

мери) уколико су радили разноврсне задатке од којих сваки циља више 

исхода. 

Могући елементи за процењивање напредовања и оцењивање 

постигнућа су: 

– Однос према раду (ученик је припремљен за час, одговорно користи 

материјал, прибор и алатке, одржава прибор и радни простор...); 

– Однос према себи (поставља питања, труди се, учи на грешкама, 

самосталан је у индивидуалном раду, истрајан је...); 

– Однос према другима (поштује договорена правила понашања, 

спреман је да помогне и да сарађује, уважава туђе радове, начин 

размишљања, доживљавања, опажања...); 

– Разумевање (разуме задатак, разуме појмове, разуме процес, разуме 

визуелне информације...); 

– Повезивање (повезује и пореди познате и нове информације, људе, 

места, догађаје, идеје, дела...); 

– Оригиналност (оригиналан је у односу на туђе радове, оригиналан је 

у односу на своје претходне радове...); 

– Вербално изражавање (учтиво комуницира, кратко и јасно образлаже 

свој рад, замисао, утисак, опажање, емоције...); 

– Употреба техника (примењује одговарајући процес, 

Међупредметно повезивање / Корелација У другом разреду се нарочито развијају: компетенција за 

комуникацију, естетичка компетенција, компетенција за рад са 

подацима и информацијама, компетенција за учење и компетенција за 

сарадњу. 
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Компетенција за рад са подацима и информацијама развија се на 

јединствени начин. Ученици користе информације и податке 

(визуелне, аудитивне, аудиовизуелне, текстуалне, вербалне, 

тактилне...) као подстицај (мотивацију) за стварање. 

Сачињен на основу правилника:  Правилник о програму наставе и учења за други разред основног образовања и 

васпитања објављен у „Службеном гласнику - Просветном гласнику“ број  16/2018, 

3/2019, са почетком примене од школске 2019/2020. године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основна школа „Љупче Николић“ у Алексинцу                                                                            Анекс Школског програма за 2019/2020. год. 

 

 

Назив предмета МУЗИЧКА КУЛТУРА – обавезни предмет 

Разред Други 

Фонд часова Годишњи фонд часова – 36 / недељни 1 час 

Циљ 

Циљ наставе и учења Музичке културе је да код ученика рaзвиjе интeрeсoвaње и љубав према 

музици кроз индивидуално и колективно музичко искуство којим се подстиче развијање 

креативности, естетског сензибилитета и духа заједништвa, као и одговорног односа према 

очувању музичког наслеђа и културe свoгa и других нaрoдa. 

ИСХОДИ 

По завршеној теми/области ученик ће бити у стању 

да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

– oбјасни својим речима утиске о слушаном делу, 

особине тона, доживљај прегласне музике и њеног 

утицаја на тело; 

– разликује различитe инструменте по боји звука и 

изражајним могућностима; 

– издвоји основне музичке изражајне елементе; 

– препозна музичку тему или карактеристични 

мотив који се понавља у слушаном делу; 

– повезује карактер дела са изражајним музичким 

елементима и инструментима; 

– изговара бројалице у ритму, уз покрет; 

– пева по слуху песме различитог садржаја и 

расположења; 

– изводи уз покрет музичке и традиционалне игре; 

– примењује правилан начин певања и договорена 

правила понашања у групном певању и свирању; 

– свира по слуху ритмичку пратњу уз бројалице и 

песме, једноставне аранжмане, свирачке деонице у 

музичким играма; 

– повезује почетне тонове песама-модела и 

једноставних наменских песама са бојама; 

СЛУШАЊЕ 

МУЗИКЕ 

Уметничка музика у цртаним и анимираним 

филмовима. Однос звук-лик, музика-радња. 

Композиције које илуструју различита осећања. 

Звук и тон (извори) – звуци из природе и окружења. 

Тон: боја (различити гласови и инструменти), трајање 

(кратак-дуг), јачина (гласан-тих), висина (висок-дубок). 

Композиције које илуструју различите боје људског 

гласа и инструмената. 

Музички дијалог (хор, глас и хор, глас и инструмент, 

два гласа, два инструмента, један свирач, група свирача, 

оркестар). 

Различити жанрови везани за ситуације значајне у 

животу ученика. 

Музичка прича. 

Композиције различитог карактера и елементи музичке 

изражајности (мелодијска линија, темпо, ритам, 

динамика). 

Музички бонтон. 

Музика и здравље. 

Носиоци звука (цеде плејер, рачунар...). 

ИЗВОЂЕЊЕ Изговор бројалице у ритму уз покрет. 
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– повезује ритам са графичким приказом; 

– објашњава својим речима доживљај свог и туђег 

извођења; 

– учествује у школским приредбама и 

манифестацијама; 

– направи дечје ритмичке инструменте; 

– осмисли покрете уз музику; 

– осмисли ритмичку пратњу за бројалице, песме и 

музичке игре помоћу различитих извора звука; 

– осмисли одговор на музичко питање; 

– осмисли једноставну мелодију на краћи задати 

текст; 

– према литерарном садржају изабере од 

понуђених, одговарајући музички садржај; 

– поштује договорена правила понашања при 

слушању и извођењу музике; 

– користи самостално или уз помоћ одраслих, 

доступне носиоце звука. 

МУЗИКЕ Звучне ономатопеје и илустрације 

Правилaн начин певања – држање тела и дисање. 

Правилна дикција – изговарање брзалица и бројалица. 

Певање песама по слуху различитог садржаја и 

карактера. 

Певање песама уз покрет – песме уз игру и народне 

песме. 

Певање модела и наменских песама и повезивање 

њихових почетних тонова уз боју (а1 бела, ха1 

љубичаста боја). 

Дечји и алтернативни инструменти и начини свирања на 

њима. 

Инструментална пратња по слуху уз бројалице и песме 

– пулс, ритам, груписање удара. 

Певање и извођење 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. 

МУЗИЧКО 

СТВАРАЛАШТВО 

Израда дечјих ритмичких инструмената од различитих 

материјала. 

Креирање сопствених покрета уз музику. 

Стварање једноставне ритмичке пратње коришћењем 

различитих извора звука. 

Музичка питања и одговори и музичка допуњалка. 

Стварање звучне приче од познатих музичких садржаја, 

звучних ономатопеја и илустрација на краћи литерарни 

текст. 

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

музички бонтон. 
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Упутство за дидактичко-методичко 

остваривање програма/ Начин остваривања 

програма 

Исходи представљају музичке, опажајне и сазнајне активности ученика. 

Прирoдa сaмe музикe, пa и прeдмeтa музичкa културa укaзуje нa стaлнo 

прoжимaњe и сaдejствo свих oблaсти и програмских садржаја. Ниjeднa oблaст нe 

мoжe да се изучaвa изоловано од друге и да буде сама себи циљ, a дa сe 

истoврeмeнo нe рaзгoвaрa o свим другим aспeктимa музикe. Музику од почетка 

треба повезивати са што више догађаја из живота ученика. 

Сви видови музичког стваралаштва реализују се искључиво по слуху, без 

записивања мелодија 

Упутство за формативно и сумативно 

оцењивање ученика/ праћење и вредновање 

На часовима музичке културе најбитније је развијање музичких способности и 

изграђивање вештина. Смер наставе је такав да се увек креће од звука ка 

тумачењу. Из тих разлога, не инсистира се на дефиницијама већ на 

препознавању, извођењу и идентификовању музичких садржаја. Критеријум у 

оцењивању је степен ангажовања, уложен труд и лично напредовање сваког 

ученика у складу са његовим музичким могућностима. У оквиру свих музичких 

активности, потребно је обезбедити пријатну атмосферу, а код ученика 

потенцирати осећање сигурности и подршке. 

Међупредметно повезивање / Корелација Математика, српски језик, ликовна култура, физичко и здравствено васпитање, 

ликовна култура, грађанско васпитање, пројектна настава... 

Компетенције - развија све компетенције:  

Сачињен на основу правилника:  Правилник о програму наставе и учења за други разред основног образовања и васпитања 

објављен у „Службеном гласнику - Просветном гласнику“ број  16/2018, 3/2019, са почетком 

примене од школске 2019/2020. године 
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Назив предмета Физичко и здравствено васпитање – обавезни предмет 

Разред Други 

Фонд часова Годишњи фонд -108 часова / недељни фонд - 3 часа 

Циљ 

Циљ наставе и учења Физичког и здравственог васпитања је да ученик унапређује 

физичке способности, моторичке вештине и знања из области физичке и 

здравствене културе, ради очувања здравља и примене правилног и редовног 

физичког вежбања у савременим условима живота и рада. 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању 

да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

– примени једноставнe, двоставне 

општеприпремне вежбе (вежбе обликовања); 

– правилно изводи вежбе, разноврсна природна и 

изведена кретања; 

– комбинује усвојене моторичке вештине у игри 

и свакодневном животу; 

– одржава равнотежу у различитим кретањима; 

– разликује правилно од неправилног држања 

тела; 

– успостави правилно држање тела; 

– правилно дише током вежбања; 

– изведе кретања, вежбе и кратке саставе уз 

музичку пратњу; 

– изведе дечји и народни плес; 

– користи основну терминологију вежбања; 

– поштује правила понашања у и на просторима 

за вежбање; 

– поштује мере безбедности током вежбања; 

ФИЗИЧКE СПОСОБНОСТИ 

Вежбе за развој снаге. 

Вежбе за развој покретљивости. 

Вежбе за развој издржљивости. 

Вежбе за развој брзине. 

Вежбе за развој координације. 

МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ 
Ходање и 

трчање 

Ходање: 

– кратким корацима, 

– дугим корацима, 

– у различитом ритму, 

– ходање опружањем стајне ноге, 

– ходање са реквизитом, 

– ходање са променом правца и 

смера, 

– ходање комбиновано са 

различитим покретима, 

– ходање преко ниских препрека, 

– елементарне игрe са ходањем. 

Техника трчања: 

– трчање преко препрека, 

– трчање са променом ритма, 
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– одговорно се односи према објектима, 

справама и реквизитима у просторима за 

вежбање; 

– поштује 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; 

– уочава улогу делова тела у вежбању; 

– уочи промене у расту код себе и других; 

– препозна сопствено болесно стање и не вежба 

када је болестан; 

– примењује здравствено-хигијенске мере пре, у 

току и након вежбања; 

– одржава личну хигијену; 

– учествује у одржавању простора у коме живи и 

борави; 

– наведе врсте намирница у исхрани; 

– препознаје везу вежбања и уноса воде; 

– повеже ходање и трчање са позитивним 

утицајем на здравље; 

– препозна лепоту покрета у вежбању; 

– се придржава правила вежбања; 

– вреднује успех у вежбању; 

– трчање са променом правца и 

смера, 

– брзо трчање стартом из 

различитих почетних положаја, 

– трчање 30 m 

– елементарне игре са трчањем. 

Скакања и 

прескакања 

Прескакање вијача, палица и других 

реквизита поређаних на тлу 

једноножним и суножним 

одскоком. 

Комбинације скокова, 

Скок удаљ и увис из места и залета. 

Скок са повишене површине. 

Припремне вежбе за прескок: 

игре уз коришћење различитих 

облика скакања и прескакања. 

  
Бацања и 

хватања 

Ходање и трчање са котрљањем 

лопте. 

Бацање лоптице из места у даљину 

и у циљ. 

Бацање лоптице из кретања. 
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Бацање лопте увис без и са окреом 

за 3600. 

Вођење лопте једном и другом 

руком у месту и кретању. 

Додавање лопте једном и другом 

руком. 

Вођење лопте у ходању и трчању. 

Гађање лоптом у импровизовани 

кош, ниски кош и гол. 

Елементарне игре са вођењем, 

додавањем и гађањем лоптом у циљ. 

Штафетне игре и друге елементарне 

игре лоптом (вођење, хватање, 

додавање). 

Пузања, 

вишења, 

упори и 

пењања 

Помицање на дохватном вратилу са 

погрченим ногама у вису предњем. 

Помицање у вису предњем 

окретањем за 1800, са укрштеним 

хватом. 

Њихање уз помоћ. 

Проширени садржаји 

Узмак корацима уз косу површину. 

Бочно пењање уз лестве са 

наизменичним прехватањем и 

опирањем истовремено обема 

ногама. 

Вежбе на 

тлу 

Основни садржаји 

Два повезана колута напред. 

Колут напред и скок пруженим 

телом. 

Колут назад из чучња у чучањ, низ 

косу површину. 
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Колут назад. 

Састав од научених елемената. 

Игре усвојених вежби. 

Проширени садржаји 

Колут напред из упора стојећег 

опружених ногу. 

Колут преко лопте. 

Одељењско такмичење са задатом 

комбинацијом вежби. 

Вежбе 

равнотеже 

Основни садржаји 

Мала вага на тлу, клупи и ниској 

греди. 

Ходање привлачењем на целом 

стопалу и успон. 

Ходање опружањем стајне и 

предножењем замајне ноге. 

Ходање уназад на греди. 

Састав из првог разреда допунити 

наученим вежбама. 

Проширени садржаји 

Наскок кораком на греду. 

Чучањ и окрет у чучњу за 900 и 1800. 

Састав из првог разреда допунити 

вежбама ходањем уназад и окретом 

у чучњу за 1800. 

Одељенско такмичење. 

Вежбе са 

реквизитима 

Вежбе обликовања сареквизитима. 

Трчања, поскоци и скокови уз 

коришћење реквизита. 

Прескакање вијаче на различите 

начине. 
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Дизање и ношење предмета и 

реквизита на различите начине. 

Елементарне игре са реквизитима. 

Игре са ластишом. 

Полигон и елементарне игре уз 

коришћење реквизита 

Плес и 

Ритимика 

Основни садржаји 

Народно коло и дечији плес по 

избору. 

Повезивање елемената из првог 

разреда у композицију – састав. 

Основни ритмички покрети са 

реквизитима. 

Проширени садржаји 

Прескакање вијаче уназад. 

Комбиновано прескакање вијаче 

напред-назад. 

Ходање и трчање са бацањем и 

хватањем лопте и обруча. 

Вежба са вијачом 

Полигони 
Кобиновани полигон од 

усвојених вештина (вежби). 

ФИЗИЧКА И 

ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА 

Култура 

вежбања и 

играња 

Основни термини у вежбању. 

Вежбам безбедно. 

Чувам своје и туђе ствари. 

Правила елементарних игара. 

Некад изгубим, а некада победим. 

Навијам пристојно. 

Здравствено 

васпитање 

Моје здравље и вежбање. 

Мишићи, зглобови и кости мога 

тела. 

Телесни развој.. 
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Лична хигијена. 

Хигијена простора за вежбање. 

„Шарени-разноврсни оброк” ‒ 

правилна исхрана. 

Значај воде за организам и вежбање. 

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

Упутство за дидактичко-методичко 

остваривање програма/ Начин остваривања 

програма 

 

Концепција Физичког и здравственог васпитања заснива се на јединству 

наставних, ваннаставних и ваншколских организационих облика рада, као основне 

претпоставке за остваривање циља кроз достизање исхода овог васпитно-

образовног подручја које се састоји из три предметне области: 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИЦИ РАДА 

А. часови физичког и здравственог васпитања; 

Б. слободне активности; 

В. недеља школског спорта; 

Г. активности у природи (крос, спортски дан, излети, зимовање, летовање ...); 

Д. школска такмичења; 

У настави треба да преовладавају игре и садржаји који захтевају прецизност 

извођења. Свим вежбањима претходе тачна упутства наставника и приказ вежби. 

Наставник прати рад ученика, указује и исправља грешке. 

Упутство за формативно и сумативно 

оцењивање ученика/ праћење и вредновање 

У циљу сагледавања и анализирања ефеката наставе Физичког и здравственог 

васпитања, препоручује се да наставник подједнако, континуирано прати и 

вреднује: 

• Ниво ангажованости (активност) и однос ученика према обавезама у физичком и 

здравственом васпитању који обухвата: 

– вежбање у адекватној спортској опреми; 

– активно учествује на часовима физичког и здравственог васпитања; 

– вежбање и играње у слободно време. 

• Приказ једног комплекса усвојених општеприпремних вежби (вежби 

обликовања), без реквизита. 

• Постигнућа у моторичким вештинама. 

• Индивидуални напредак ученика 
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Међупредметно повезивање / Корелација Српски језик, страни језик, ликовна култура, музичка  култура, грађанско 

васпитање, пројектна настава... 

Компетенције - развија све компетенције:  

Сачињен на основу правилника:  Правилник о програму наставе и учења за други разред основног образовања и васпитања објављен 

у „Службеном гласнику - Просветном гласнику“ број  16/2018, 3/2019, са почетком примене од 

школске 2019/2020. године 
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3.2.ШЕСТИ РАЗРЕД 
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Назив предмета СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – обавезни предмет 

Разред Шести 

Фонд часова Годишњи фонд часова – 144 / недељни фонд часова – 4 часа 

Циљ 

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, 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 

предметних области. 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда 

ученик ће бити у 

стању да: 

ОБЛАСТ/ ТЕМА САДРЖАЈИ  

– повеже књижевне 

термине и појмове 

обрађиване у 

претходним 

разредима са новим 

делима која чита; 

– чита са 

разумевањем; 

парафразира 

прочитано и описује 

свој доживљај 

различитих врста 

књижевних дела и 

КЊИЖЕВНОСТ 

ЛИРИКА 

Лектира 

9. Обредне лирске народне песме (избор) 

10. Ђура Јакшић: Вече 

11. Јован Дучић: Село  

12. Мирослав Антић: Плава звезда 

13. Вељко Петровић: Ратар / Алекса Шантић: О, класје моје 

14. Десанка Максимовић: Грачаница / Војислав Илић: Свети Сава 

15. Стеван Раичковић: Хвала сунцу, земљи, трави 

16. Милован Данојлић: Овај дечак зове се Пепо Крста 

17. Сергеј Јесењин: Песма о керуши 

Књижевни термини и појмови 

Врста строфе према броју стихова у лирској песми: дистих; терцет; врста стиха по броју 

слогова (лирски и епски десетерац). 
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научно-популарних 

текстова; 

– одреди род 

књижевног дела и 

књижевну врсту; 

– прави разлику 

између дела лирског, 

епског и драмског 

карактера; 

– разликује ауторску 

приповетку од 

романа; 

– анализира структуру 

лирске песме (строфа, 

стих, рима); 

– уочава основне 

елементе структуре 

књижевноуметничког 

дела: тема, мотив; 

радња, време и место 

радње; 

– разликује заплет и 

расплет као етапе 

драмске радње; 

– разликује појам 

песника и појам 

лирског субјекта; 

појам приповедача у 

односу на писца; 

– разликује облике 

казивања; 

Одлике лирске поезије: нагласак речи и ритам; рима – парна, укрштена, обгрљена; улога 

риме у обликовању стиха. 

Стилске фигуре: контраст, хипербола.  

Врсте ауторске и народне лирске песме: социјалне песме, дитирамб, елегија; обредне 

песме (коледарске, краљичке, додолске, божићне). 

ЕПИКА 

Лектира 

12. Народна песма: Смрт Мајке Југовића 

13. Народна песма: Марко Краљевић укида свадбарину 

14. Петар Кочић: Јаблан 

15. Исидора Секулић: Буре (одломак)/Бранко Ћопић: Чудесна справа 

16. Иво Андрић: Аска и вук 

17. Антон Павлович Чехов: Вањка/Итало Калвино: Шума на ауто-путу (из збирке прича 

Марковалдо или годишња доба у граду) 

18. Светлана Велмар Јанковић: Сирото ждребе (из Књиге за Марка)  

Књижевни термини и појмови 

Основна тема и кључни мотиви.  

Облици казивања: нарација (хронолошко приповедање), описивање, дијалог, монолог. 

Фабула/радња, редослед догађаја. 

Врсте епских дела: приповетка, роман. 

Културно-историјско предање (нпр. Смрт Марка Краљевића) 

ДРАМА 

Лектира 

6. Коста Трифковић: Избирачица (одломак) 

7. Миодраг Станисављевић: И ми трку за коња имамо (одломак) 

8. Бранислав Нушић: Аналфабета (одломак) 

Књижевни термини и појмови 

Драмске врсте: комедија – основне одлике. Монолог и дијалог у драми. Дидаскалије, 

реплика. Етапе драмске радње (заплет и расплет). 

НАУЧНОПОПУЛАРНИ И ИНФОРМАТИВНИ ТЕКСТОВИ 

(бирати 2 дела) 
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– увиђа звучне, 

визуелне, тактилне, 

олфакторне елементе 

песничке слике; 

– одреди стилске 

фигуре и разуме 

њихову улогу у 

књижевноуметничком 

тексту; 

– анализира узрочно-

последичне односе у 

тексту и вреднује 

истакнуте идеје које 

текст нуди; 

– анализира поступке 

ликова у 

књижевноуметничком 

делу, служећи се 

аргументима из 

текста; 

– уочава хумор у 

књижевном делу; 

– разликује 

хумористички и 

дитирамбски тон од 

елегичног тона; 

– илуструје веровања, 

обичаје, начин живота 

и догађаје у 

прошлости описане у 

књижевним делима;  

1. Вук Караџић: Живот и обичаји народа српскога: Божић (одломак); Ђурђевдан 

(одломак); Додоле, прпоруше и чароице (одломци) 

2. Владимир Хулпах: Легенде о европским градовима (избор) 

3. Никола Тесла: Моји изуми (поглавље по избору) 

4. Жан-Бернар Пиј, Серж Блок, Ан Бланшар: Енциклопедија лоших ђака, бунтовника и 

осталих генијалаца (избор) 

5. Гроздана Олујић: Били су деца као и ти (избор) 
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– уважава националне 

вредности и негује 

културноисторијску 

баштину; 

– препоручи 

књижевно дело уз 

кратко образложење; 

– упореди књижевно и 

филмско дело, 

позоришну представу 

и драмски текст; 

– повеже граматичке 

појмове обрађене у 

претходним 

разредима са новим 

наставним 

садржајима; 

– препозна делове 

речи у вези са 

њиховим грађењем; 

– разликује гласове 

српског језика по 

звучности и месту 

изговора; 

– разликује врсте 

гласовних прмена у 

једноставним 

примерима и 

примењује 

књижевнојезичку 

норму; 
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– одреди врсте и 

подврсте заменица, 

као и њихов облик; 

– препознаје 

глаголска времена и 

употребљава их у 

складу са нормом; 

– разликује реченице 

по комуникативној 

функцији; 

– доследно примењује 

правописну норму;  

– користи правопис 

(школско издање); 

разликује дуги и 

кратки акценат у 

изговореној речи; 

– употребљава 

различите облике 

усменог и писменог 

изражавања: 

препричавање 

различитих типова 

текстова, без 

сажимања и са 

сажимањем, причање 

(о догађајима и 

доживљајима) и 

описивање; 

– разликује и гради 

аугментативе и 

деминутиве; 
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– саставља 

обавештење, вест и 

кратак извештај; 

– разуме основна 

значења књижевног и 

неуметничког текста; 

– проналази, повезује 

и тумачи експлицитно 

и имлицитно 

садржане 

информације у 

краћем, 

једноставнијем 

књижевном и 

неуметничком тексту; 

– драматизује одломак 

одабраног 

књижевноуметничког 

текста; 

– говори јасно, 

поштујући 

стандарднојезичку 

норму; 

– изражајно чита 

обрађене књижевне 

текстове. 

  

ДОМАЋА ЛЕКТИРА 

1. Епске народне песме о Косовском боју (избор) 

2. Епске народне песме о Марку Краљевићу (избор) 

3. Бранислав Нушић: Аутобиографија 

4.Анђела Нанети: Мој дека је био трешња 
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5. Весна Алексић: Каљави коњ (Прича о богињи Лади – Звездана вода; Прича о богу 

Сварогу – Небески ковач и Прича о богу Стрибору – Сеченско светло)  

6. Бранко Ћопић: Орлови рано лете 

7. Ференц Молнар: Дечаци Павлове улице 

Допунски избор лектире 

(бирати 3 дела) 

1. Добрица Ерић: Месечеви миљеници (песме о свицима) (избор) 

2. Бранислав Петровић: избор из антологија песама за децу (Морава, Влашићи, Дунав, 

Говор дрвећа, Грађење куће, Па шта, па шта и друге) 

3. Владимир Стојиљковић: Писмописац (Писмо Бранку Ћопићу) 

4. Владимир Андрић: Пустолов 

5. Тиодор Росић: Приче старог чаробњака (једна причa по избору) 

6. Борислав Пекић: Сентиментална повест Британског царства („Велика повеља слободе 

у земљи без устава” – одломци) 

7. Вилијем Саројан: Зовем се Арам 

8. Хенрик Сјенкијевич: Кроз пустињу и прашуму 

9. Џејмс Крис: Тим Талир или Продати смех 

10. Џек Лондон: Зов дивљине/Бели очњак 

11. Реј Бредбери: Маслачково вино (избор) 

12. Ивана Брлић Мажуранић: Приче из давнина (избор) 

13. Владислава Војновић: Приче из главе (прича Позориште ‒ одломци) 

14. Јасминка Петровић: Ово је најстрашнији дан у мом животу 

15. Александар Поповић: Снежана и седам патуљака, драмска бајка 

ЈЕЗИК Граматика  

Подела речи по настанку: просте речи и творенице; породица речи, уочавање корена 

речи. Саставни делови твореница (творбене основе, префикси и суфикси). Граматичка 

основа и граматички наставци у поређењу са творбеном основом и суфиксима. 

Настанак гласова и говорни органи; подела гласова: самогласници и сугласници (прави 

сугласници и сонанти); Подела сугласника по звучности и по месту изговора. 

Подела речи на слогове; слоготворно р. Гласовне промене – уочавање у грађењу и 

промени речи: непостојано а; промена л у о; палатализација; сибиларизација; јотовање; 
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једначење сугласника по звучности; једначење сугласника по месту изговора; губљење 

сугласника.  

Заменице: неличне именичке заменице (односно-упитне, неодређене, опште, одричне); 

придевске заменице: присвојне (с нагласком на употребу заменице свој, показне, 

односно-упитне, неодређене, опште, одричне). Граматичке категорије заменица: род, 

број, падеж и лице. 

Грађење и основна значења глаголских времена: аорист, имперфекат (само на нивоу 

препознавања; имперфекат глагола бити); плусквамперфекат. 

Независне предикатске реченице ‒ појам комуникативне функције; подела на 

обавештајне, упитне, заповедне, жељне и узвичне реченице. 

Правопис 

Писање имена васионских тела. 

Растављање речи на крају реда (основна правила). 

Правописна решења у вези са гласовним променама. 

Писање именичких и придевских одричних заменица са предлозима. 

Писање заменице Ваш великим почетним словом. 

Правописна решења у вези са писањем обрађених глаголских облика. 

Ортоепија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

Правилан изговор гласова ч, ћ, џ, ч, р. 

Дуги и кратки акценти. 

 

________________ 

Текстови у функцији унапређивања језичке културе. 

Анализирање снимљених казивања и читања (звучна читанка). 

Говорне вежбе на унапред одређену тему. 

Учтиве форме обраћања. 

Лексикологија: аугментативи (са пејоративима), деминутиви (са хипокористицима). 

Текстови у функцији унапређивања језичке културе. 

Анализирање снимљених казивања и читања (звучна читанка). 

Говорне вежбе на унапред одређену тему. 

Учтиве форме обраћања. 

Лексикологија: аугментативи (са пејоративима), деминутиви (са хипокористицима). 
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Правописне вежбе: диктат; допуњавање текста; уочавање и објашњавање научених 

правописних правила у тексту. 

Богаћење речника: лексичко-семантичке вежбе (нпр. избегавање сувишних речи и 

туђица; фигуративна значења речи; проналажење изостављених реченичних делова); 

стилске вежбе: (нпр. текст као подстицај за сликовито казивање; ситуациони предложак 

за тражење погодног израза). 

Писмене вежбе и домаћи задаци и њихова анализа на часу. 

Четири школска писмена задатка – по два у сваком полугодишту (један час за израду 

задатка и два за анализу и писање унапређене верзије састава). 

Кључни појмови: Кључни појмови садржаја: књижевност, језик, језичка култура 

Упутство за 

дидактичко-

методичко 

остваривање 

програма/ Начин 

остваривања 

програма 

 

Програм наставе и учења Српског језика и књижевности чине три предметне области: Књижевност, Језик и 

Језичка култура. Препоручена дистрибуција часова по предметним областима је следећа: Књижевност – 54 часа, 

Језик – 52 часа и Језичка култура – 38 часова. Укупан фонд часова, на годишњем нивоу, износи 144 часа. Све 

три области програма наставе и учења се прожимају и ниједна се не може изучавати изоловано и без садејства 

са другим областима. 

Програм наставе и учења Српског језика и књижевности заснован је на исходима, односно на процесу учења и 

ученичким постигнућима. Исходи представљају опис интегрисаних знања, вештина, ставова и вредности које 

ученик гради, проширује и продубљује кроз све три предметне области овог предмета.  

Упутство за 

формативно и 

сумативно 

оцењивање ученика/ 

праћење и 

вредновање 

Праћење и вредновање резултата напредовања ученика је у функцији остваривања исхода, а започиње 

иницијалном проценом достигнутог нивоа знања, у односу на који ће се одмеравати даљи напредак и формирати 

оцена. Сваки наставни час и свака активност ученика је прилика за формативно оцењивање, односно 

регистровање напретка ученика и упућивање на даље активности.  

Формативно вредновање је саставни део савременог приступа настави и подразумева процену знања, вештина, 

ставова и понашања, као и развијања одговарајуће компетенције током наставе и учења. Формативно мерење 

подразумева прикупљање података о ученичким постигнућима, при чему се најчешће примењују следеће 

технике: реализација практичних задатака, посматрање и бележење ученикових активности током наставе, 

непосредна комуникација између ученика и наставника, регистар за сваког ученика (мапа напредовања) итд. 

Резултати формативног вредновања на крају наставног циклуса треба да буду исказани и бројчаном оценом.  

Рад сваког наставника састоји се од планирања, остваривања, праћења и вредновања. Важно је да наставник, 

поред постигнућа ученика, континуирано прати и вреднује властити рад. Све што се покаже добрим и 
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ефикасним, наставник ће користити и даље у својој наставној пракси, а оно што буде процењено као недовољно 

делотворно, требало би унапредити.  

Међупредметно 

повезивање / 

Корелација 

Страни језик, ликовна култура, музичка  култура, грађанско васпитање, математика, историја, географија, 

пројектна настава... 

Компетенције – компетенције за комуникацију на матерњем језик;  развија све компетенције:  

Сачињен на основу 

правилника:  

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

наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања објављен у  „Службеном гласнику- 

Просветном гласнику“ број 15 од 30.8.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основна школа „Љупче Николић“ у Алексинцу                                                                            Анекс Школског програма за 2019/2020. год. 

 

 

 

Назив предмета 

СТРАНИ ЈЕЗИК – Енглески језик/ први страни језика 

Разред: Шести 

Фонд часова: Годишњи фонд часова- 72 / Недељни фонд часова - 2 

Циљ 

Циљ учења Страног језика је да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему 

и култури и развијањем стратегија учења страног језика оспособи за основну писмену и усмену 

комуникацију и стекне позитиван однос према другим језицима и културама, као и према 

сопственом језику и културном наслеђу. 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да: 

КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ 

ЈЕЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ 

(у комуникативним функцијама) 

– разуме једноставније текстове који се 

односе на поздрављање, представљање 

и тражење/давање информација личне 

природе; 

– поздрави и отпоздрави, представи 

себе и другог користећи једноставнија 

језичка средства; 

– размени једноставније информације 

личне природе;  

– у неколико везаних исказа саопшти 

информације о себи и другима; 

– разуме једноставније текстове који се 

односе на опис особа, биљака, 

животиња, предмета, места, појaва, 

радњи, стања и збивања; 

Поздрављање и представљање себе и 

других и тражење/ давање основних 

информација о себи и другима 

Слушање и читање једноставнијих текстова који се 

односе на поздрављање и представљање (дијалози, 

наративни текстови, формулари и сл.); реаговање 

на усмени или писани импулс саговорника 

(наставника, вршњака и сл.) и иницирање 

комуникације; усмено и писaно давање 

информација о себи и тражење и давање 

информација о другима. 

Описивање бића, предмета, места, појава, 

радњи, стања и збивања 

Слушање и читање једноставнијих текстова који се 

односе на опис бића, предмета, места, појава, 

радњи, стања и збивања; усмено и писано 

описивање/поређење бића, предмета, појава и 

места. 

Изношење предлога и савета, упућивање 

позива за учешће у заједничкој активности 

и реаговање на њих 

Слушање и читање једноставниjих текстова који 

садрже предлоге; 
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– опише и упореди жива бића, 

предмете, места, појаве, радње, стања и 

збивања користећи једноставнија 

језичка средства; 

– 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; 

– разуме уобичајене молбе и захтеве и 

реагује на њих; 

– упути уобичајене молбе и захтеве; 

– честита, захвали се и извини се 

користећи једноставнија језичка 

средства; 

– разуме и следи једноставнија 

упутства у вези с уобичајеним 

ситуацијама из свакодневног живота;  

– пружи једноставнија упутства у вези 

с уобичајеним ситуацијама из 

свакодневног живота; 

– разуме једноставније текстове у 

којима се описују радње и ситуације у 

садашњости; 

усмено и писано преговарање и договарање око 

предлога и учешћа у заједничкој активности; 

писање позивнице за прославу/журку или 

имејла/СМС-а којим се уговара заједничка 

активност; прихватање/одбијање предлога, усмено 

или писано, уз поштовање основних норми 

учтивости и давање одговарајућег оправдања/ 

зговора. 

Изражавање молби, захтева, обавештења, 

извињења, честитања и захвалности 

Слушање и читање једноставнијих исказа којима се 

нешто честита, тражи/нуди помоћ, услуга, 

обавештње или се изражава извињење, захвалност; 

усмено и писано честитање, тражење и давање 

обавештења, упућивање молбе за помоћ/услугу и 

реаговање на њу, изражавање извињења и 

захвалности. 

Разумевање и давање упутстава 

Слушање и читање текстова који садрже 

једноставнија упутства (нпр. за израду задатака, 

пројеката и сл.) с визуелном подршком и без ње; 

усмено и писано давање упутстава. 

Описивање радњи у садашњости 

Слушање и читање описа и размењивање исказа у 

вези са сталним, уобичајеним и тренутним 

догађајима/активностима и способностима; усмено 

и писано описивање сталних, уобичајених и 

тренутних догађаја/активности и способности. 

Описивање радњи у прошлости 

Слушање и читање описа и усмено и писано 

размењивање иказа у вези са искуствима, 

догађајима/активностима и способностима у 

прошлости; усмено и писано описивање искустава, 

догађаја/активности и способности у прошлости; 

израда и презентација  
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– разуме једноставније текстове у 

којима се описују способности и 

умећа; 

– размени појединачне информације 

и/или неколико информација у низу 

које се односе на радње у садашњости; 

– опише радње, способности и умећа 

користећи неколико везаних исказа; 

– разуме једноставније текстове у 

којима се описују искуства, догађаји и 

способности у прошлости; 

– размени појединачне информације 

и/или неколико информација у низу о 

искуствима, догађајима и 

способностима у прошлости; 

– опише у неколико краћих, везаних 

исказа искуства, догађај из прошлости; 

– опише неки историјски догађај, 

историјску личност и сл. 

– 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; 

– разуме уобичајене изразе у вези са 

жељама, интересовањима, потребама, 

осетима и осећањима и реагује на њих; 

пројеката о историјским догађајима, личностима и 

сл. 

Описивање будућих радњи (планова, 

намера, предвиђања) 

Слушање и читање краћих текстова у вези са 

одлукама, плановима, намерама и предвиђањима; 

усмено и писано договарање/извештавање о 

одлукама, плановима, намерама и предвиђањима. 

Исказивање жеља, интересовања, потреба, 

осета и осећања 

Слушање и читање исказа у вези са жељама, 

интересовањима, потребама, осетима и осећањима; 

усмено и писано договарање у вези са 

задовољавањем жеља и потреба; предлагање 

решења у вези са осетима и потребама; усмено и 

писано исказивање својих осећања и реаговање на 

туђа. 

Исказивање просторних односа и 

упутстава за оријентацију у простору 

Слушање и читање једноставнијих текстова у вези 

са смером кретања и специфичнијим просторним 

односима; усмено и писано размењивање 

информација у вези са смером кретања и 

просторним односима; усмено и писано описивање 

смера кретања и просторних односа. 

Изрицање дозвола, забрана, правила 

понашања и обавеза 

Слушање и читање једноставнијих исказа у вези са 

забранама, правилима понашања и обавезама; 

постављање питања у вези са забранама, правилима 

понашања и обавезама и одговарање на њих; 

усмено и писано саопштавање забрана, правила 

понашања и обавеза. 

Изражавање припадања и поседовања 

Слушање и читање једноставнијих текстова с 

исказима у којима се говори шта неко има/нема или 

чије је нешто; постављање питања у вези са 

припадањем и одговарање на њих. 
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– изрази жеље, интересовања, потребе, 

осете и осећања једноставнијим 

језичким средствима; 

– 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 простору и правцу кретања;  

– опише правац кретања и просторне 

односе једноставним, везаним 

исказима; 

– разуме једноставније забране, 

правила понашања, своје и туђе 

обавезе и реагује на њих; 

– размени једноставније информације 

које се односе на забране и правила 

понашања у школи и на јавном месту, 

као и на своје и туђе обавезе; 

– саопшти правила понашања, забране 

и листу својих и туђих обавеза 

користећи одговарајућа језичка 

средства; 

– разуме једноставније изразе који се 

односе на поседовање и припадност; 

– формулише једноставније исказе који 

се односе на поседовање и припадност; 

Изражавање допадања и недопадања 

Слушање и читање једноставнијих текстова који се 

односе на изражавање допадања/неподања; усмено 

и писано изражавање допадања/недопадања. 

Изражавање мишљења Слушање и читање једноставнијих текстова у вези 

са тражењем мишљења и изражавањем 

слагања/неслагања; усмено и писано тражење 

мишљења и изражавање слагања и неслагања. 

– пита и каже шта неко има/нема и чије 

је нешто; 
Изражавање количине, бројева и цена 

Слушање и читање једноставнијих текстова који 

говоре о количини и цени; постављање питања у 

вези с количином и ценом и одговарање на њих, 
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– разуме једноставније исказе који се 

односе на изражавање допадања и 

недопадања и реагује на њих; 

– изрази допадање и недопадање уз 

једноставно образложење; 

– разуме једноставније исказе којима 

се тражи мишљење и реагује на њих; 

– изражава мишљење, 

слагање/неслагање и даје кратко 

образложење; 

– разуме једноставније изразе који се 

односе на количину и цену; 

– пита и саопшти колико нечега 

има/нема, користећи једноставнија 

језичка средства; 

– пита/каже/израчуна колико нешто 

кошта. 

усмено и писано; слушање и читање текстова на 

теме поруџбине у ресторану, куповине, играње 

улога (у ресторану, у продавници, у кухињи …); 

записивање и рачунање цена. 

ЈЕЗИЧКИ САДРЖАЈИ -ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  

Комуникативна функција Језички садржаји 

ПОЗДРАВЉАЊЕ И 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ СЕБЕ И ДРУГИХ 

И ТРАЖЕЊЕ/ДАВАЊЕ ОСНОВНИХ 

ИНФОРМАЦИЈА О СЕБИ И 

ДРУГИМА 

What’s your first/last name/surname?  

Jack, this is Andrew. He’s the new boy in our class. Hi Andrew. Nice to meet you. I’m glad to meet 

you too. What’s your nickname? It’s Andy. Where do you live? I live in Sunny Street. How do you go 

to school? I walk there/take the bus…  

What does your father do? He’s a science teacher. Have you got/Do you have any brothers or sisters? 

No, I’m an only child, but my mum’s got two sisters, Sophia and Lily. Aunt Lily is the eldest. She says 

I am her favourite nephew.  

This is my cousin, Bob. Where does he come from? He lives in Brisbane now, but he was born in 

London. Where were you born? When did you move there? We moved there when I was four.  

Where were you living when you started school? 

Who do you usually go out with? How long have you known Susan? For one year. Since last year. 

The Present Simple Tense за изражавање сталних и уобичајених радњи.  
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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/Where/When/Why…  

Питања са препозиционим глаголима. 

Употреба и изостављање чланова при ближем одређивању лица, у фиксним изразима (go to 

school/by car/on foot...), са основним географским појмовима (називима улица, градова, 

држава...) 

(Интер)културни садржаји: устаљена правила учтивe комуникације; имена и надимци; родбина, 

породични односи и родбинске везе; већи градови у земљама циљне културе. 

ОПИСИВАЊЕ БИЋА, ПРЕДМЕТА, 

МЕСТА, ПОЈАВА, РАДЊИ, СТАЊА 

И ЗБИВАЊА 

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

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

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

shy.  

Her clothes are cool!  

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

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

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

Why is he exhausted? Because the trip was exhausting.  

The party was really exciting. Everybody was excited. 

She looks really unhappy.  

How does he swim? He swims well.  

We worked hard. He was running fast.  

It is raining heavily.  

Are they listening carefully?  

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

The buildings are amazing /fantastic.  

That’s the cafe where my sister works.  

Is that the message which/that Tom sent?  

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

There was nothing strange in his voice. Everything was OK.  
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This chair’s uncomfortable. That’s impossible! 

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

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

радњи, стања и збивања у прошлости. 

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

Поређење придева са less и the least. 

Придеви са наставцима –ed и –ing.  

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

Употреба одређеног члана уз суперлатив придева. 

Употреба/изостављање одређеног члана уз називе места. (споменици, музеји, улице, 

паркови…). 

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

Неодређене заменице (somebody, something, anybody, anything, nobody, no one, nothing, 

everything…). 

Питања са What…like, How, Why…  

Негативни префикси un-, im-... 

(Интер)културни садржаји: особености наше земље и земаља говорног подручја циљног језика 

(знаменитости, географске карактеристике и сл.) 

ИЗНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА И САВЕТА, 

УПУЋИВАЊЕ ПОЗИВА ЗА УЧЕШЋЕ 

У ЗАЈЕДНИЧКОЈ АКТИВНОСТИ И 

РЕАГОВАЊЕ НА ЊИХ 

I’m going to the swimming pool. Would you like to come? Yes, please. I like swimming.  

Would you like a cup of tea? No, thank you/thanks.  

What are you doing next weekend? Do you want to come to my party? Yes, I’d love to. When is it? At 

7.30 on Saturday.  

Do you fancy/How about a game of tennis this afternoon? Sorry. I can’t. I’ve got a dance class.  

Shall we go to the sports centre today? Good idea. See you there at 6.00 pm. That’s no good for me. 

What about 5.30? Yes, sure. How about trying my new computer game this morning? I’m afraid I 

can’t. I’m looking after my little sister.  

Why don’t we go to the park?  

Let’s get out of here. That sounds good. The music is too loud.  

We could/ may/might stay here and watch DVDs. That’s boring.  

If it is cold, put on your jacket. If you hurry, you won’t miss the bus.  

If you don’t feel well, you should see a doctor.  
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I’ve got the flu. You must stay in bed and drink lots of hot drinks.  

If you don’t stay up late, you won’t feеl tired.  

You shouldn’t eat too much chocolate.  

Don’t give your real name on the Internet.  

The Present Continuous Tense за унапред договорене радње.  

Заповедни начин.  

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

we…? Let’s...  

Модални глаголи за изражавање предлога – can/could/may/might. 

Модални глаголи should за давање савета. 

Први кондиционал.  

(Интер)културни садржаји: прикладно упућивање предлога, савета и позива и реаговање на 

предлоге, савете и позиве. 

ИЗРАЖАВАЊЕ МОЛБИ, ЗАХТЕВА, 

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВИЊЕЊА, 

ЧЕСТИТАЊА И ЗАХВАЛНОСТИ 

Can/Could you help me with these bags, please? They’re too heavy.  

Could I have a glass of water, please?  

Could I see your exercise book, please? Yes, just a minute. Oh, no. I can’t find it.  

May I see your tickets, please? Here you are, sir. Thank you.  

Will you open the door for me? Sure.  

I’m so sorry for… It’s all my fault. Sorry, it was an accident. I didn’t mean to (break your skateboard). 

That’s all right/OK. Never mind. It doesn’t matter.  

Thank you for (your help). Thank you from the bottom of my heart. That’s very kind of you.  

That means a lot to me. Don’t mention it. It’s nothing. You’re welcome.  

Well done. Congratulations! Happy (festival).  

When does the train for Glasgow leave? It leaves at 7.38. School starts at 8.45.  

Which book do you want? The red one. Can I try on those trousers, please? Which ones? The blue 

ones.  

Модални глаголи за изражавање молбе и захтева – can/could/may. 

Would you like…?  

Will за изражавање молби. 

The Present Simple Tense за изражавање утврђених програма, реда вожње, распореда и сл.  

Заменице one, ones.  
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(Интер)културни садржаји: правила учтиве комуникације, значајни празници и догађаји, 

честитања. 

РАЗУМЕВАЊЕ И ДАВАЊЕ 

УПУТСТАВА 

Read the explanation and circle the correct words.  

State your problem and describe how you feel about it.  

Use the expressions below.  

Make a project about an important city in your town. Make a map and label the important places.  

To end the call, tap the „end call” button (typically a red button on the left side of your cell phone) or 

close your phone.  

Do not touch the adapter with wet hands.  

Заповедни начин.  

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

ОПИСИВАЊЕ РАДЊИ У 

САДАШЊОСТИ 

She rarely takes the bus to school.  

They usually play games in their free time.  

Does James play any musical instruments? Yes, he does. No, he doesn’t.  

How many languages do you speak? What time do you usually wake up on school days?  

My sister doesn’t eat fish.  

Water freezes at zero degrees Celsius. If /When you heat ice, it melts. What are you looking for? I am 

looking for my glasses. I can’t find them.  

Shhh! I am trying to concentrate. What are you thinking about? Who are you talking to?  

Sorry, she can’t come to the phone right now. She’s having a shower. She is studying French in Paris.  

We are very busy these days. We are decorating the school hall. Look! It’s raining. It doesn’t usually 

rain here in summer. Does it rain a lot in your hometown?  

We normally grow vegetables, but this year we aren’t growing any. 

I can’t see anybody/anyone.  

How long has he played the guitar? For five years./Since last summer. 

The Present Simple Tense за изражавање сталних и уобичајених радњи.  

The Present Continuous Tense за изражавање тренутних и привремених радњи. 

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

The Present Perfect Simple Tense за изражавање радњи које су почеле у прошлости и још увек 

трају.  

Нулти кондиционал.  
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Питања са препозиционим глаголима.  

Модални глагол can за изражавање способности.  

(Интер)културни садржаји: породични живот; живот у школи – наставне и ваннаставне 

активности; распусти и путовања. 

ОПИСИВАЊЕ РАДЊИ У 

ПРОШЛОСТИ 

When did Columbus discover America? Who invented the telephone? People lived in caves a long 

time ago. 

We saw a good film last week.  

She used to wear glasses.  

Did he use to drink tea every morning? No, he didn’t. What did you do when you heard the noise? 

First, I called the police.  

What were you doing when you heard the noise? I was watching TV.  

At ten o’clock yesterday morning, I was cycling to school. I fell off my bike and hurt my knee. I 

couldn’t stand up. Was there anyone to help? No, there wasn’t.  

I was walking down the lane when I saw a beautiful lady. 

She was wearing a red dress and a big red hat.  

While I was sleeping, my brother was helping our father in the garden.  

She was sleeping when we came in.  

As soon as I saw them, I started to run.  

They have finished their project. They finished it yesterday.  

Who did you get the letter from?  

Have you ever been to London? Yes, I have. I was there last year./ No, I haven’t. I have never been to 

London.  

He has just arrived.  

I’ve already learnt to use that program.  

Have they arrived yet?  

They haven’t finished their dinner yet.  

The Past Simple Tense правилних и неправилних глагола, све употребе. 

The Past Continuous Tense, све употребе  

Used to.  

Контрастирање употребе и значења глаголских облика The Past Simple Tense и The Past 

Continuous Tense. 
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The Present Perfect Simple Tense за изражавање искустава и радњи у неодређеној прошлости и 

са ever, never, just, аlready, yet… 

Контрастирање употребе и значења глаголских облика The Past Simple Tense и The Present 

Perfect Simple Tense. 

Модални глагол could за изражавање способности у прошлости 

Linking words and phrases (first, then, next, as soon as, after that, finally...). 

Питања са Who/What/Where/When/Why…  

Питања са препозиционим глаголима. 

(Интер)културни садржаји: историсјки догађаји, епохална открића; важније личности из 

прошлости 

ОПИСИВАЊЕ БУДУЋИХ РАДЊИ 

(ПЛАНОВА, НАМЕРА, 

ПРЕДВИЂАЊА) 

When I grow up, I would like/I’m going to be a web designer. What about you? I really want to be a 

programmer.  

I can’t find my keys anywhere. I’ll/I will help you look for them. I’ll take it, please. I’ll leave it, thanks.  

I promise I won’t be late.  

I believe he will be a great pianist. I don’t think he will make it.  

It will be rainy tomorrow. 

Why are you putting on your coat? I’m going to take my dog for a walk.  

It’s my birthday next Saturday. I’m going to have a big party.  

Look at those cars! They’re going to crash!  

What are you doing tonight? We’re playing football with friends.  

Would like + именица/инфинитив глагола.  

Stative verbs (want, promise, believe, think...) 

The Future Simple Tense за изражавање одлука донетих у тренутку говора, обећања и 

предвиђања на основу знања, искуства и веровања. 

Going to за изражавање планова, намера и предвиђања на основу чулних опажања. 

The Present Continuous Tense за изражавање унапред договорених/испланираних радњи. 

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

ИСКАЗИВАЊЕ ЖЕЉА, 

ИНТЕРЕСОВАЊА, ПОТРЕБА, 

ОСЕТА И ОСЕЋАЊА 

I’d like to try bungee jumping. I’m interested in swimming. What sports are you interested in?  

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

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

lemonade?  
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What’s wrong/the matter? I’m tired of/sick of/fed up with/bored with playing this game.  

Are you tired? I’m exhausted.  

I’m cold/hot. I don’t feel well. I feel sick. Why don’t you go to bed? I’m nervous / frightened /upset 

/scared… Don’t worry. Everything will be all right/just fine. It’s going to be all right.  

Are you happy with your new friends? Oh, yes. I am so glad/happy to hear that.  

I’ve got/ I have a terrible headache. Take a painkiller.  

My ear hurts. I’m sorry to hear that.  

Oh dear! My finger is bleeding. Why don’t you put a plaster on it? I’ve sprained my ankle. Put some 

ice on it.  

I’m in trouble. I don’t know what to do.  

Stative verbs (be, want, hurt, have, feel, know…) 

Заповедни начин. 

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

Would like + именица/инфинитив глагола. 

Употреба придевско-предлошких израза tireд of / sick of / fed up with / bored with. 

The Present Perfect Simple Tense 

(Интер)културни садржаји: мимика и гестикулација; интересовања, хоби, забава, разонода, 

спорт и рекреација. 

ИСКАЗИВАЊЕ ПРОСТОРНИХ 

ОДНОСА И УПУТСТАВА ЗА 

ОРИЈЕНТАЦИЈУ У ПРОСТОРУ 

Excuse me. How do I get to…? What’s the best way to…? Could you tell me the way to…? Go straight 

on until you get tо (a bridge). Cross (the bridge). Turn back. Go back. Turn left/right into… Take the 

first/second turning on the right/left. Go along… It’s on the left/right. It’s opposite/behind/between/in 

front of/near/next to/at the corner/just around the corner… 

Заповедни начин. 

Предлози за изражавање положаја и просторних односа – in front of, behind, between, opposite... 

(Интер)културни садржаји: јавни простор; типичан изглед места. 

ИЗРИЦАЊЕ ДОЗВОЛА, ЗАБРАНА, 

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА И 

ОБАВЕЗА 

Don’t throw litter around. Save energy. Turn off lights when not in use.  

You can/can’t sit here. The seat is/isn’t free.  

Can I use your mobile phone? Sure.  

You mustn’t use calculators during the exam.  

Students must turn off their phones in the classroom.  

Do you have to wear a uniform at your school?  
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John can’t come because he has to work.  

I must get up early tomorrow morning.  

I don’t have to take my dog for a walk every day/tomorrow.  

My parents let me go out at weekends.  

They won’t let us feed the animals.  

Our head teacher made us clean our classroom last Friday.  

John couldn’t come because he had to work.  

He didn’t have to come early yesterday.  

You should slow down, you shouldn’t run down the corridor. 

Заповедни начин.  

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

обавезе – can/can’t, must/mustn’t, have to/don’t/doesn’t have to, had to/didn’t have to, 

shoud/shouldn’t.  

Let/Make + инфинитивна основа глагола. 

(Интер)културни садржаји: понашање на јавним местима; значење знакова и симбола. 

ИЗРАЖАВАЊЕ ПРИПАДАЊА И 

ПОСЕДОВАЊА 

Is this your dog? No, it’s Steve’s dog. Whose house is this? It’s Jane and Sally’s house.  

They’re Jane’s and Sally’s bags. These are the children’s toys. That’s my parents’ car.  

This is my blanket. This blanket is mine.  

This isn’t your card. It’s hers.  

I’ve got/I have a ruler. Have you got/Do you have a pen? Sally hasn’t got /doesn’t have an umbrella.  

Саксонски генитив са именицом у једнини и множини (правилна и неправилна множина) – my 

friend’s/ friends’/ children’s books. 

Присвојне заменице mine, yours…  

Питања са Whose. 

(Интер)културни садржаји: породица и пријатељи; однос према својој и туђој имовини. 

ИЗРАЖАВАЊЕ ДОПАДАЊА И 

НЕДОПАДАЊА 

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

Peter hates watching horror films. He enjoys playing video games. I can’t/couldn’t stand the heat.  

My favourite sport is tennis. What’s your favourite sport?  

What are your hobbies and interests?  

Fifteen out of thirty people like tennis – eight boys and seven girls. 

Придевско-предлошке фразе – interested in, good/bad at, crazy about… 
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Глаголи like/love/hate/enjoy/can’t stand + глаголска именица 

Питања са What, Who, Why … 

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

ИЗРАЖАВАЊЕ МИШЉЕЊА 

Tea is better than coffee. Of course. That’s true. You are right.  

The food was great! I disagree/don’t agree with you. It was awful.  

I think we should help him. Yes, I agree with you. He always helps his friends.  

I enjoy skiing. Me too. 

I don’t think he will win the race. Well, I do. No chance! I don’t believe it! That’s right! That’s wrong! 

Stative verbs (think, like, agree, believe…) 

Питања са What, Why, How … 

(Интер)културни садржаји: поштовање основних норми учтивости у комуникацији са 

вршњацима и одраслима. 

ИЗРАЖАВАЊЕ КОЛИЧИНЕ И 

БРОЈЕВА И ЦЕНА 

How many people are there (in the park)? There are two men/women and three children (in the park).  

How much fruit do we have? There isn’t much fruit in the bowl. There aren’t many books on the 

shelves.  

A lot of/Lots of people went to the match.  

A lot of/Lots of snow falls in winter.  

There were loads of apples on the table.  

There is a little lemonade in the bottle. There are a few apples. How much is this? It’s € 2,365 (two 

thousand, three hundred and sixty-five euros). That’s £ 245 (two hundred and forty-five pounds)/ $300 

(three hundred dollars).  

In my school, 60% of children eat junk food.  

Основни бројеви преко 1000. 

Правилна множина именица. 

Множина именица које се завршавају на -y, -f/fe: strawberries, shelves, knives... 

Множина именица које се завршавају на –o: kilos, potatoes… 

Синкретизам једнине и множине: sheep, fish... 

Најчешћи облици неправилне множине (men, women, children, people, feet, teeth, mice....). 

Бројиве и небројиве именице – pounds, money... 

Квантификатори – much, many, a lot of, lots of, loads of, a few, a little. 

Питања са How much/many. 
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(Интер)културни садржаји: друштвено окружење; валутe циљних култура. 

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

интеркултуралност. 

Упутство за дидактичко-методичко 

остваривање програма/  

Начин остваривања програма 

 

Програм наставе и учења оријентисан на исходе, наставнику даје већу слободу у креирању и 

осмишљавању наставе и учења. Улога наставника је да контекстуализује програм према 

потребама конкретног одељења, имајући у виду састав одељења и карактеристике ученика, 

техничке услове, наставна средства и медије којима школа располаже, уџбенике и друге 

наставне материјале, као и ресурсе и могућности локалне средине у којој се школа налази. 

Полазећи од датих исхода, комуникативних функција и препоручених језичких активности, 

наставник креира свој годишњи (глобални) план рада на основу кога ће касније развити 

оперативне планове. 

Упутство за формативно и 

сумативно оцењивање ученика/ 

праћење и вредновање 

Рад сваког наставника састоји се од планирања, остваривања и праћења и вредновања. Важно 

је да наставник континуирано прати и вреднује не само постигнућа ученика, процес наставе и 

учења, већ и сопствени рад како би перманентно унапређивао наставни процес. 

Процес праћења остварености исхода почиње проценом нивоа знања ученика на почетку 

школске године како би наставници могли да планирају наставни процес и процес праћења и 

вредновања ученичких постигнућа и напредовања. Тај процес се реализује формативним и 

сумативним вредновањем. 

Приликом оцењивања и вредновања неопходно је да начини провере и оцењивања буду познати 

ученицима односно усаглашени са техникама, типологијом вежби и врстама активности које су 

примењиване на редовним часовима, као и начинима на који се вреднују постигнућа. Таква 

правила и организација процеса вредновања и оцењивања омогућавају позитивну и здраву 

атмосферу у наставном процесу, као и квалитетне међусобне односе и комуникацију на 

релацији ученик – наставник, као и ученик – ученик, а уједно помажу ученику да разуме 

важност и смисленост вредновања и подстичу га на преузимање одговорности за властито 

планирање и унапређивање процеса учења.  

Међупредметно повезивање / 

Корелација 

Српски језик, историја, географија, грађанско васпитање, ликовна култура, музичка култура 

Осим комуникације, дигиталних компетенција, укључено је развијање свих компетенција.  
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Сачињен на основу правилника:  Правилник о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања 

и програму наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања објављен 

у  „Службеном гласнику- Просветном гласнику“ број 15 од 30.8.2018. 
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Назив предмета ЛИКОВНА КУЛТУРА – обавезни предмет 

Разред Шести 

Фонд часова Годишењи фонд  - 36 часова / недељни фонд - 1 час 

Циљ 

Циљ учења Ликовне културе је да се ученик, развијајући стваралачко мишљење и естетичке 

критеријуме, кроз практични рад оспособљава за комуникацију и да изграђује позитиван однос 

према култури и уметничком наслеђу свог и других народа. 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити 

у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

– користи одабране информације као 

подстицај за стваралачки рад; 

– прави разноврсне текстуре на 

подлогама, облицима или у 

апликативном програму; 

– користи изражајна својства боја у 

ликовном раду и свакодневном 

животу; 

– обликује, самостално, или у 

сарадњи са другима, употребне 

предмете од материјала за 

рециклажу; 

– изрази своје замисли и позитивне 

поруке одабраном ликовном 

техником; 

– опише свој рад, естетски доживљај 

простора, дизајна и уметничких дела; 

Боја 

Пигментне боје (хроматске и ахроматске боје; основне и изведене 

боје).  

Дејство боја (утисак који боја оставља на посматрача; топле и хладне 

боје; комплементарне боје). 

Светлост и боја (светлост као услов за опажање боје, разлике у 

опажању боја; валер; градација и контраст). 

Примена боја (технике и средства: акварел, темпера, мозаик, витраж, 

апликативни програми...; изражајна својства боја у керамици, 

скулптури, графици, таписерији, дизајну одеће и обуће, индустријском 

дизајну...; примена у свакодневном животу ученика). 

Уметничко наслеђе (музеји и експонати). 

Комуникација 

Комуникативна улога уметности (теме, мотиви и поруке у визуелним 

уметностима; улога уметности у свакодневном животу). 

Уметничко наслеђе (уметност некад и сад). 

Текстуре 

Текстура (врсте текстура – тактилна и визуелна; текстуре у природи и 

уметничким делима, материјали и текстура, облик и текстура, линија и 

текстура, ритам и текстура). 

Уметничко наслеђе (грађевине, скулптуре и паркови). 
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– идентификује теме у одабраним 

уметничким делима и циљеве 

једноставних визуелних порука; 

– повезује карактеристичан експонат 

и одговарајући музеј; 

– разматра са другима шта и како је 

учио и где та знања може применити. 

Уобразиља 

Стваралачка уобразиља (стварност и машта, значај маште; разноврсне 

информације као подстицај за стварање – снови, бајке, митови, 

легенде...).  

Уметничко наслеђе (необична уметничка остварења). 

Простор 

Амбијент (елементи који чине амбијент – дизајн ентеријера, 

атмосфера, корисници; утицај амбијента на расположење, активност и 

учење; обликовање школског простора; поставка изложбе).  

Кључни појмови: Кључни појмови садржаја: простор, боја, текстура 

Упутство за дидактичко-

методичко остваривање програма/ 

Начин остваривања програма 

 

Начин остваривања програма дат је за сваку целину посебно уз детаљна објашњења 

Упутство за формативно и 

сумативно оцењивање ученика/ 

праћење и вредновање 

Исходи су формулисани тако да до краја разреда сви ученици могу да их достигну (у мањој или већој мери) уколико 
су радили разноврсне задатке од којих сваки циља више исхода и међупредметних компетенција.  

Могући елементи за процењивање напредовања и оцењивање постигнућа су:  

– Однос према раду (припремљен је за час; одговорно користи материјал, прибор и алатке; одржава прибор и радни 

простор; потписује радове; чува радове у мапи...); 

– Однос према себи (истражује информације; поставља питања; предлаже; истрајан је у раду, труди се; преузима 

одговорност; поштује себе и своје радове; учи на грешкама; спреман је да испроба своје способности у новим 

активностима...) 

– Однос према другима (довршава рад у договореном року; поштује договорена правила понашања; спреман је да 

помогне и да сарађује; уважава туђу културу, радове, начин размишљања, доживљавања, опажања, изражавања...) 

– Разумевање (разуме задатак; разуме појмове; разуме процес; разуме концепт; разуме визуелне информације...; 

раздваја битно од небитног...) 
– Повезивање (повезује и пореди познате и нове информације, људе, места, догађаје, феномене, идеје, дела...) 

– Оригиналност (оригиналан је у односу на туђе радове; оригиналан је у односу на своје претходне радове...) 

– Организација композиције (примењује одговарајуће принципе компоновања, знања о перспективи, правцу, 

смеру...) 

– Вербално изражавање (учтиво комуницира; аргументовано, кратко и јасно образлаже свој рад, идеју, доживљај, 

опажање, емоције...) 

– Употреба техника (бира одговарајућу технику у односу на идеју; примењује одговарајући процес; бира 

одговарајући материјал/подлогу; истражује могућности технике и материјала)... 

Елементи могу и другачије да се формулишу. Бирају се према типу ликовног задатка и циљевима задатка.  

Самопроцена радова је вербална и писана, а захтеви се уводе постепено 
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Међупредметно повезивање / 

Корелација 

Српски језик, историја, географија, математика, физика, странијезик, грађанско васпитање, 

музичка култура. 

Доприноси изградњи свих компетенција 

Сачињен на основу правилника:  Правилник о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и 

програму наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања објављен у  

„Службеном гласнику- Просветном гласнику“ број 15 од 30.8.2018. 
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Назив предмета: МУЗИЧКА КУЛТУРА – обавезни предмет 

Разред:  Шести 

Фонд часова: Годишњи фонд часова 72 / Недељни фонд часова - 2 

Циљ 

Циљ учења Музичке културе је да код ученика, рaзвијајући интeрeсoвaња зa музичку умeтнoст, стваралачко и 

критичко мишљење, формира естетску перцепцију и музички укус, као и одговоран однос према очувању музичког 

наслеђа и култури свoгa и других нaрoдa. 
 

ИСХОДИ 

У оквиру области/теме ученик ће бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

– повеже различите видове музичког изражавања 

са друштвено-историјским амбијентом у коме су 

настали; 

– наведе изражајна средстава музичке уметности 

карактеристична за период средњег века и 

ренесансе; 

– уочи основне карактеристике музичког 

стваралаштва у средњем веку и ренесанси; 

– опише улогу музике у средњовековној Србији; 

– уочи разлике између духовних и световних 

вокалних композиција средњег века и ренесансе; 

– издвоји начине коришћења изражајних 

средстава у одабраним музичким примерима;  

– објасни како је музика повезана са другим 

уметностима и областима ван уметности (музика 

и религија; технологија записивања, штампања 

нота; извођачке и техничке могућности 

инструмената; 

– одреди врсту музичког инструмента са диркама 

по изгледу и звуку;  

Човек и музика 

Средњи век: 

Ранохришћанска музика. 

Византијско певање. 

Грегоријански корал.  

Рани облици вишегласја ‒ мотет.  

Световна музика средњег века: 

трубадури, трувери 

минезенгери.  

Духовна и световна музика у средњовековној Европи и 

Србији.  

Музика средњег века као инспирација за уметничку и 

популарну музику. 

Ренесанса 

Развој духовног и световног вишегласја. 

Мотет, миса, мадригал.  

Највећи представници ренесансне вокалне музике: Ђ. П. да 

Палестрина, О. ди Ласо. 

Инструментална музика ренесансе. 
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– опише разлику у начину добијања звука код 

иснтрумената са диркама; 

– препозна инструмент или групу према врсти 

композиције у оквиру датог музичког стила; 

– разликује вокално-инструменталне и 

инструменталне облике средњег века и 

ренесансе; 

– коментарише слушано дело у односу на 

извођачки састав и инструменте ; 

– идентификује репрезентативне музичке 

примере најзначајнијих представника средњег 

века и ренесансе; 

– уочи сличности и разлике између православне и 

(римо)католичке духовне музике; 

– идентификује елементе средњовековне музике 

као инспирацију у музици савременог доба; 

– изводи музичке примере користећи глас, покрет 

и традиционалне и/или електронске инструменте, 

сaмoстaлнo и у групи; 

– примењује правилну технику певања; 

– примењује различита средства изражајног 

певања и свирања у зависности од врсте, намене 

и карактера композиције; 

– развије координацију и моторику кроз свирање 

и покрет; 

– примењује принцип сарадње и међусобног 

подстицања у заједничком музицирању; 

– користи музичке обрасце у осмишљавању 

музичких целина кроз пeвaњe, свирaњe и пoкрeт;  
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– комуницира у групи импрoвизуjући мање 

музичке целине глaсoм, инструмeнтом или 

пoкрeтом; 

– учествује у креирању шкoлских прирeдби, 

догађаја и пројеката; 

– изрази доживљај музике језиком других 

уметности (плес, глума, писана или говорна реч, 

ликовна уметност); 

– учeствуje у шкoлским прирeдбама и 

мaнифeстaциjaма; 

– понаша се у складу са правилима музичког 

бонтона у различитим музичким приликама; 

– критички просуђује лош утицај прегласне 

музике на здравље; 

– користи могућности ИКТ-а за самостално 

истраживање, извођење и стваралаштво. 

Кључни појмови: 
Кључни појмови садржаја: световна музика, духовна музика, вишегласје, народна 

музичка традиција, музички инструменти. 

Упутство за дидактичко-методичко 

остваривање програма/ Начин остваривања 

програма 

 

Настава усмерена на остваривање исхода даје предност искуственом учењу у 

оквиру којег ученици развијају лични однос према музици, а постепена 

рационализација искуства временом постаје теоријски оквир. Искуствено учење у 

оквиру овог предмета подразумева активно слушање музике, лично музичко 

изражавање (певање и свирање) ученика и музичко стваралаштво у оквиру којих 

ученик користи теоријска знања као средства за партиципацију у музици. Основни 

методски приступ се темељи на звучном утиску, по принципу од звука ка нотној 

слици и тумачењу.  

Упутство за формативно и сумативно 

оцењивање ученика/ праћење и вредновање 

ПРAЋEЊE И ВРEДНOВAЊE НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Настава Музичке културе подразумева учешће свих ученика, а не само оних који 

имају музичке предиспозиције. Како је предмет Музичка култура синтеза вештина 

и знања, полазна тачка у процесу оцењивања треба да буду индивидуалне музичке 
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способности и ниво претходног знања сваког ученика. Битни фактори за праћење 

музичког развоја и оцењивање сваког ученика су њeгoво знање, рaд, степен 

ангажованости, кооперативност, интeрeсoвaњe, стaв, умeшнoст и крeaтивнoст, али 

и напредовање у односу на претходна постигнућа. Тако се у настави Музичке 

културе за исте васпитно-образовне задатке могу добити различите оцене, као и за 

различите резултате исте оцене, због тога што се конкретни резултати упоређују са 

индивидуалним ученичким могућностима.  

Начин провере и оцена треба да подстичу ученика да напредује и активно учествује 

у свим видовима музичких активности. Главни критеријум за процес праћења и 

процењивања је начин ученичке партиципације у музичком догађају, односно да 

ли је у стању да прати музичко дело при слушању и како односно, да ли и како 

изводи и ствара музику користећи постојеће знање. 

Међупредметно повезивање / Корелација Ликовна култура, ФИЗ васпитање, српски језик, енглески језик, грађанско 

васпитање, математика.... 

Естетска компетенција; развијају се све компетенције 

Сачињен на основу правилника:  Правилник о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и 

васпитања и програму наставе и учења за пети и шести разред основног образовања 

и васпитања објављен у  „Службеном гласнику- Просветном гласнику“ број 15 од 

30.8.2018. 
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Назив 

предмета 
ИСТОРИЈА – обавезни предмет 

Разред  Шести 

Фонд 

часова 
Годишњи фонд часова – 72 / недељни фонд часова 2 

Циљ 

Циљ учења Историје је да ученик, изучавајући историјске догађаје, појаве, процесе и личности, стекне знања и 

компетенције неопходне за разумевање савременог света, развије вештине критичког мишљења и одговоран однос према 

себи, сопственом и националном идентитету, културно-историјском наслеђу, друштву и држави у којој живи. 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

– образложи узроке и последице 

историјских догађаја на конкретним 

примерима; 

– пореди историјске појаве; 

– наведе најзначајније последице настанка 

и развоја држава у Европи и Средоземљу 

у средњем и раном новом веку; 

– на основу датих примера, изводи 

закључак о повезаности националне 

историје са регионалном и европском (на 

плану политике, економских прилика, 

друштвених и културних појава); 

– сагледа значај и улогу истакнутих 

личности у датом историјском контексту; 

– приказује на историјској карти динамику 

различитих историјских појава и промена; 

ОСНОВИ ПРОУЧАВАЊА 

ПРОШЛОСТИ 

Основне одлике периода средњег века и новог века (појмови 

средњи век, нови век, прединдустријско доба, хронолошки и 

просторни оквири). 

Историјски извори за историју средњег века и раног новог века 

и њихова сазнајна вредност (писани и материјални). 

ЕВРОПА, СРЕДОЗЕМЉЕ 

И СРПСКЕ ЗЕМЉЕ У 

РАНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ 

Велика сеоба народа и стварање нових држава у Европи 

(германска и словенска племена, Бугари, Мађари, Викинзи). 

Најзначајније државе раног средњег века (Франачка држава, 

Византијско царство, Арабљани). 

Религија у раном средњем веку (христијанизација и 

хришћанска црква, Велики раскол, ислам). 

Феудално друштво (структура, друштвене категорије, вазални 

односи). 

Српске земље и Балканско полуострво (досељавање Срба и 

Хрвата, односи са староседеоцима и суседима, формирање 

српских земаља, христијанизација, ширење писмености). 
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– на историјској карти лоцира правце 

миграција и простор насељен Србима и 

њиховим суседима у средњем и раном 

новом веку; 

– идентификује разлике између типова 

државног уређења у периоду средњег и 

раног новог века; 

– изводи закључак о значају српске 

средњовековне државности и издваја 

најистакнутије владарске породице; 

– пореди положај и начин живота жена и 

мушкараца, различитих животних доби, 

припадника постојећих друштвених 

слојева, у средњем и раном новом веку; 

– разликује основна обележја и 

идентификује најзначајније последице 

настанка и ширења различитих верских 

учења у средњем и раном новом веку; 

– на понуђеним примерима, разликује 

легенде и митове од историјских 

чињеница, као и историјске од 

легендарних личности; 

– образлаже најважније последице 

научно-техничких открића у периоду 

средњег и раног новог века; 

– идентификује основне одлике и промене 

у начину производње у средњем и раном 

новом веку; 

– илуструје примерима значај прожимања 

различитих цивилизација; 

Истакнуте личности: Јустинијан, Карло Велики, кнез 

Властимир, цар Симеон, Јован Владимир, Василије II, краљ 

Михаило, Ћирило и Методије. 

ЕВРОПА, СРЕДОЗЕМЉЕ 

И СРПСКЕ ЗЕМЉЕ У 

ПОЗНОМ СРЕДЊЕМ 

ВЕКУ 

Државно уређење (типови европских монархија; република). 

Сусрети и прожимања цивилизација и народа (хришћанство, 

ислам, јудаизам, Крсташки ратови, најзначајнији путописци и 

њихова путовања – Марко Поло, Ибн Батута и др).  

Српске земље и суседи (краљевина и царство, деспотовина, 

аутокефална црква, односи са Византијом, Угарском, 

Бугарском, Венецијом, османска освајања у југоисточној 

Европи). 

Свакодневни живот у Европи и српским земљама (двор и 

дворски живот, живот на селу и граду – занимања, родни 

односи, правоверје и јереси, куга). 

Опште одлике средњовековне културе (верски карактер 

културе, витешка култура, културне области, школе и 

универзитети, проналасци; писана и визуелна култура код 

Срба, легенде – Косовска, о краљу Артуру...). 

Истакнуте личности: Фридрих Барбароса, Ричард Лавље Срце, 

Саладин, Стефан Немања, Стефан Првовенчани, Сава 

Немањић, краљ Милутин, Стефан Душан, кнез Лазар и кнегиња 

Милица, Твртко I Котроманић, Стефан Лазаревић, деспот 

Ђурађ, султанија Мара, Ђурађ Кастриот Скендербег, Балшићи, 

Црнојевићи, Мехмед II Освајач. 
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– разликује споменике различитих епоха, 

са посебним освртом на оне у локалној 

средини; 

– илуструје примерима важност утицаја 

политичких, привредних, научних и 

културних тековина средњег и раног 

новог века у савременом друштву; 

– користећи ИКТ, самостално или у групи, 

презентује резултате елементарног 

истраживања заснованог на коришћењу 

одабраних историјских извора и 

литературе; 

– повеже визуелне и текстуалне 

информације са одговарајућим 

историјским контекстом (хронолошки, 

политички, друштвени, културни); 

– учествује у организовању и спровођењу 

заједничких школских активности 

везаних за развој културе сећања. 

 

ЕВРОПА, СВЕТ И СРПСКЕ 

ЗЕМЉЕ У РАНОМ 

НОВОМ ВЕКУ 

(Прединдустријско доба) 

Прединдустријско доба (хронолошки оквири, научна и 

техничка открића, штампа, промене у начину производње, 

банкарство, успон градова – примери Фиренце, Венеције, 

Антверпена...). 

Велика географска открића и колонизација (истакнути 

морепловци и њихова путовања, сусрет са ваневропским 

цивилизацијама – Северна и Јужна Америка, Индија, Африка, 

Кина, Јапан, Аустралија; последице). 

Опште одлике културе раног новог века (основна обележја 

хуманизма и ренесансе; књижевност, политичка мисао, 

промене у свакодневном животу, обичаји и веровања – прогон 

„вештица”...). 
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Реформација и противреформација (узроци, протестантизам, 

католичка реакција – улога језуита; верски сукоби и ратови). 

Појава апсолутистичких монархија (промене у државном 

уређењу, централизација државе, положај владара). 

Врхунац моћи Османског царства (освајања, држава и 

друштво). 

Живот Срба под османском, хабзбуршком и млетачком 

влашћу (обнова Пећке патријаршије; мењање верског и 

културног идентитета – исламизација, покатоличавање, 

унијаћење; учешће у ратовима, отпори и сеобе, положај и 

привилегије, Војна крајина). 

Истакнуте личности: Јохан Гутенберг, Изабела Кастиљска, 

Кристифор Колумбо, Фернандо Магелан, Леонардо да Винчи, 

Микеланђело Буонароти, Николо Макијавели, Никола 

Коперник, Исак Њутн, Мартин Лутер, Карло V и Филип II 

Хабзбуршки, Елизабета I, Вилијам Шекспир, Луј XIV, 

Сулејман Величанствени, Мехмед-паша Соколовић, Арсеније 

III Црнојевић, Арсеније IV Јовановић. 

Кључни појмови: 

Кључни појмови садржаја: феудализам, прединдустријско доба, монархија, градска комуна, 

Црква, религија, хуманизам и ренесанса, географска открића, научна открића и технички 

проналасци, сеобе, прожимање цивилизација, индивидуални и колективни идентитети. 

Упутство за дидактичко-методичко 

остваривање програма/ Начин 

остваривања програма 

 

Програм је конципиран тако да су уз дефинисане исходе за крај разреда и кључне појмове, 

за сваку од четири тематске целине (Основи проучавања прошлости; Европа, Средоземље и 

српске земље у раном средњем веку; Европа, Средоземље и српске земље у позном средњем 

веку и Европа, свет и српске земље у раном новом веку – прединдустријско доба), дати и 

садржаји. 

Приступ настави заснован на процесу и исходима учења подразумева да ученици развијају 

не само основна знања, већ да их искористе у развоју вештина историјског мишљења и 

изградњи ставова и вредности. 

Фокус је на  учењу у школи. 
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Упутство за формативно и сумативно 

оцењивање ученика/ праћење и 

вредновање 

Праћење напредовања започиње иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази и у 

односу на шта ће се процењивати његов даљи рад. Свака активност је добра прилика за 

процену напредовања и давање повратне информације, а ученике треба оспособљавати и 

охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању исхода предмета, као и 

напредак других ученика. Сваки наставни час и свака активност ученика су, у том смислу, 

прилика за регистровање напретка ученика и упућивање на даље активности.  

У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују се и процес и продукти учења. У 

вредновању наученог, поред усменог испитивања, користе се и тестови знања. У 

формативном оцењивању се користе различити инструменти, а избор зависи од врсте 

активности која се вреднује. Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, 

може се обавити са групом тако да се од сваког члана тражи мишљење о сопственом раду и 

о раду сваког члана понаособ (тзв. вршњачко оцењивање). 

Међупредметно повезивање / 

Корелација 

Српски језик, страни језик, географија, грађанско васпитање 

Предмет развија све компетенције. 

Компетенција за учење; Одговорно учешће у демократском друштву; Комуникација; 

Естетичка компетенција; Одговоран однос према околини; Одговоран однос према здрављу; 

Рад с подацима и информацијама; Предузимљивост и оријентација ка предузетништву; 

Сарадња; Дигитална компетенција; Решавање проблема 

Сачињен на основу правилника:  Правилник о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и 

васпитања и програму наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и 

васпитања објављен у  „Службеном гласнику- Просветном гласнику“ број 15 од 30.8.2018. 
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Назив предмета ГЕОГРАФИЈА – обавезни предмет 

Разред Шести 

Фонд часова Годишња норма часова 72 / недељна норма часова 2 часа 

Циљ 

Циљ учења Географије је да ученик појмовно и структурно овлада природно-географским, демографским, 

насеобинским, политичко-географским, економско-географским, интеграционим и глобалним појавама и 

процесима у Србији и свету уз неговање вредности мултикултуралности и патриотизма. 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да: 

ОБЛАСТ / ТЕМА САДРЖАЈИ 

– успоставља везе између физичко-

географских и друштвено-географских 

објеката, појава и процеса; 

– одређује математичко географски 

положај на Земљи; 

– анализира, чита и тумачи 

општегеографске и тематске карте; 

– оријентише се у простору користећи 

компас, географску карту и сателитске 

навигационе системе; 

– доводи у везу размештај светског 

становништва са природним 

карактеристикама простора; 

– анализира компоненте популацоне 

динамике и њихов утицај на формирање 

укупних демографских потенцијала на 

примерима Србије, Европе и света;  

– анализира различита обележја светског 

становништва и развија свест о 

солидарности између припадника 

ДРУШТВО И ГЕОГРАФИЈА Друштвена географија, предмет проучавања и подела. 

ГЕОГРАФСКА КАРТА 

Географска/картографска мрежа. 

Географска ширина и географска дужина, часовне зоне. 

Појам карте и њен развој кроз историју. 

Елементи карте (математички, географски и допунски). 

Картографски знаци и методе за представљање рељефа на 

карти. 

Подела карата према садржају и величини размера. 

Оријентација у простору и оријентација карте, мерење на 

карти, сателитски навигациони системи.  

СТАНОВНИШТВО 

Основни појмови о становништву: демографски развитак 

и извори података о становништву.  

Број и распоред становништва на Земљи. 

Природно кретање становништва. 

Миграције становништва. 

Структуре становништва: биолошке и друштвено-

економске. 

Савремени демографски процеси у Србији, Европи и 

свету. 

НАСЕЉА Појам и настанак првих насеља. 



Основна школа „Љупче Николић“ у Алексинцу                                                                            Анекс Школског програма за 2019/2020. год. 

 

 

различитих социјалних, етничких и 

културних група; 

– анализира географски положај насеља; 

– објашњава континуиране процесе у 

развоју насеља и даје примере у Србији, 

Европи и свету; 

– доводи у везу типове насеља и урбане и 

руралне процесе са структурама 

становништва, миграцијама, економским и 

глобалним појавама и процесима; 

– уз помоћ географске карте анализира 

утицај природних и друштвених фактора 

на развој и размештај привредних 

делатности; 

– доводи у везу размештај привредних 

објеката и квалитет животне средине; 

– вреднује алтернативе за одрживи развој у 

својој локалној средини, Србији, Европи и 

свету; 

– објасни политичко-географску структуру 

државе; 

– представи процесе који су довели до 

формирања савремене политичко-

географске карте света; 

– објасни како се издвајају географске 

регије;  

– илуструје уз помоћ карте најважније 

географске објекте, појаве и процесе на 

простору Европе.  

Положај и географски размештај насеља. 

Величина и функције насеља. 

Типови насеља. 

Урбанизација. 

Град − унутрашња структура и односи са околним 

простором. 

Село и рурални процеси. 

ПРИВРЕДА 

Привреда, привредне делатности и сектори привреде. 

Пољопривреда и географски простор. 

Индустрија и географски простор. 

Саобраћај, туризам и географски простор. 

Ванпривредне делатности. 

Развијени и неразвијени региони и државе и савремени 

геоекономски односи у свету. 

Концепт одрживог развоја. 

 ДРЖАВА И ИНТЕГРАЦИОНИ 

ПРОЦЕСИ 

Појам и настанак првих држава.  

Географски положај државе. 
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Величина и компактност територије државe. 

Појам и функција државних граница. 

Главни град. 

Облик владавине. 

Политичко-географска карта Европе после Другог 

светског рата. 

Политичко-географска карта света после Другог светског 

рата. 

Територијални интегритет и спорови. 

Интеграциони процеси. 

ГЕОГРАФИЈА ЕВРОПЕ 

Географске регије и регионална географија. 

Положај и границе Европе. 

Природне карактеристике Европе. 

Становништво Европе. 

Насеља Европе.  

Привреда Европе. 

Географске регије Европе. 

Кључни појмови: 
Кључни појмови садржаја: географска карта, становништво, насеља, привреда, држава, 

регије, Европа. 

Упутство за дидактичко-методичко 

остваривање програма/ Начин 

остваривања програма 

 

Дати садржаји су препоручени и распоређени у седам тематских целина: Друштво и 

географија, Географска карта, Становништво, Насеља, Привреда, Држава и интеграциони 

процеси и Географија Европе. У раду са ученицима препоручује се наставнику да на почетку 

школске године упути ученике на самостални рад тако што ћe сваки ученик добити задатак 

да обради по једну европску државу. Кроз све теме друштвене географије које изучавају у 

шестом разреду, самостално, у паровима или у групама, ученици ће уз помоћ наставника, 

расположивих статистичких извора, картографске грађе и средстава ИКТ-а (интернет 

извори, презентације: Power Point, Prezi, Edmodo, Kahoot квизове, и др.) обрађивати 

појединачне државе Европе (нпр. природни прираштај, миграције, велики градови, 

рударство, пољoпоривреда Русије, Немачке, Словеније, итд.). 
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Упутство за формативно и сумативно 

оцењивање ученика/ праћење и 

вредновање 

Оцењивање је саставни део процеса наставе и учења којим се обезбеђује стално праћење и 

процењивање резултата постигнућа ученика, а у складу са Правилником о оцењивању 

ученика у основном образовању и васпитању. Праћење и вредновање ученика започиње 

иницијалном проценом нивоа знања на коме се ученик налази. Свака активност на часу 

служи за континуирану процену напредовања ученика. Неопходно је ученике стално 

оспособљавати за процену сопственог напредка у остваривању исхода предмета. 

Потребно је да наставник резултате вредновања постигнућа својих ученика континуирано 

анализира и користи тако да унапреди део своје наставне праксе. Рад сваког наставника 

састоји се од планирања, остваривања и праћења и вредновања. Важно је да наставник 

континуирано прати и вреднује, осим постигнућа ученика, и процес наставе и учења, као и 

себе и сопствени рад.  

Међупредметно повезивање / 

Корелација 

Српски језик, енглески језик, историја, информатика и рачунарство, ликовна култура, 

музичка култура... 

Предмет развија све компетенције. 

Компетенција за учење; Одговорно учешће у демократском друштву; Комуникација; 

Естетичка компетенција; Одговоран однос према околини; Одговоран однос према здрављу; 

Рад с подацима и информацијама; Предузимљивост и оријентација ка предузетништву; 

Сарадња; Дигитална компетенција; Решавање проблема 

Сачињен на основу правилника:  Правилник о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и 

васпитања и програму наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и 

васпитања објављен у  „Службеном гласнику- Просветном гласнику“ број 15 од 30.8.2018. 
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Назив предмета ФИЗИКА – обавезни предмет 

Разред Шести 

Фонд часова Годишњи фонд часова 72 часа/ недељни фонд часова – 2 часа 

Циљ 

Циљ учења Физике јесте упознавање ученика са природним појавама и основним законима природе, 

стицање основе научне писмености, оспособљавање за уочавање и распознавање физичких појава и 

активно стицање знања о физичким феноменима кроз истраживање, усвајање основа научног 

метода и усмеравање према примени физичких закона у свакодневном животу и раду.  

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 
САДРЖАЈИ 

– разликује врсте кретања према облику путање и 

према промени брзине и одређује средњу брзину; 

– објашњава узајамно деловање тела у непосредном 

додиру (промена брзине, правца и смера кретања, 

деформација тела) и узајамно деловање тела која нису 

у непосредном додиру (гравитационо, електрично и 

магнетно деловање); 

– разликује деловање силе Земљине теже од тежине 

тела;  

– повезује масу и инерцију, разликује масу и тежину 

тела, препознаје их у свакодневном животу и решава 

различите проблемске задатке (проблем ситуације);  

– демонстрира утицај трења и отпора средине на 

кретање тела и примењује добре и лоше стране ових 

појава у свакодневном животу; 

– демонстрира појаву инерције тела, деформације тела 

под дејством силе, узајамно деловање наелектрисаних 

тела и узајамно деловање магнета, притисак чврстих 

тела и течности; 

УВОД У 

ФИЗИКУ 

Физика као природна наука. Физика и математика. Физика и 

техника. Физика и медицина. 

Методе истраживања у физици (посматрање, мерење, оглед...).  

Огледи који илуструју различите физичке појаве (из 

свакодневног живота). 

Демонстрациони огледи: 

– Како савити млаз воде? 

– Мехури од сапунице имају облик сфере, зашто? 

– Када настаје електрично пражњење?  

– Направи дугу. 

– Опишимо лик предмета у равном и сферном огледалу. 

Улога мерења у физици и у свакодневном животу (мерење 

времена, дужине, површине и запремине...). 

КРЕТАЊЕ 

Кретање у свакодневном животу. Релативност кретања.  

Појмови и величине којима се описује кретање (путања, пут, 

време, брзина, правац и смер кретања). Векторски карактер 

брзине.  

Подела кретања према облику путање и брзини тела. Зависност 

пређеног пута и брзине од времена код равномерног 

праволинијског кретања.  
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– разликује преношење силе притиска кроз чврста тела 

и течности и наводи примере примене (хидраулична 

преса, кочнице аутомобила, ходање по снегу...); 

– познаје примену хидростатичког притисака 

(принцип рада водовода, фонтане); 

– изражава физичке величине у одговарајућим мерним 

јединицама међународног система (SI) и разликује 

основне и изведене физичке величине, претвара веће 

јединице у мање и обрнуто (користи префиксе микро, 

мили, кило, мега);  

– процењује вредност најмањег подеока код мерних 

инструмената (односно, тачност мерења); 

– мери тежину, дужину, време, запремин у и масу и на 

основу мерених вредности одређује густину и 

притисак; 

– одређује средњу вредност мерене величине и грешку 

мерења; 

– решава квалитативне, квантитативне и графичке 

задатке (брзина, тежина, густина, притисак чврстих 

тела и течности...). 

Променљиво праволинијско кретање. Средња брзина.  

Демонстрациони огледи: 

– Кретање куглице по Галилејевом жљебу.  

– Кретање мехура ваздуха (или куглице) кроз вертикално 

постављену дугу провидну цев са течношћу.  

Лабораторијска вежбе 

1. Одређивање средње брзине променљивог кретања тела и 

сталне брзине равномерног кретања помоћу стаклене цеви са 

мехуром (или куглицом).  

СИЛА 

Узајамно деловање два тела у непосредном додиру и последице 

таквог деловања: покретање, заустављање и промена брзине 

тела, деформација тела (истезање, сабијање, савијање), трење 

при кретању тела по хоризонталној подлози и отпор при кретању 

тела кроз воду и ваздух.  

Узајамно деловање два тела која нису у непосредном додиру 

(гравитационо, електрично, магнетно). Сила као мера узајамног 

деловања два тела, правац и смер деловања. Векторски карактер 

силе. Слагање сила истог правца. 

Процена интензитета силе демонстрационим динамометром.  

Сила Земљине теже. Тежина тела као последица деловања силе 

Земљине теже.  

Демонстрациони огледи.  

– Истезање и сабијање еластичне опруге. Трење при клизању и 

котрљању. Слободно падање.  

– Привлачење и одбијање наелектрисаних тела.  

– Привлачење и одбијање магнета.  

МЕРЕЊЕ 

Основне и изведене физичке величине и њихове јединице 

(префикси микро, мили, кило, мега). Међународни систем мера. 

Мерила и мерни инструменти (опсег и тачност). Директно и 

индиректно мерење.  
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Појам средње вредности мерене величине и грешке мерења при 

директним мерењима. 

Демонстрациони огледи.  

– Мерење дужине (метарска трака, лењир), запремине (мензура) 

и времена (часовник, хронометар).  

– Приказивање неких мерних инструмената (вага, термометри, 

електрични инструменти).  

Лабораторијске вежбе  

1. Мерење димензија тела лењиром са милиметарском поделом.  

2. Мерење запремине чврстих тела неправилног облика помоћу 

мензуре. 

3. Мерење еластичне силе при истезању и сабијању опруге.  

4. Мерење силе трења при клизању или котрљању тела по равној 

подлози. 

 МАСА И 

ГУСТИНА 

Инертност тела. Закон инерције (Први Њутнов закон механике).  

Маса тела на основу појма о инертности и о узајамном деловању 

тела.  

Маса и тежина као различити појмови.  

Мерење масе тела вагом.  

Густина тела. Средња густина тела. 

Одређивање густине чврстих тела.  

Одређивање густине течности мерењем њене масе и запремине.  

Демонстрациони огледи.  

– Илустровање инертности тела.  

– Судари двеју кугли (а) исте величине, истог материјала, (б) 

различите величине, истог материјала, (в) исте величине, 

различитог материјала.  

– Мерење масе вагом.  

– Течности различитих густина у истом суду ‒ „течни сендвич” 

– Суво грожђе у газираној води. 

– Мандарина са кором и без коре у води.  
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Лабораторијске вежбе  

1. Одређивање густине чврстих тела правилног и неправилног 

облика.  

2. Одређивање густине течности мерењем њене масе и 

запремине.  

3. Калибрисање еластичне опруге и мерење тежине тела 

динамометром. 

ПРИТИСАК 

Притисак чврстих тела.  

Притисак у мирној течности. Хидростатички притисак. Спојени 

судови.  

Атмосферски притисак. Торичелијев оглед. Зависност 

атмосферског притиска од надморске висине. Барометри.  

Преношење спољњег притиска кроз течности и гасове у 

затвореним судовима. Паскалов закон и његова примена.  

Демонстрациони огледи. 

– Зависност притиска чврстих тела од величине додирне 

површине и од тежине тела.  

– Стаклена цев са покретним дном за демонстрацију 

хидростатичког притиска.  

– Преношење притиска кроз течност (стаклена цев с мембраном, 

Херонова боца, спојени судови).  

– Хидраулична преса (нпр. два медицинска инјекциона шприца 

различитих попречних пресека спојена силиконским цревом).  

– Огледи који илуструју разлику притисака ваздуха (како се 

ваздух може „видети”, како свећа може да гори под водом ). 

– Огледи који илуструју деловање атмосферског притиска. 

Лабораторијска вежба  

1. Одређивање зависности хидростатичког притиска од дубине 

воде  

Кључни појмови: Кључни појмови садржаја: кретање, мерење, сила, маса, густина, притисак 
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Упутство за дидактичко-методичко остваривање 

програма/ Начин остваривања програма 

 

Препоручени садржаји наставе оријентисане на исходе за шести разред 

доследно су приказани у форми која задовољава основне методске захтеве 

наставе Физике: 

– Поступност (од једноставног ка сложеном) при упознавању нових појмова и 

формулисању закона.  

– Очигледност при излагању наставних садржаја (уз сваку тематску целину 

наведено је више демонстрационих огледа, а у недостатку наставних средстава 

могуће је користити и симулације). 

– Повезаност наставних садржаја са појавама у свакодневном животу. 

Програмски садржаји на основу исхода се могу реализовати. 

Упутство за формативно и сумативно оцењивање 

ученика/ праћење и вредновање 

Наставник је дужан да континуирано прати рад сваког ученика кроз непрекидно 

проверавање његових усвојених знања, стечених на основу свих облика наставе: 

демонстрационих огледа, предавања, решавања квантитативних, квалитативних 

и графичких задатака, лабораторијских вежби, пројеката...  

У сваком разреду треба континуирано пратити и вредновати знања, вештине и 

ставове ученика помоћу усменог испитивања, кратких писмених провера, 

тестова на крају већих целина, контролних вежби и провером експерименталних 

вештина. Наставник треба да омогући ученицима да искажу сопствена 

размишљања о неким физичким појавама и да то адекватно вреднује.  

Међупредметно повезивање / Корелација Математика, информатика и рачунарство, техника и технологија, биологија, 

српски језик, географија, историја... 

Развијају се све компетенције. 

Сачињен на основу правилника:  Правилник о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања 

и васпитања и програму наставе и учења за пети и шести разред основног 

образовања и васпитања објављен у  „Службеном гласнику- Просветном 

гласнику“ број 15 од 30.8.2018. 
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Назив предмета МАТЕМАТИКА – обавезни предмет 

Разред  Шести 

Фонд часова Годишњи фонд часова – 144 / Недељни фонд часова - 4 

Циљ 

Циљ учења Математике је да ученик, овладавајући математичким концептима, знањима и вештинама, развије 

основе апстрактног и критичког мишљења, позитивне ставове према математици, способност комуникације 

математичким језиком и писмом и примени стечена знања и вештине у даљем школовању и решавању 

проблема из свакодневног живота, као и да формира основ за даљи развој математичких појмова. 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да: 

ОБЛАСТ/ ТЕМА САДРЖАЈИ 

– прочита, запише, упореди и представи на 

бројевној правој целе и рационалне бројеве 

(записане у облику разломка или у 

децималном запису); 

– одреди супротан број, апсолутну 

вредност и реципрочну вредност 

рационалног броја; 

– израчуна вредност једноставнијег 

бројевног израза и реши једноставну 

линеарну једначину и неједначину у скупу 

рационалних бројева; 

– реши једноставан проблем из 

свакодневног живота користећи бројевни 

израз, линеарну једначину или 

неједначину; 

– примени пропорцију и проценат у 

реалним ситуацијама; 

– прикаже податке и зависност између две 

величине у координатном систему 

ЦЕЛИ БРОЈЕВИ 

Скуп целих бројева (Z). Супротан број. Апсолутна вредност 

целог броја. 

Приказ целих бројева на бројевној правој. Упоређивање 

целих бројева. 

Основне рачунске операције у скупу Z и њихова својства. 

Изрази са целим бројевима. 

РАЦИОНАЛНИ БРОЈЕВИ 

Први део 

Скуп рационалних бројева. Супротан број. Апсолутна 

вредност рационалног броја.  

Приказ рационалних бројева на бројевној правој. 

Упоређивање рационалних бројева.  

Основне рачунске операције у скупу Q и њихова својства. 

Изрази са рационалним бројевима.  

Једначине и неједначине: 

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

ax + b > c ( a, b, c Î Q, а ≠ 0).  

Други део 

Координатни систем. Приказ података у координатном 

систему.  
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(стубичасти, тачкасти и линијски 

дијаграм); 

– тумачи податке приказане табелом и 

графички; 

– класификује троуглове односно 

четвороуглове на основу њихових 

својстава; 

– конструише углове од 90° и 60° и користи 

њихове делове за конструкције других 

углова; 

– уочи одговарајуће елементе подударних 

троуглова; 

– утврди да ли су два троугла подударна на 

основу ставова подударности; 

– конструише троугао, паралелограм и 

трапез на основу задатих елемената 

(странице и углови троуглова и 

четвороуглова и дијагонала четвороугла); 

– примени својства троуглова и 

четвороуглова у једноставнијим 

проблемским задацима; 

– сабира и одузима векторе и користи их у 

реалним ситуацијама; 

– одреди центар описане и уписане 

кружнице троугла;  

– примењује особине централне и осне 

симетрије и транслације у једноставнијим 

задацима; 

– израчуна површину троугла и 

четвороугла користећи обрасце или 

разложиву једнакост. 

Приказ зависности међу величинама.  

Размере, пропорције и проценти. 

Директна пропорционалност. 

Обрнута пропорционалност. 

ТРОУГАО 

Први део 

Појам троугла. Обим троугла.  

Једнакокраки и једнакостранични троуглови. Висина 

троугла. 

Углови троугла. Збир углова троуглова. Врсте троуглова 

према угловима.  

Однос између страница и углова троугла. Неједнакост 

троугла. 

Конструкције неких углова (60°, 120°, 30°, 45°, 75°, 135°) 

Други део 

Основне конструкције троуглова. 

Појам подударности и ставови подударности. 

Централна симетрија и подударност.  

Осна симетрија и подударност.  

Центар описане и уписане кружнице троугла. 

ЧЕТВОРОУГАО 

Четвороугао. Углови четвороугла. Збир углова четвороугла. 

Паралелограм. Особине паралелограма. Услови да 

четвороугао буде паралелограм.  

Ромб, правоугаоник и квадрат.  

Конструкцијa паралелограма.  

Сабирање и одузимање вектора. Множење вектора бројем. 

Трапез. Особине трапеза. 

Средња линија троугла и трапеза. 

Конструкције трапеза. 

Делтоид. 
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ПОВРШИНА 

ЧЕТВОРОУГЛА И  

ТРОУГЛА 

Појам површине фигуре, површина правоугаоника и 

квадрата.  

Једнакост површина подударних фигура.  

Површина паралелограма, троугла, трапеза.  

Површина четвороугла с нормалним дијагоналама. 

Кључни појмови: 

Кључни појмови садржаја: цео број, апсолутна вредност, рационалан број, изрази, 

једначине и неједначине, координатни систем, пропорција, конструкције углова, троуглова 

и четвороуглова, паралелограм, ромб, трапез, делтоид, центар описаног и уписаног круга, 

површине троуглова и четвороуглова. 

Упутство за дидактичко-методичко 

остваривање програма/ Начин 

остваривања програма 

 

При обради нових садржаја, треба се ослањати на постојеће искуство и знање ученика, и 

настојати, где год је то могуће, да ученици самостално откривају математичке правилности 

и изводе закључке. Основна улога наставника је да буде организатор наставног процеса, да 

подстиче и усмерава активност ученика. Ученике треба упућивати да користе уџбеник и 

друге изворе знања, како би усвојена знања била трајнија и шира, а ученици оспособљени 

за примену у решавању разноврсних задатака.  

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој 

рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу 

чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облика рада зависи од наставних 

садржаја које треба реализовати на часу и предвиђених исхода, али и од специфичности 

одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика.  

Упутство за формативно и сумативно 

оцењивање ученика/ праћење и 

вредновање 

Саставни део процеса развоја математичких знања у свим фазама наставе је и праћење и 

процењивање степена остварености исхода, које треба да обезбеди што поузданије 

сагледавање развоја и напредовања ученика. Тај процес започети иницијалном проценом 

нивоа на коме се ученик налази. Прикупљање информација из различитих извора 

(свакодневна посматрања, активност на часу, учествовање у разговору и дискусији, 

самосталан рад, рад у групи, тестови) помаже наставнику да сагледа постигнућа (развој и 

напредовање) ученика и степен остварености исхода. Свака активност је добра прилика за 

процену напредовања и давање повратне информације, а важно је ученике оспособљавати 

и охрабривати да процењују сопствени напредак у учењу. 
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Међупредметно повезивање / 

Корелација 

Физика, техника и технологија, информатика и рачунарство, српски језик... 

Развијају се компетенције за решавање проблема, сарадњу, све остале компетенције 

Компетенција за учење; Одговорно учешће у демократском друштву; Комуникација; 

Естетичка компетенција; Одговоран однос према околини; Одговоран однос према 

здрављу; Рад с подацима и информацијама; Предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву; Сарадња; Дигитална компетенција; Решавање проблема 

Сачињен на основу правилника:  Правилник о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и 

васпитања и програму наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и 

васпитања објављен у  „Службеном гласнику- Просветном гласнику“ број 15 од 30.8.2018. 
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Назив предмета БИОЛОГИЈА – обавезни предмет 

Разред  Шести  

Фонд часова Годишњи фонд часова 72 / Недељни фонд часова - 2 

Циљ 

Циљ учења Биологије је да ученик, изучавањем биолошких процеса и живих бића у интеракцији са 

животном средином, развије одговоран однос према себи и природи и разумевање значаја биолошке 

разноврсности и потребе за одрживим развојем. 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању 

да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

САДРЖАЈИ  

ПРЕПОРУЧЕНИ 

– упореди грађу животиња, биљака и бактерија 

на нивоу ћелија и нивоу организма;  

– повеже грађу и животне процесе на нивоу 

ћелије и нивоу организма; 

– одреди положај органа човека и њихову 

улогу; 

– цртежом или моделом прикаже основне 

елементе грађе ћелије једноћелијских и 

вишећелијских организама;  

– користи лабораторијски прибор и школски 

микроскоп за израду и посматрање готових и 

самостално израђених препарата; 

ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И 

ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА 

ЖИВОТА 

Грађа живих бића – спољашња и унутрашња. Грађа 

људског тела: хијерархијски низ од организма до ћелије.  

Једноћелијски организми – бактерија, амеба, ћелија 

квасца. Удруживање ћелија у колоније. Вишећелијски 

организми – одабрани примери гљива, биљака и 

животиња. 

Основне животне функције на нивоу организма: исхрана, 

дисање, транспорт и елиминација штетних супстанци, 

размножавање.  

Разлике у грађи биљака, гљива и животиња и начину 

функционисања, као и сличности и разлике у обављању 

основних животних процеса. 

Откриће ћелије и микроскопа. 
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– хумано поступа према организмима које 

истражује; 

– направи разлику између животне средине, 

станишта, популације, екосистема и еколошке 

нише; 

– размотри односе међу члановима једне 

популације, као и односе између различитих 

популација на конкретним примерима; 

– илуструје примерима међусобни утицај 

живих бића и узајамни однос са животном 

средином; 

– истражи утицај средине на испољавање 

особина, поштујући принципе научног метода; 

– идентификује примере природне и вештачке 

селекције у окружењу и у задатом 

тексту/илустрацији; 

– повеже еволутивне промене са наследном 

варијабилношћу и природном селекцијом; 

– групише организме према особинама које 

указују на заједничко порекло живота на 

Земљи; 

Основна грађа ћелије (мембрана, цитоплазма, једро, 

митохондрије, хлоропласти). 

Разлика између бактеријске, и биљне и животињске 

ћелије. Ћелијско дисање, стварање енергије, основне 

чињенице о фотосинтези. 

ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ 

Популација, станиште, екосистем, еколошке нише, 

адаптације, животне форме, трофички односи – ланци 

исхране.  

Абиотички и биотички фактори. Значај абиотичких и 

биотичких фактора. Антропогени фактор и облици 

загађења.  

Угрожавање живих бића и њихова заштита. 

НАСЛЕЂИВАЊЕ И 

ЕВОЛУЦИЈА 

Наследни материјал (ДНК, гени). Телесне и полне ћелије. 

Пренос наследног материјала. 

Наследне особине (веза између гена и особина, утицај 

спољашње средине). 

Индивидуална варијабилност.  

Природна селекција на одабраним примерима. Вештачка 

селекција. Значај гајених биљака и припитомљених 

животиња за човека.  

ПОРЕКЛО И 

РАЗНОВРСНОСТ ЖИВОТА 

Постанак живота на Земљи (прве ћелије без једра, 

постанак ћелија са једром и појава вишећеличности). 
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– одреди положај непознате врсте на „дрвету 

живота”, на основу познавања општих 

карактеристика једноћелијских и 

вишећелијских организама; 

– прикупи податке о радовима научника који 

су допринели изучавању људског здравља и 

изнесе свој став о значају њихових 

истраживања; 

– одржава личну хигијену и хигијену животног 

простора у циљу спречавања инфекција;  

– доведе у везу измењено понашање људи са 

коришћењем психоактивних супстанци; 

– збрине површинске озледе коже, укаже прву 

помоћ у случају убода инсеката, сунчанице и 

топлотног удара и затражи лекарску помоћ кад 

процени да је потребна;  

– повеже узроке нарушавања животне средине 

са последицама по животну средину и људско 

здравље и делује личним примером у циљу 

заштите животне средине; 

– користи ИКТ и другу опрему у истраживању, 

обради података и приказу резултата. 

„Дрво живота” (заједничко порекло и основни принципи 

филогеније, сродност и сличност). 

Организми без једра. Организми са једром. 

Положај основних група једноћелијских и 

вишећелијских организама на „дрвету живота”. 

ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 

Обољења која изазивају, односно преносе бактерије и 

животиње.  

Бактерије и антибиотици.  

Путеви преношења заразних болести. 

Повреде и прва помоћ: повреде коже, убоди инсеката и 

других бескичмењака, тровање храном, сунчаница, 

топлотни удар. Превенција и понашање у складу са 

климатским параметрима. 

Последице болести зависности – алкохолизам. 
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– табеларно и графички представи прикупљене 

податке и изведе одговарајуће закључке; 

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

где та знања може да примени. 

Кључни појмови: 

Кључни појмови садржаја: научни метод, грађа живих бића, животне функције, 

популација, екосистем, еколошки фактори, еколошка ниша, наследни материјал, 

селекција, „дрво живота”, хигијена, болести зависности, здравље, заштита животне 

средине.  

Упутство за дидактичко-методичко 

остваривање програма/ Начин 

остваривања програма 

 

Програм Биологије за шести разред је део спиралног програма Биологије за основну 

школу и оријентисан је на достизање исхода.  

Спирални програм подразумева да у сваком разреду из сваке области ученик усваја 

мању количину информација, до којих долази самостално уз подршку наставника. У 

сваком наредном разреду количина информација – знања се по мало повећава, при чему 

се ново знање повезује са знањем и искуством стеченим у претходном разреду, уз 

постепено појачавање захтева. На тај начин се знање постепено проширује и 

продубљује, односно гради. 

Исходи су искази о томе шта ученици умеју да ураде на основу знања која су стекли 

учећи Биологију и друге предмете. 

Упутство за формативно и сумативно 

оцењивање ученика/ праћење и вредновање 

У настави оријентисаној ка достизању исхода прате се и вреднују процес наставе и 

учења, постигнућа ученика (продукти учења) и сопствени рад. Наставник треба 

континуирано да прати напредак ученика, који се огледа у начину на који ученици 

партиципирају, како прикупљају податке, како аргументују, евалуирају, документују 

итд.  

Да би вредновање било објективно и у функцији учења, потребно је ускладити нивое 

исхода и начине оцењивања. 

Међупредметно повезивање / Корелација Физика, математика, информатика и рачунарство, српски језик, историја, географија... 

Развијају се све компетенције. 

Компетенција за учење; Одговорно учешће у демократском друштву; Комуникација; 

Естетичка компетенција; Одговоран однос према околини; Одговоран однос према 
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здрављу; Рад с подацима и информацијама; Предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву; Сарадња; Дигитална компетенција; Решавање проблема 

Сачињен на основу правилника:  Правилник о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и 

васпитања и програму наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и 

васпитања објављен у  „Службеном гласнику- Просветном гласнику“ број 15 од 

30.8.2018. 
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3.3.ТРИ ПРЕДМЕТА ЗА 

СЕДМИ РАЗРЕД 
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Назив предмета: ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

Разред: Седми 

Фонд часова: Годишњи фонд часова – 72 / Недељни фонд часова 2 

Циљ Циљ учења Технике и технологије је да ученик развије техничко-технолошку писменост, да 

изгради одговоран однос према раду и производњи, животном и радном окружењу, коришћењу 

техничких и технолошких ресурса, стекне бољи увид у сопствена професионална интересовања 

и поступа предузимљиво и иницијативно. 

 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању 

да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

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; 

ЖИВОТНО И РАДНО ОКРУЖЕЊЕ 

 

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.  
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демонстрира поступке одржавања бицикла 

или мопеда; 

самостално црта скицом и техничким 

цртежом предмете користећи ортогонално и 

просторно приказивање; 

користи CAD технологију за креирање 

техничке документације; 

управља моделима користећи рачунар; 

објасни улогу основних компоненти 

рачунара, таблета, паметних телефона и 

осталих савремених ИКТ уређаја;  

аргументује значај рационалног коришћења 

расположивих ресурса на Земљи; 

идентификује материјале који се користе у 

машинству и на основу њихових својстава 

процењује могућност  примене; 

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; 

САОБРАЋАЈ 

Машине спољашњег и унутрашњег 

транспорта. 

Подсистеми код возила друмског саобраћаја 

(погонски, преносни, управљачки, кочиони). 

Исправан бицикл/мопед као битан предуслов 

безбедног учешћа у саобраћају. 

ТЕХНИЧКА И 

ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ 

 

Специфичности техничких цртежа у 

машинству. 

Ортогонално и просторно приказивање 

предмета. 

Коришћење функција и алата програма за 

CAD. 

Основне компоненте ИКТ уређаја. 

Управљање и контрола коришћењем 

рачунарске технике и интерфејса. 
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образложи значај примене савремених 

машина у машинској индустрији и предности 

роботизације производних процеса;  

објасни основе конструкције робота; 

класификује погонске машине – моторе и 

повеже их са њиховом применом; 

самостално/тимски истражи и реши задати 

проблем у оквиру пројекта; 

изради производ у складу са принципима 

безбедности на раду; 

тимски представи идеју, потупак израде и 

производ; 

креира рекламу за израђен производ; 

врши e-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.). 

 

РЕСУРСИ И ПРОИЗВОДЊА 

 

Рационално коришћење ресурса на Земљи и 

очување и заштита животне средине. 

Материјали у машинству  (пластика, метали, 

легуре и др.). 

Мерење и контрола – 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, топлотни). 

Моделовање погонских машина  и/или 

школског мини робота. 

КОНСТРУКТОРСКО 

МОДЕЛОВАЊЕ 

 

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. 
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Процена сопственог рада и рада других на 

основу постављених критеријума.  

  Употреба електронске коресподенције са 

циљем унапређења производа. 

Одређивање оквирне цене трошкова и 

вредност израђеног модела.  

Креирање рекламе за израђен  производ. 

Кључни појмови: 

Кључни појмови садржаја: машинство, саобраћај, техничка документација, 

енергетика, заштита личне безбедности и животне средине, предузимљивост и 

иницијатива. 

Упутство за дидактичко-методичко 

остваривање програма/  

Начин остваривања програма 

 

Ученици у седмом разред долазе са извесним знањем из области технике и технологије 

која су стекли у претходним разредима, као и са одређеним животним искуствима у 

коришћењу различитих уређаја и учествовања у саобраћају. На томе треба градити 

даље стицање знања, овладавање вештинама водећи рачуна да су изузетно важни 

исходи овог предмета формирање правилних ставова према техници и технологији где 

је човек лично одговоран за њихову употребу и злоупотребу, као и за заштиту животне 

средине. Реализацијом вежби ученици откривају и решавају једноставне техничке и 

технолошке проблеме, упознају примену природних законитости у пракси, формирају 

свест о томе како се применом технике и технологије мења свет у коме живе. Они 

уочавају како на околину техника утиче позитивно, а како понекад нарушава природни 

склад и како се могу смањити штетни утицаји на природно окружење чиме развијају 

свест о потреби, значају и начинима заштите животне средине. 

Упутство за формативно и сумативно 

оцењивање ученика/ праћење и 

вредновање 

У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују се процес и продукти учења.  

У процесу оцењивања потребно је узети у обзир све активности ученика (уредност, 

систематичност, залагање, самоиницијативност, креативност и др).  

Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, потребно је обавити са 

групом тако да се од сваког члана тражи мишљење о сопственом раду и о раду сваког 

члана понаособ (тзв. вршњачко оцењивање). 

Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је да наставник са ученицима 

договори показатеље на основу којих сви могу да прате напредак у учењу. На тај начин 

ученици ће бити подстакнути да промишљају о квалитету свог рада и начинима како 
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га унапредити. Оцењивање тако постаје инструмент за напредовање у учењу. На 

основу резултата праћења и вредновања, заједно са ученицима треба планирати процес 

учења и бирати погодне стратегије учења.  

Међупредметно повезивање / Корелација Информатика и рачунарство, математика, физика, матерњи и страни језици, историја, 

географија... 

Повезаност наставе је са свим предметима и активностима. развијају се компетенције: 

Компетенција за учење; Одговорно учешће у демократском друштву; Комуникација; 

Естетичка компетенција; Одговоран однос према околини; Одговоран однос према 

здрављу; Рад с подацима и информацијама; Предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву; Сарадња; Дигитална компетенција; Решавање проблема 

Сачињен на основу правилника: 

Правилник о изменама и допунама Правилника о наставном програму за седми разред 

основног образовања и васпитања, објављеном у „Службеном гласнику-Просветном 

гласнику“ број  3 од 9 априла 2019. године 
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Назив предмета ИНФОРМАТИКА И  РАЧУНАРСТВО  - обавезни наставни предмет 

Разред  Седми 

Фонд часова Годишњи фонд часова 36 / недељни фонд часова 1 

Циљ Циљ учења Информатике и рачунарства је оспособљавање ученика за управљање 

информацијама, безбедну комуникацију у дигиталном окружењу, креирање дигиталних 

садржаја и рачунарских програма за решавање различитих проблема у друштву које се развојем 

дигиталних технологија брзо мења. 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

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 слику у изабраном програму; 

користи алате за уређивање и трансформацију 

слике; 

креира гиф анимацију; 

ИКТ 

 

Обележавање логичке структуре и генерисање 

прегледа садржаја текстуалног документа. 

Карактеристике рачунарске графике (пиксел, 

резолуција, RGB и CMYK модели приказа боја, 

растерска и векторска графика). 

Рад у програму за растерску графику. 

Рад у програму за векторску графику. 

Израда гиф анимација. 

Коришћење алата за снимање екрана. 
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креира видео-запис коришћењем алата за снимање 

екрана; 

разликује појмове URL, DNS, IP 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, 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; 

сарађује са осталим члановима групе у свим фазама 

пројектног задатка:  

ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ 

URL, DNS, IP 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. 

 

РАЧУНАРСТВО 

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. 
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креира, уређује и структурира дигиталне садржаје 

који комбинују текст, слике, линкове, табеле и 

анимације; 

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 задужен. 

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 

Фазе пројектног задатка од израде плана до 

представљања решења. 

Израда пројектног задатка у корелацији са 

другим предметима. 

Вредновање резултата пројектног задака. 

Кључни појмови: 

Кључни појмови садржаја: логичка структура и садржај документа, пиксел, 

резолуција, растерска и векторска графика, RGB и CMYK палете боја, гиф 

анимација, хипервеза, URL, електронска пошта, текстуални програмски језик, 

2Д графика. 

Упутство за дидактичко-методичко 

остваривање програма/  

Начин остваривања програма 

 

Програм наставе и учења информатике и рачунарства, у другом циклусу 

основног образовања и васпитања, организован је по спиралном моделу и 

оријентисан је на остваривање исхода. Исходи су јасни и прецизни искази о 

томе шта ученик зна да уради и вредносно процени по завршетку процеса 

учења. Наставни програм предмета информатика и рачунарство се састоји из 

три тематске целине: Информационо-комуникационе технологије (скр. ИКТ), 

Дигитална писменост и Рачунарство. 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што 

доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну 

активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор 

метода и облика рада зависи од наставних садржаја које треба реализовати на 

часу и предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и 

индивидуалних карактеристика ученика.  
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Упутство за формативно и сумативно 

оцењивање ученика / праћење и вредновање 

У процесу вредновања потребно је континуирано пратити рад ученика. У 

настави оријентисаној на достизање исхода вреднују се и процес и продукти 

учења. 

Будући да предмет информатика и рачунарство у седмом разреду треба, 

првенствено да развије вештине, навике, вредносне ставове и стилове 

понашања, требало би и вредновање више усмерити ка праћењу и вредновању 

практичних радова и вежбања, а мање ка тестовима знања. 

Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, се може обавити 

са групом тако да се од сваког члана тражи мишљење о сопственом раду и о 

раду сваког члана понаособ (тзв. вршњачко оцењивање). Препоручује се да 

наставник са ученицима договори показатеље на основу којих сви могу да прате 

напредак у учењу, ученици се уче да размишљају о квалитету свог рада и о томе 

шта треба да предузму да би свој рад унапредили. Оцењивање тако постаје 

инструмент за напредовање у учењу. На основу резултата праћења и 

вредновања, заједно са ученицима треба планирати процес учења и бирати 

погодне стратегије учења.  

Портфолио ученика, евиденција праћења... Препоручује се и оцењивање 

базирано на практичним радовима и вежбањима. Квизове, тестове знања и 

слично користити првенствено за увежбавање и утврђивање појмова и 

чињеничних знања, а мање за формирање коначних оцена. Креирање таквих 

инструмената за утврђивање градива, кад год је могуће, препустити самим 

ученицима, чиме се постиже вишеструки ефекат на усвајање знања и вештина.  

Препоручено је комбиновање различитих начина оцењивања да би се сагледале 

слабе и јаке стране сваког свог ученика. Приликом сваког вредновања 

постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да 

разуме грешке и побољша свој резултат и учење. Потребно је да наставник 

резултате вредновања постигнућа својих ученика континуирано анализира и 

користи тако да промени део своје наставне праксе. Када је промени, потребно 

је да прикупи нове податке да би могао да види колико су те промене ефикасне. 
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Међупредметно повезивање / Корелација Повезаност наставе је са свим предметима и активностима. 

Развијају се све  компетенције. 

Компетенција за учење; Одговорно учешће у демократском друштву; 

Комуникација; Естетичка компетенција; Одговоран однос према околини; 

Одговоран однос према здрављу; Рад с подацима и информацијама; 

Предузимљивост и оријентација ка предузетништву; Сарадња; Дигитална 

компетенција; Решавање проблема 

Сачињен на основу правилника: 
Правилник о изменама и допунама Правилника о наставном програму за седми 

разред основног образовања и васпитања, објављеном у „Службеном гласнику-

Просветном гласнику“ број  3 од 9 априла 2019. године 
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Назив предмета ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ – обавезни наставни предмет 

Разред  Седми 

Фонд часова Годишњи фонд часова – 108 / недељни фонд часова -3 

Циљ Циљ учења Физичког и здравственог васпитања је да ученик унапређује физичке способности, 

моторичке вештине и знања из области физичке и здравствене културе, ради очувања здравља 

и примене правилног и редовног физичког вежбања у савременим условима живота и рада. 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ  

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; 

ФИЗИЧКE СПОСОБНОСТИ 

 

Основни садржаји 

Вежбе за развој снаге. 

Вежбе за развој гипкости. 

Вежбе за развој аеробне издржљивости. 

Вежбе за развој брзине. 

Вежбе за развој координације. 

Примена националне батерије тестова за 

праћење физичког развоја и моторичких 

способности. 
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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 

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; 

МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ 

СПОРТ И СПОРТСКЕ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

Атлетика 

 

Основни садржаји 

Техника спринтерског трчања. 

Истрајно трчање – припрема за крос. 

Техника штафетног трчања 

Скок удаљ. 

Бацања кугле. 

Скок увис. 

Бацање „вортекс-а”. 

Проширени садржаји 

Скок увис (леђна техника). 

Тробој. 

Спортска 

гимнастика 

Основни садржаји: 

Вежбе и комбинације вежби  

карактеристичних за поједине справе: 

Тло 

Прескок 

Трамполина 

Вратило 

Двовисински разбој 

Паралелни разбој 

Кругови 

Коњ са хватаљкама 

Греда. 

Проширени садржаји: 

На тлу и справама сложеније вежбе и 

комбинације вежби. 

Основе тимских и 

спортских игара 

Одбојка: 

Основни елементи технике, тактике и 

правила игре. 

Футсал: 
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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 друштвено 

прихватљив 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; 

Игра уз примену правила. 

Рукомет: 

Игра уз примену правила. 

Кошарка: 

Сложенији елементи технике, тактике и 

правила игре. 

Активност по избору.  

Плес и ритимика 

 

Основни садржаји 

Вежбе са вијачом. 

Вежбе са обручем. 

Вежбе са лоптом. 

Народно коло „Моравац”. 

Народно коло из краја у којем се школа 

налази. 

Енглески валцер. 

Проширени садржаји 

Састав са обручем. 

Састав са лоптом. 

Састав са вијачом. 

Основни кораци rock n roll. 

 

Пливање и 

ватерполо 

Основни садржаји 

Пливање 

Техника краула. 

Техника прсног пливања. 

Одржавање на води на разне начине и 

самопомоћ. 

Роњење у дужину до 10 m. 

Пливање 25 m одабраном техником на 

време. 

Проширени садржаји 

Мешовито пливање (две технике). 

Ватерполо 
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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. 

Пливање са лоптом. 

Хватање и додавање. 

Шут на гол. 

Проширени садржаји 

Пливање 

Мешовито пливање. 

Игре у води. 

Ватерполо 

Основни елементи тактике и игра. 

Полигони 
Полигон у складу са реализованим 

моторичким садржајима 

ФИЗИЧКА И 

ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА 

 

Физичко вежбање и 

спорт 

Основни садржаји 

Основна подела вежби.  

Функција скелетно-мишићног система. 

Основна правила одбојке. 

Понашање према осталим субјектима у 

игри (према судији, играчима супротне и 

сопствене екипе). 

Чување  и  одржавање материјалних 

добара која се користе у вежбању. 

Облици насиља у физичком васпитању и 

спорту. 

Навијање, победа, пораз решавање 

спорних ситуација. 

Писани и електронски извори 

информација из области физчког 

васпитања и спорта. 

Вежбање у функцији сналажења у 

ванредним ситуацијама. 
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Значај вежбања за одбрамбено-

безбедносне потребе. 

Повезаност физичког вежбања и 

естетике. 

Породица и вежбање 

Планирање вежбања. 

Здравствено 

васпитање 

Основни садржаји 

Утицај аеробног вежбања (ходања, 

трчања и др.) на кардио-респираторни 

систем. 

Здравствено-хигијенске мере пре и после 

вежбања. 

Значај употребе воћа и поврћа и 

градивних материја (протеини и 

беланчевине) у исхрани. 

Подела енергетских напитака и 

последице њиховог прекомерног 

конзумирања. 

Прва помоћ након површинских повреда 

(посекотина и одеротина). 

Вежбање у различитим временским 

условима. 

Чување околине при вежбању. 

Последице конзумирања дувана и 

алкохола. 

Додаци исхрани – суплементи. 

Вежбање и менструални циклус. 

Значај заштите репродуктивних органа 

приликом вежбања. 

Кључни појмови: Кључни појмови садржаја: физичко вежбање, плес, одбојка, здравље, васпитање. 
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Упутство за дидактичко-методичко 

остваривање програма/  

Начин остваривања програма 

 

Настава се остварује као јединство наставе Физичког и здравственог васпитања, ваннаставних 

и ваншколских активности у складу са програмом. Програм седмог разреда базиран је на 

континуитету усвојених знања, вештина, ставова и вредности из претходних разреда. 

Дефинисани исходи су основни и незаобилазни елементи процеса планирања наставе и 

учења. Дефинисани као резултати учења на крају сваког разреда, током планирања рада 

потребно је одредити временску динамику у односу на бављење појединим исходима током 

школске године. Неопходно је посебну пажњу обратити на исходе које није могуће достићи 

током једног или више часова, већ је у ту сврху потребно реализовати различите активности 

током школске године.  

Упутство за формативно и 

сумативно оцењивање ученика/ 

праћење и вредновање 

Праћење, вредновање и евидентирање физичких способности ученика спроводи се на основу 

Приручника за праћење физичког развоја и развоја моторичких способности ученика у 

настави физичког васпитања, (Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, 

2016). 

Међупредметно повезивање / 

Корелација 

Повезаност наставе је са свим предметима и активностима. 

Развијају сесве  компетенције. 

Компетенција за учење; Одговорно учешће у демократском друштву; Комуникација; 

Естетичка компетенција; Одговоран однос према околини; Одговоран однос према здрављу; 

Рад с подацима и информацијама; Предузимљивост и оријентација ка предузетништву; 

Сарадња; Дигитална компетенција; Решавање проблема 

Сачињен на основу правилника: Правилник о изменама и допунама Правилника о наставном програму за седми разред 

основног образовања и васпитања, објављеном у „Службеном гласнику-Просветном 

гласнику“ број  3 од 9 априла 2019. године 
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4.ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ 
ЗА ДРУГИ И ШЕСТИ РАЗРЕД 
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Назив програма ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ -  изборни програми 

Разред Други 

Фонд часова Годишњи фонд часова – 36 / недељни фонд часова 1 

Циљ 

Циљ наставе и учења програма Грађанско васпитање је подстицање развоја личности која је одговорна 

према својим правима и правима других, отворена за договор и сарадњу и спремна да активно учествује у 

животу школске заједнице, уважавајући принципе, процедуре и вредности демократског друштва. 

ИСХОДИ 

По завршеном разреду ученик ће бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

– разликује понашања појединаца која доприносе или ометају 

функционисање и напредовање групе; 

– успоставља, гради и чува успешне односе са члановима групе којој 

припада; 

– искаже своја осећања и потребе на начин који не угрожава друге; 

– препозна и уважи осећања и потребе других; 

– наведе и својим речима објасни основна права детета садржана у 

Конвенцији о дечјим правима; 

– прихвата и образлаже на примерима из живота да свако дете има иста 

права без обзира на различитости; 

– препозна ситуације кршења својих и туђих права и показује спремност да 

тражи помоћ; 

– се договара и одлучује у доношењу правила групе и да се понаша у складу 

са њима; 

– наводи примере међусобне повезаности права и одговорности; 

– разликује ненасилну од насилне комуникације међу члановима групе на 

примерима из свакодневног живота, из књижевних дела које чита и 

филмова које гледа; 

– саслуша излагање саговорника без упадица и са уважавањем; 

– даје и прихвата предлоге водећи рачуна о интересу свих страна у сукобу; 

– представи шта садржи и чему служи Правилник о безбедности ученика 

његове школе; 

– се понаша у складу са Правилником о безбедности ученика; 

ЉУДСКА 

ПРАВА 

Ја и други у 

различитим 

групама 

Групни идентитет 

Ко смо ми – сличности и разлике? 

Групе којима припадамо (породица, 

одељење, школа, спортски клуб, 

музичка школа...). 

Од чега зависи функционисање и 

напредак групе: комуникација, 

сарадња, узајамно подржавање, 

блискост. Понашања појединаца 

која ојачавају или ометају односе у 

групи. 

Осећања 

Изражавање сопствених осећања. 

Осећања других, како их 

препознајемо и уважавамо. 

Веза осећања са мислима и 

понашањима. 

Потребе и права 

Моје потребе и потребе других. 

Осећања, потребе, вредности и 

начин њиховог остваривања. Веза 

са правима. 

Права детета 
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– наводи примере одговорности одраслих и ученика за безбедност у школи; 

– препознаје предности, ризике и опасности по себе и друге и одговорно 

поступа при коришћењу мобилног телефона и интернета; 

– сарађује и преузима различите улоге на основу договора у групи; 

– износи мишљење, образлаже идеје, даје предлоге који могу унапредити 

безбедност ученика у школи; 

– учествује у изради плана једноставне акције; 

– са другим ученицима изводи и документује једноставну акцију; 

– доприноси промоцији акције; 

– на једноставан начин вреднује изведену акцију. 

Конвенција о дечјим правима. 

Различити смо, али су нам права 

иста. 

Људска права важе свуда и за 

сваког. 

Кршење и заштита права 

Нисам посматрач, реагујем на 

ситуације кршења права деце у 

одељењу и школи. 

Знам како и коме да се обратим за 

помоћ. 

ДЕМОКРАТСКО 

 ДРУШТВО 

Школа као 

заједница 

Школа као заједница 

Вредности школе као заједнице – 

равноправност, одговорност, 

солидарност, брига за друге, 

толерантност, праведност, 

поштење. 

Правила у школи и њихова 

функција. 

Одговорности ученика и одраслих 

за функционисање школе као 

заједнице. 

Односи у заједници 

Како радим сам, а како у групи? 

Шта у школи радимо заједно? 

У чему смо добри? У чему бисмо 

могли бити бољи? 

Како комуницирамо у групи? 

Насилна и ненасилна комуникација. 

Сукоби 

Узроци сукоба и шта са њима. 

Сукоб из угла оног другог. 
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Посредовање у сукобу. 

Конструктивно решавање сукоба. 

ПРОЦЕСИ 

 У 

САВРЕМЕНОМ 

СВЕТУ 

Школа као 

безбедно место 

Безбедност ученика у школи 

Ученици имају право на заштиту и 

безбедност. Правилник школе о 

безбедности ученика. 

Безбедност ученика у школи и 

школском дворишту, на путу 

између куће и школе, ван школе – на 

излету и на настави у природи. 

Безбедност ученика је одговорност 

свих – запослених у школи, 

ученика, родитеља, институција ван 

школе. 

Безбедно и небезбедно понашање на 

интернету. Одговорна употреба 

мобилног телефона. 

ГРАЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ 

Школа као 

безбедно место за 

све 

Како учинити школу безбедним 

местом за све – планирање и 

извођење једноставне акције. 

Кораци у планирању и извођењу 

акције. 

Избор теме/проблема/aктивности 

којом ћемо се бавити. 

Одређивање циља и израда плана 

акције – подела улога, договор о 

роковима, начину реализације. 

Извођење и документовање акције – 

видео-снимци фотографије, 

текстови и сл. 

Промоција акције на нивоу школе – 

приказивање другим одељењима, 
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родитељима и сл., прављење 

постера или паноа, објављивање 

прилога у школском листу. 

Вредновање акције – чиме смо 

задовољни, шта је могло бити боље. 

Кључни појмови: 
Кључни појмови садржаја: група, школа као заједница, 

безбедност у школи. 

Упутство за дидактичко-методичко остваривање програма/ Начин 

остваривања програма 

 

Изборни програм Грађанско васпитање за други разред 

организован је, као и програм за први разред, по моделу 

спирале што значи да су садржаји дати у исте четири 

области (Људска права, Демократско друштво, Процеси 

у савременом свету и Грађански активизам) али се они 

проширују и продубљују, а исходи се надограђују или 

се, ако је у питању вештина, даље развијају. Све четири 

области су једнако важне, а наставник их, у 

непосредном раду са ученицима, интегрише јер између 

њих постоји природна веза. 

У процесу планирања наставе и учења наставник се 

руководи, превасходно, исходима које ученици треба да 

остваре. Приликом осмишљавања активности, како 

наставника тако и ученика, треба имати у виду да се 

свака од њих може вишеструко искористити. 

Упутство за формативно и сумативно оцењивање ученика/ праћење и 

вредновање 

Оцењивање ученика у Грађанском васпитању се 

остварује у складу са Правилником о оцењивању у 

основној школи. Оно је описно и подразумева да 

ученици имају увид у своје напредовање које није само 

у овом изборном програму већ и у развоју неколико 

међупредметних компетенција, посебно Одговорно 

учешће у демократском друштву, где овај изборни 

програм има највећи допринос. Како је највећи број 

активности ученика у оквиру часова Грађанског 

васпитања, организован кроз групни рад, то значи да 
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наставник треба да има јасне критеријуме праћења 

напредовања који су и ученицима познати. Могу се 

пратити следећи показатељи: начин на који ученик 

учествује у активностима, како прикупља податке, како 

аргументује, евалуира, документује. Посебно поуздани 

показатељи су квалитет постављених питања, 

способност да се нађе веза међу појавама, наведе 

пример, промени мишљење у контакту са аргументима, 

разликују чињенице од интерпретације, изведе 

закључак, прихвати другачије мишљење, примени 

научено, предвиде последице, дају креативна решења. 

Наставник, такође, прати и вреднује како ученици 

међусобно сарађују, како решавају сукобе мишљења, 

како једни другима помажу, да ли испољавају 

иницијативу, како превазилазе тешкоће, да ли показују 

критичко мишљење или критицизам, колико су 

креативни. Када су у питању активности ученика у 

оквиру последње области, ученици не треба да буду 

оптерећени резултатима јер и из неуспелих акција може 

се пуно тога научити. Истовремено, наставник пружа 

подршку ученицима да и сами процењују сопствено 

напредовање и напредовање групе. 

поједине или све предмете са образложењем за 

одступање; 

Оцењивање ученика у Грађанском васпитању се 

остварује у складу са Правилником о оцењивању у 

основној школи. Оно је описно. 

Међупредметно повезивање / Корелација Корелација је са свим предметима. Пројектна настава је 

важна за изградњу компетенција.  

Овај предмет развија све компетенције. 

Сачињен на основу правилника:  Правилник о програму наставе и учења за други разред основног 

образовања и васпитања објављен у „Службеном гласнику - 
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Просветном гласнику“ број  16/2018, 3/2019, са почетком примене 

од школске 2019/2020. године 
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Назив предмета ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ – изборни програм 

Разред  Шести 

Фонд часова Годишњи фонд часова 36 / недељни фонд часова 1 

Циљ 

Циљ учења Грађанског васпитања је да ученик изучавањем и практиковањем основних принципа, 

вредности и процедура грађанског друштва постане свестан својих права и одговорности, осетљив за 

потребе појединаца и заједнице и спреман да активно делује у заједници уважавајући демократске 

вредности. 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да: 

ОБЛАСТ /ТЕМА САДРЖАЈИ  

– образложи везу права и одговорности 

на примеру; 

– наведе примере за групу права 

слобода да и заштита од; 

– аргументује значај инклузивног 

образовања, права и потребе за 

образовањем свих ученика;  

– штити своја права на начин који не 

угрожава друге и њихова права; 

– идентификује показатеље кршења 

права детета у свакодневном животу, 

примерима из прошлости, литературe;  

– сврсисходно користи кључне појмове 

савременог демократског друштва: 

демократија, грађанин, власт; 

– образложи улогу грађана у 

друштвеном систему и систему власти 

на примеру;  

ЉУДСКА ПРАВА 

Права и одговорности 

Моја и твоја права – наша су права.  

Права и одговорности. 

Посебна група права: слобода да и припадајуће одговорности. 

Посебна група права: заштита од и припадајуће одговорности. 

Право на очување личног, породичног, националног, културног и 

верског идентитета и припадајуће одговорности.  

Право на квалитетно образовање и једнаке могућности за све и 

припадајуће одговорности.  

Инклузивно образовање ‒ квалитетно образовање за све.  

ДЕМОКРАТСКО 

ДРУШТВО 

Демократско друштво и партиципација грађана 

Демократско друштво – појам, карактеристике. 

Грађанин. 

Дете као грађанин. 

Процедуре којима се регулише живот у заједници: ко је овлашћен да 

доноси колективне одлуке и на основу којих процедура.  

Власт. 

Нивои и гране власти. 
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– разликује стварну партиципацију 

ученика у одељењу и школи од 

симболичке и декоративне; 

– позитивно користи интернет и 

мобилни телефон за учење, 

информисање, дружење, покретање 

акција;  

– образложи могући утицај друштвених 

мрежа на ставове и деловање појединца; 

– примени 7 правила за сигурно 

четовање и коришћење СМС порука; 

– препознаје ситуације дигиталног 

насиља и зна како да реагује и коме да 

се обрати за помоћ; 

– учествује у избору теме, узорка и 

инструмента истраживања; 

– учествује у спровођењу истраживања, 

прикупљању и обради добијених 

података и извођењу закључака; 

– презентује спроведено истраживање и 

добијене резултате;  

– процењује ефекте спроведеног 

истраживања и идентификује пропусте 

и грешке; 

– у дискусији показује вештину 

активног слушања, износи свој став 

заснован на аргументима, комуницира 

на конструктиван начин; 

– учествује у доношењу правила рада 

групе и поштује их;  

Лествица партиципације ученика у школи: манипулација, 

декоративна употреба, симболичка употреба, стварна 

партиципација.  

Партиципација ученика на нивоу одељења и школе.  

ПРОЦЕСИ У 

САВРЕМЕНОМ СВЕТУ  

Употреба и злоупотреба интернета и мобилних телефона 

Позитивно коришћење интернета и мобилног телефона. 

Шта је дозвољено, а шта није на интернету. 

Утицаја друштвених мрежа на мишљење и деловање појединца. 

Опасности у коришћењу интернета и мобилног телефона. 

Дигитално насиље и веза са Конвенцијом о правима детета. 

Карактеристике и последице дигиталног насиља. Седам правила за 

сигурно четовање и коришћење СМС порука.  

Реаговање у ситуацијама дигиталног насиља. Одговорности ученика 

и школе. 

ГРАЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ 

Планирање и извођење истраживања о понашању ученика у школи 

и њиховим ставовима о употреби/злоупотреби интернета и 

мобилних телефона. 

Шта су ставови, на чему се заснивају и каква је њихова веза са 

понашањем. 

Избор теме, узорка и инструмента истраживања. 

Спровођење истраживања. 

Обрада података. 

Тумачење резултата. 

Припрема и презентација добијених резултата. 

Евалуација истраживања. 
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– проналази, критички разматра и 

користи информације из различитих 

извора. 

Кључни појмови: 
Кључни појмови садржаја: права и одговорности, демократско друштво, партиципација, 

дигитално насиље, ставови. 

Упутство за дидактичко-методичко 

остваривање програма/ Начин 

остваривања програма 

 

Изборни програм Грађанско васпитање за шести разред основног образовања и васпитања 

организован је, као и програм за претходни разред, по моделу спирале, што значи да су 

садржаји дати у исте четири области (Људска права, Демократско друштво, Процеси у 

савременом свету и Грађански активизам), али се они проширују и продубљују, а исходи се 

надограђују или се, ако је у питању вештина, даље развијају. Све четири области су једнако 

важне, а наставник их, у непосредном раду са ученицима, интегрише, јер између њих постоји 

природна веза.  

Упутство за формативно и сумативно 

оцењивање ученика/ праћење и 

вредновање 

 

Међупредметно повезивање / 

Корелација 

Компетенција за учење; Одговорно учешће у демократском друштву; Комуникација; 

Естетичка компетенција; Одговоран однос према околини; Одговоран однос према здрављу; 

Рад с подацима и информацијама; Предузимљивост и оријентација ка предузетништву; 

Сарадња; Дигитална компетенција; Решавање проблема 

Сачињен на основу правилника:  Правилник о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања 

и програму наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања објављен 

у  „Службеном гласнику- Просветном гласнику“ број 15 од 30.8.2018. 
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Назив 

предмета 
ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК – ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК - изборни предмет 

Разред Шести 

Фонд 

часова 
Годишњи фонд часова -72 / недељни фонд часова 2 

Циљ 

Циљ учења Страног језика је да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и култури и развијањем 

стратегија учења страног језика оспособи за основну усмену и писану комуникацију и стекне позитиван однос према 

другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу.  

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 

КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ 
ЈЕЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ 

(у комуникативним функцијама) 

– разуме краће текстове који се 

односе на поздрављање, 

представљање и тражење/ давање 

информација личне природе; 

– поздрави и отпоздрави, 

представи себе и другог користећи 

једноставна језичка средства; 

– постави и одговори на 

једноставна питања личне 

природе; 

– у неколико везаних исказа 

саопшти информације о себи и 

другима; 

– разуме једноставан опис особа, 

биљака, животиња, предмета, 

појaва или места; 

ПОЗДРАВЉАЊЕ И 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ СЕБЕ И ДРУГИХ 

И ТРАЖЕЊЕ/ ДАВАЊЕ 

ОСНОВНИХ ИНФОРМАЦИЈА О 

СЕБИ И ДРУГИМА 

Слушање и читање краћих, једноставних текстова који се 

односе на поздрављање, представљање и тражење/ давање 

информација личне природе; реаговање на усмени или 

писани импулс саговорника и иницирање комуникације; 

усмено и писано давање информације о себи и другима; 

усмено и писано тражење информације о другима. 

ОПИСИВАЊЕ БИЋА, ПРЕДМЕТА, 

ПОЈАВА И МЕСТА 

Слушање и читање једноставних описа бића, предмета, 

појава и места; усмено и писано описивање бића, предмета, 

појава и места. 

ПОЗИВ И РЕАГОВАЊЕ НА ПОЗИВ 

ЗА УЧЕШЋЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ 

АКТИВНОСТИ 

Слушање и читање једноставних текстова који садрже 

предлоге; усмено и писано договарање око предлога за 

учешће у заједничкој активности; писање позива за 

заједничку активност (нпр. прославу рођендана, спортску 

активност и сл.); прихватање/одбијање предлога, усмено или 

писано, уз поштовање основних норми учтивости и давање 

одговарајућег оправдања. 
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– опише карактеристике бића, 

предмета, појава и места 

користећи једноставна језичка 

средства; 

– разуме једноставне предлоге и 

одговори на њих;  

– упути једноставан предлог; 

– пружи одговарајући изговор или 

одговарајуће оправдање; 

– разуме једноставне молбе и 

захтеве и реагује на њих; 

– упути једноставне молбе и 

захтеве; 

– затражи и пружи кратко 

обавештење; 

– захвали се и извини се користећи 

једноставна језичка средства; 

– саопшти кратку поруку којом се 

захваљује; 

– разуме и следи једноставна 

упутства у вези с уобичајеним 

ситуацијама из свакодневног 

живота;  

– даје једноставна упутства из 

домена свакодневног живота и 

личних интересовања; 

– разуме честитку и одговори на 

њу; 

– упути пригодну честитку; 

– разуме једноставне текстове у 

којима се описују сталне, 

уобичајене и тренутне радње; 

ИЗРАЖАВАЊЕ МОЛБИ, ЗАХТЕВА, 

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВИЊЕЊА, 

ЧЕСТИТАЊА И ЗАХВАЛНОСТИ 

Слушање и читање једноставнијих исказа којима се 

нуди/тражи помоћ, услуга, обавештење или се изражава 

жеља, извињење, захвалност; усмено и писано тражење и 

давање обавештења; усмено и писано упућивање молбе за 

помоћ/услугу и реаговање на њу; усмено и писано 

изражавање захвалности и извињења. 

РАЗУМЕВАЊЕ И ДАВАЊЕ 

УПУТСТАВА 

Слушање и читање текстова који садрже једноставнија 

упутства (нпр. за наставну активност, за компјутерску или 

обичну игру, за употребу апарата/апликација, рецепт за 

прављење јела и сл.) са визуелном подршком и без ње; усмено 

давање једноставних упутстава уз адекватну гестикулацију 

или без ње; писано давање једноставних упутстава. 

УПУЋИВАЊЕ ЧЕСТИТКИ И 

ИЗРАЖАВАЊЕ ЗАХВАЛНОСТИ 

Слушање и читање једноставних текстова у којима се 

честитају празници, рођендани и значајни догађаји или се 

изражава жаљење; реаговање на упућену честитку у усменом 

и писаном облику; упућивање пригодних честитки у усменом 

и писаном облику. 

ОПИСИВАЊЕ ДОГАЂАЈА И 

РАДЊИ У САДАШЊОСТИ 

Слушање и читање описа у вези са сталним, уобичајеним и 

тренутним догађајима, активностима и способностима; 

тражење и давање информација о сталним, уобичајеним и 

тренутним догађајима, активностима и способностима, у 

усменом и писаном облику; усмено и писано давање краћих 

описа о сталним, уобичајеним и тренутним догађајима, 

активностима и способностима. 

ОПИСИВАЊЕ ДОГАЂАЈА И 

РАДЊИ У ПРОШЛОСТИ 

Слушање и читање једноставних текстова у којима се описују 

догађаји и активности у прошлости; усмено и писано 

описивање догађаја и активности у прошлости. 

ИСКАЗИВАЊЕ ПЛАНОВА И 

НАМЕРА 

Слушање и читање краћих, једноставних текстова у вези са 

плановима и намерама; 

усмено и писано договарање о планираним активностима. 
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– размени информације које се 

односе на опис догађаја и радњи у 

садашњости; 

– опише сталне, уобичајене и 

тренутне догађаје/ активности 

користећи неколико везаних 

исказа; 

– разуме краће текстове у којима 

се описују догађаји у прошлости; 

– размени информације у вези са 

догађајима у прошлости; 

– опише у неколико краћих, 

везаних исказа догађај из 

прошлости; 

– разуме планове и намере и 

реагује на њих; 

– размени једноставне исказе у 

вези са својим и туђим плановима 

и намерама; 

– саопшти шта он/она или неко 

други планира, намерава; 

– разуме свакодневне изразе у вези 

са непосредним и конкретним 

жељама, потребама, осетима и 

осећањима и реагује на њих; 

– изрази основне жеље, потребе, 

осете и осећања користећи 

једноставна језичка средства; 

– разуме једноставна питања која 

се односе на положај предмета и 

бића у простору и правац кретања, 

и одговори на њих; 
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– разуме обавештења о положају 

предмета и бића у простору и 

правцу кретања;  

– опише специфичније просторне 

односе и величине једноставним, 

везаним исказима; 

– разуме једноставна обавештења 

о хронолошком времену и 

метеоролошким приликама; 

– тражи и даје информације о 

хронолошком времену и 

метеоролошким приликама 

користећи једноставна језичка 

средства; 

– опише дневни/недељни 

распоред активности; 

– разуме једноставне изразе који 

се односе на поседовање и 

припадност; 

– формулише једноставне исказе 

који се односе на поседовање и 

припадност; 

– пита и каже шта неко има/нема и 

чије је нешто; 

– разуме једноставне исказе који 

се односе на описивање 

интересовања, изражавање 

допадања и недопадања и реагује 

на њих; 

ИСКАЗИВАЊЕ ЖЕЉА, ПОТРЕБА, 

ОСЕТА И ОСЕЋАЊА 

Слушање и читање исказа у вези са потребама, осетима и 

осећањима; усмено и писано договарање у вези са 

задовољавањем потреба; усмено и писано исказивање 

интересовања за туђа осећања; усмено и писано исказивање 

својих осећања и реаговање на туђа.  

ИСКАЗИВАЊЕ ПРОСТОРНИХ 

ОДНОСА И ВЕЛИЧИНА 

Слушање и читање краћих и једноставних текстова у вези са 

просторним односима и величинама уз визуелну подршку 

или без ње; усмено и писано размењивање информација у 

вези са просторним односима и величинама; усмено и писано 

описивање просторних односа и величина. 

ИСКАЗИВАЊЕ ВРЕМЕНА 

Слушање и читање једноставних текстова у вези са 

хронолошким временом, метеоролошким приликама и 

климатским условима; усмено и писано тражење и давање 

информација о времену дешавања неке активности, 

метеоролошким приликама и климатским условима. 

ИЗРАЖАВАЊЕ ПРИПАДАЊА И 

ПОСЕДОВАЊА 

Слушање и читање једноставних текстова у којима се 

саопштава шта неко има/нема или чије је нешто; тражење и 

давање информација у вези са поседовањем и припадањем. 

ИЗРАЖАВАЊЕ ИНТЕРЕСОВАЊА, 

ДОПАДАЊА И НЕДОПАДАЊА 

Слушање и читање једноставних текстова у вези с нечијим 

интересовањима, хобијима, активностима и стварима које 

му/јој се свиђају/не свиђају; размена информација у вези са 

својим и туђим интересовањима, хобијима, активностима и 

стварима које му/јој се допадају/не допадају; усмено и писано 

описивање интересовања, хобија,  

активности и ствари које му/јој се допадају/не допадају. 
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– опише своја и туђа интересовања 

и изрази допадање и недопадање 

уз једноставно образложење; 

– разуме једноставне изразе који 

се односе на количину нечега; 

– пита и саопшти колико нечега 

има/нема, користећи једноставна 

језичка средства; 

– пита/каже/израчуна колико 

нешто кошта; 

– састави списак за куповину; 

– на једноставан начин затражи 

артикле у продавници и наручи 

јело и/или пиће у ресторану; 

– изрази количину у најшире 

заступљеним мерама (грами, 

килограми...). 

ИЗРАЖАВАЊЕ КОЛИЧИНЕ, 

БРОЈЕВА И ЦЕНА 

Слушање и читање једноставних текстова који говоре о 

количини нечега; усмено и писано постављање питања и 

давање одговора у вези са количином; слушање и читање 

текстова на теме куповине и поруџбине у ресторану; играње 

улога ради симулације ситуација у којима се нешто купује, 

наручује; писање списка за куповину; размена информација о 

ценама производа и рачунање цена; изражавање количине у 

мерама. 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

Комуникативна функција Језички садржаји 

ПОЗДРАВЉАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ СЕБЕ 

И ДРУГИХ И ТРАЖЕЊЕ/ДАВАЊЕ 

ОСНОВНИХ ИНФОРМАЦИЈА О СЕБИ И 

ДРУГИМА. 

Salut, ça va ? Ça va, merci !  

Comment allez-vous ? Je vais bien, merci !  

Bonsoir ! Bonne nuit ! Bonjour, Monsieur. Au revoir, Madame. A demain. A bientôt.  

Je m’appelle Jean. Je suis français. J’habite à Lyon. Mon adresse est : 34, rue Jacques Prévert.  

Tu t’appelles comment ?  

Tu habites où ?  

Quel est votre nom ?  

Quelle est votre adresse ?  

J’ai douze ans.  

Je suis née le 14 décembre.  
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Et toi, tu as quel âge ?  

Quelle est ta date de naissance ?  

C’est mon copain/ ma copine. Elle s’appelle Jelena. Elle est née à Kragujevac, mais elle vit à 

Novi Sad. 

Личне заменице. 

Садашње време фреквентних глагола. 

Питање интонацијом. 

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

Основни бројеви. 

(Интер)културни садржаји: устаљена правила учтивости; титуле уз презимена особа 

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

ОПИСИВАЊЕ БИЋА, ПРЕДМЕТА, ПОЈАВА 

И МЕСТА 

Paul a les yeux bleus et les cheveux blonds. Il est très gentil.  

C’est mon meilleur ami. Il porte une blouse verte.  

La vache est un animal domestique, elle donne du lait.  

La rose a un beau parfum.  

C’est notre classe. Elle est grande et claire. Dans notre classe il y a un tableau blanc.  

Dans ma ville il y a un cinéma et un musée.  

Paris, Lyon et Marseille sont les villes les plus grandes de France.  

Описни придеви: род, број и место. 

Поређење придева. 

Присвојни придеви. 

Садашње време фреквентних глагола. 

(Интер)културни садржаји: најважније географске карактеристике франкофоних 

земаља; биљни и животињски свет. 

ПОЗИВ И РЕАГОВАЊЕ НА ПОЗИВ ЗА 

УЧЕШЋЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ АКТИВНОСТИ 

On pourrait aller au cinéma demain.  

Je t’invite à mon anniversaire vendredi soir.  

Viens avec moi !  

Dans notre école on organise un atelier de BD et je vais m’inscrire; toi aussi, tu es intéressé ?  

C’est une bonne idée !  

Pourquoi pas ?  

On y va ! Très bien !  
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Je t’appelle demain.  

Désolé, je ne peux pas, je suis occupée.  

Cela ne m’intéresse pas beaucoup. 

Кондиционал (pouvoir). 

Заповедни начин. 

Негација. 

Садашње време фреквентних глагола. 

Наглашене личне заменице. 

(Интер)културни садржаји: разонода; прикладно позивање и прихватање/одбијање 

позива. 

ИЗРАЖАВАЊЕ МОЛБИ, ЗАХТЕВА, 

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВИЊЕЊА И 

ЗАХВАЛНОСТИ 

Est-ce que tu pourrais m’aider, s’il te plait ?  

Tu me passes le sel, s’il te plait ? Oui, bien sûr. Volontiers. Voilà. Merci bien ! Vous êtes très 

gentil.  

Je t’en prie/ Je vous en prie. De rien.  

Pouvez-vous me dire l’heure, s’il vous plait ?  

Le train arrive à 15h30.  

A quelle heure commence le concert ? Pardon ? Je suis désolé, je ne sais pas. Excusez-moi ! 

Питање са est-ce que. 

Инверзија (у устаљеним изразима). 

Кондициона учтивост (tu porrais...). 

(Интер)културни садржаји: правила учтиве комуникације дружење и пријатељски 

односи. 

РАЗУМЕВАЊЕ И ДАВАЊЕ УПУТСТАВА 

Répondez aux questions.  

Complétez les phrases.  

Ecoutez et répétez.  

Faites une enquête dans votre classe.  

Travaillez à deux.  

Dans ton cahier, classe les adjectifs dans le tableau.  

Lavez les pommes et les fraises. Coupez les fruits en morceaux. Mettez-les dans un saladier.  

Faites une ronde. Lance le ballon.  

Il n’est pas permis d’utiliser le téléphone portable. 



Основна школа „Љупче Николић“ у Алексинцу                                                                            Анекс Школског програма за 2019/2020. год. 

 

 

Заповедни начин.  

(Интер)културни садржаји: традиционалне/омиљене врсте јела; игре. 

УПУЋИВАЊЕ ЧЕСТИТКИ И ИЗРАЖАВАЊЕ 

ЗАХВАЛНОСТИ И ЖАЉЕЊА 

Bon anniversaire !  

Bonne et heureuse année !  

Bonne fête !  

Joyeux Noël! 

Bravo, très bien!  

Merci, à toi / à vous aussi !  

Meilleurs vœux !  

Je suis désolé !  

C’est dommage ! 

Придеви (bon, bonne).  

Узвичне реченице. 

Предлози (à). 

(Интер)културни садржаји: најзначајнији празници и начин обележавања /прославе. 

ОПИСИВАЊЕ ДОГАЂАЈА И РАДЊЕ У 

САДАШЊОСТИ 

Mes grands-parents habitent à la campagne.  

Nous avons un appartement au troisième étage.  

Le matin je me lève à 8 heures. Je vais au lit avant minuit.  

Sa sœur ne vas pas à l’école.  

Les élèves en France vont à l’école le mercredi matin ou le samedi matin.  

Qu’est-ce que tu fais ? Je joue aux jeux vidéo.  

Pendant les vacances d’été, je vais toujours au bord de la mer. 

Одређени и неодређени члан. 

Сажети члан (au). 

Садашње време фреквентних глагола, рачунајући и повратне. Садашње време 

неправилних глагола être, avoir, aller, faire. 

Прилози за време (toujours, souvent).  

(Интер)културни садржаји: породични живот; живот у школи – наставне и ваннаставне 

активности; распусти и путовања. 

ОПИСИВАЊЕ ДОГАЂАЈА И РАДЊЕ У 

ПРОШЛОСТИ 

Qu’est-ce que tu as fait hier après-midi ? Je suis allée à la piscine.  

Tu es arrivée à quelle heure chez Marie ?  
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Il a visité Paris en juillet. Il a fait des photos avec son portable.  

Jules Verne est né à Nantes. Il a écrit beaucoup de romans d’aventures.  

Перфекат (passé composé). 

(Интер)културни садржаји: живот некад и сад. 

ИСКАЗИВАЊЕ ПЛАНОВА И НАМЕРА 

Il y a un bon film à la télé ce soir, je vais le regarder.  

Je vais te montrer mon nouveau portable.  

Vous allez visiter l’exposition ?  

Qu’est-ce que tu feras ce week-end ?  

Demain elle ne peut pas sortir, elle doit travailler.  

Блиско будуће време (futur proche). 

Просто будуће време (futur simple). 

Садашње време (за изражавање будућности). 

(Интер)културни садржаји: свакодневни живот, обавезе и разонода; породични и 

пријатељски односи. 

ИСКАЗИВАЊЕ ЖЕЉА, ПОТРЕБА, ОСЕТА И 

ОСЕЋАЊА 

J’ai sommeil / chaud / froid. J 

e ne me sens pas bien.  

J’ai mal à la tête.  

Tu es fatigué ?  

Prends un sandwich/ un verre d’eau/ une orange. Non merci, je n’ai pas soif/ faim.  

Reposez-vous bien.  

J’ai peur.  

Ce n’est rien, ne t’inquiète pas.  

Je suis très content.  

Il est un peu triste.  

C’est excellent !  

Садашње време глагола avoir и être.  

Садашње време повратних глагола. 

Заповедни начин. 

(Интер)културни садржаји: мимика и гестикулација; употреба емотикона; емпатија. 

ИСКАЗИВАЊЕ ПРОСТОРНИХ ОДНОСА И 

ВЕЛИЧИНА 

La boulangerie se trouve près de la poste.  

Dans notre ville il y a un grand stade de football.  
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Pour aller à la gare, tournez à droite.  

La bibliothèque se trouve entre le musée et le collège.  

Dans la classe, nous avons un tableau noir et un tableau blanc.  

Le sac est sous la table.  

La cuisine est en face de la salle à manger.  

Pour venir au lac, il faut traverser le parc.  

Неодређени члан (un, une, des). 

Предлози (dans, sous, sur, devant, derrière, entre). 

Прилози за место (ici, là, à côté). 

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

простора; природа. 

ИСКАЗИВАЊЕ ВРЕМЕНА  

Quelle heure est-il ? Il est sept heures et demie. Il est neuf heures moins le quart.  

Quel jour sommes-nous ? Vendredi. Aujourd’hui c’est le 21 mai.  

A quelle heure finit notre cours ?  

Le film commence à 20 heures.  

Nous avons les vacances en janvier.  

Quel temps fait-il ? Il pleut. Il neige. Il fait beau/ chaud/ froid. Il fait du vent.  

Dans ma ville il neige souvent l’’hiver.  

En Provence il fait plus chaud que dans les Alpes.  

Униперсонални глаголи и конструкције (il est…, il fait…). 

Основни бројеви. 

Садашње време неправилних глагола (être, aller, faire). 

Парцијално питање са упитним речима (quel/ quelle). 

(Интер)културни садржаји: климатски услови у франкофоним земљама; типично радно 

време. 

ИЗРАЖАВАЊЕ ПРИПАДАЊА И 

ПОСЕДОВАЊА 

Je cherche mon ballon.  

Leur maison se trouve au bord de la mer.  

Ce n’est pas mon dictionnaire.  

C’est votre voiture ?  

Elle a deux chats et un chien.  

Je n’ai pas son numéro de téléphone.  
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C’est à moi.  

A qui est ce portable? A toi ou à Pierre?  

Конструкција за исказивање припадања (à moi, à toi, à qui). 

Присвојни придеви. 

Негација(ne/ n’... pas). 

(Интер)културни садржаји: породица и пријатељи; однос према својој и туђој имовини. 

ИЗРАЖАВАЊЕ ИНТЕРЕСОВАЊА, 

ДОПАДАЊА И НЕДОПАДАЊА 

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

Quel est ton sport préféré ? J’aime le tennis. Je n’aime pas le judo.  

Elle adore le chocolat.  

Cette BD me plait.  

Одређени члан (le, la, l’, les). 

Садашње време фреквентних глагола. 

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

Негација (ne/ n’... pas). 

(Интер)културни садржаји: интересовања, хобији, забава, разонода, спорт и 

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

ИЗРАЖАВАЊЕ КОЛИЧИНЕ, БРОЈЕВА И 

ЦЕНА 

Dans le parc il y a 4 enfants : deux garçons et deux filles.  

Combien coûte cette trousse ? 5 euros.  

Il faut acheter deux baguettes à la boulangerie.  

J’ai acheté deux bouteilles d’eau minérale.  

Je voudrais un kilo de tomates et deux kilos de bananes.  

Dans le frigo il y a du jambon, mais il n’y a plus de fromage.  

Je mange beaucoup de fruits. 

Основни бројеви. 

Прилози (beaucoup, peu, moins, plus). 

Упитне речи (combien). 

Презентатив il y a. 

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

специфични за циљну културу. 
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Кључни појмови: 
Кључни појмови садржаја: комуникативни приступ, функционална употреба језика, 

интеркултурност. 

Упутство за дидактичко-методичко 

остваривање програма/ Начин остваривања 

програма 

 

Програм усмерен ка исходима указује на то шта је ученик у процесу комуникације у 

стању да разуме и продукује. Структуриран је тако да наставника постепено води од 

исхода, преко комуникативне функције као области, до препоручених језичких 

активности и садржаја у комуникативним функцијама. Применом оваквог приступа у 

настави страних језика, ученик се оспособљава да комуницира и користи језик у 

свакодневном животу, у приватном, јавном или образовном домену. Овај приступ 

подразумева уважавање следећих ставова: 

Упутство за формативно и сумативно 

оцењивање ученика/ праћење и вредновање 

Рад сваког наставника састоји се од планирања, остваривања и праћења и вредновања. 

Важно је да наставник континуирано прати и вреднује не само постигнућа ученика, 

процес наставе и учења, већ и сопствени рад како би перманентно унапређивао 

наставни процес. 

Процес праћења остварености исхода почиње проценом нивоа знања ученика на 

почетку школске године како би наставници могли да планирају наставни процес и 

процес праћења и вредновања ученичких постигнућа и напредовања. Тај процес се 

реализује формативним и сумативним вредновањем. Док се код формативног 

оцењивања током године прате постигнућа ученика различитим инструментима 

(дијагностички тестови, самоевалуација, језички портфолио, пројектни задаци и др.), 

сумативним оцењивањем (писмени задаци, завршни тестови, тестови језичког нивоа) 

прецизније се процењује оствареност исхода или стандарда на крају одређеног 

временског периода (крај полугодишта, године, циклуса образовања). Формативно 

вредновање није само праћење ученичких постигнућа, већ и праћење начина рада и 

средство које омогућава наставнику да у току наставног процеса мења и унапређује 

процес рада. Током оцењивања и вредновања ученичких постигнућа треба водити 

рачуна да се начини на које се оно спроводи не разликује од уобичајених активности 

на часу јер се и оцењивање и вредновање сматрају саставним делом процеса наставе и 

учења, а не изолованим активностима које стварају стрес код ученика и не дају праву 

слику њихових постигнућа. Оцењивањем и вредновањем треба да се обезбеди 

напредовање ученика у остваривању исхода, као и квалитет и ефикасност наставе. 
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Сврха оцењивања треба да буде и јачање мотивације за напредовањем код ученика, а 

не истицање њихових грешака. 

Међупредметно повезивање / Корелација Матерњи језик, историја,први страни језик, историја, географија, грађанско 

васпитање.. 

Негују се и развијају осим комуникације и све остале компетенције.. 

Компетенција за учење; Одговорно учешће у демократском друштву; Комуникација; 

Естетичка компетенција; Одговоран однос према околини; Одговоран однос према 

здрављу; Рад с подацима и информацијама; Предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву; Сарадња; Дигитална компетенција; Решавање проблема. 

Сачињен на основу правилника:  Правилник о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и 

васпитања и програму наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и 

васпитања објављен у  „Службеном гласнику- Просветном гласнику“ број 15 од 

30.8.2018. 
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ПРОЈЕКТНА НАСТАВА 

Разред Други 

Фонд часова Годишљи фонд часова: 36 часова /Недељни фодн часова:    1 час 

ЦИЉ: Развијање општих међупредметних  компетенција уз употребу информационо комуникационих технологија. 

Достизање исхода који се односе на логичко и критичко мишљење као и припрему ученика за  сналажење у 

свету технике, технологије и рачунарства, како у свакодневном животу тако и у процесу учења. 

Поспешивање  пуног когнитивног, афективног и социјалног развоја ученика. 
 

ИСХОДИ 

НА КРАЈУ ДРУГОГ РАЗРЕДА 

УЧЕНИК БИ ТРЕБАО ДА БУДЕ У 

СТАЊУ ДА: 

КОРАЦИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА АКТИВНОСТИ 

Ученик је оспособљен да  продукте рада 

током пројекта учини видљивим, и да их 

представи другима на различите начине 

(представе, изложбе, кратки филм, текст у 

школским новинама, наступ на локалној 

телевизији, представљање за родитеље...) 

– правилно користи рачунар, покреће 

различите програме, користи одговарајуће 

алате, сачува своје радове и друго 

– користи интернет за учење и 

проналажење информација уз помоћ 

наставника 

– правилно користи  рачунар 

– дефинисање циља и исхода који се пројектом желе постићи; 

– планирање активности које одговарају теми пројекта, 

односно циљу пројекта, подела активности, избор материјала и 

метода рада, дефинисање места и динамике рада; 

– реализацију планираних активности; 

– приказ добијених резултата и продуката пројекта; 

– вредновање пројекта (процена остварености дефинисаних 

циљева и исхода, указивање на успехе и тешкоће у току 

реализације пројекта). 
СТРУКТУРА ПРОЈЕКТА: 

ФАЗЕ РАДА НА 

ПРОЈЕКТУ 

КОРАЦИ 

ОТВАРАЊЕ ПРОЈЕКТА Избор теме са ученицима 

Планирање рада на пројекту 

са ученицима 

РАЗВИЈАЊЕ ПРОЈЕКТА Спровођење планираних 

активности 

Самостално проналажење информација;  

решавања проблема; самостално учење; учење и 

рад у групи, сарадња; изградња критичког 

односа према властитом и туђем раду; 

доношење одлука; аргументовање; усвајање 

другачијих, нових начина рада; планирање; 

поштовање рокова и преузимање одговорности.  
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– зна да наведе могуће последице по 

здравље услед неправилног коришћења 

дигиталних уређаја 

-зна да наведе шта значи  бити безбедан  

интернету  

 

Праћење пројекта 

ЗАТВАРАЊЕ ПРОЈЕКТА Презентација добијених 

резултата и продуката 

Рефлексија о пројекту и 

евалуција 
 

Упутство за дидактичко-методичко 

остваривање пројектне наставе 

Пројектна настава као облик образовно-васпитног рада омогућава да наставни предмети буду смислено међусобно 

повезани, као и доведени у везу са свакодневним животом ученика. 

Примерено је да се у другом разреду реализују пројектни задаци где је наставник организатор активности, а 

самосталност ученика се испољава у сегментима пројекта када год  је то могуће.  

Иако је планом предвиђено да се реализује једним часом недељно, сам наставник ће проценити каква динамика 

рада највише одговара могућностима ученика и фази у којој је пројекат.  

Родитеље је важно укључити или их упознати са сврхом пројектне наставе и њеним најважнијим исходима. 

У почетку ће се реализовати мањи пројекти, да би се затим постепено повећавала тежина и обим активности као и 

степен самосталности ученика. У фази припреме користиће се групни облици рада и кооперативно учење.  
Одређени делови пројекта реализоваће се изван учионице. 

Праћење и вредновање пројектних 

активности 

Један од могућих начина праћења је израда пројектног портфолија. Могућа структура приказана је на следећи 

начин: 

 
Такође, могуће је користити технику „паметне фасцикле“ како би рад у оквиру неке теме могао да се настави у 

каснијем пеиоду.  

Сви продукти ученичких активности су важни за праћење и вредновање, а мотивација, учешће и активност ученика 

су полазна тачка вредновања. 
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9.ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА, 

ПРОГРАМ СПРЕЧАВАЊА 

ДИСКРИМИНАЦИЈЕ И ПРОГРАМИ 

ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ 

ПОНАШАЊА 
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ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА И ПОВЕЋАЊЕ 

САРАДЊЕ МЕЂУ УЧЕНИЦИМА, НАСТАВНИЦИМА И РОДИТЕЉИМА 

ЦИЉЕВИ  

1. Упознавање са Општим и Посебним протоколом и правилницима који уређују област заштите ученика од дискриминације, 

насиља, злостављања, занемаривања 

2. Усклађивање постојећих подзаконских аката установе 

3. Допуна Програма за заштиту деце – ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

4. Дефинисање улога и одговорности у примени процедура и поступака 

5. Развијање и неговање богатства различитости и културе понашања у оквиру васпитно – образовних активности  

6. Организовање обука за ненасилну комуникацију и конструктивно решавање конфликата 

7. Организовање разговора, трибина, представа, изложби о безбедности и заштити деце – ученика од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања 

8. Дефинисање правила понашања и последица кршења правила понашања у школи, дефинисање мера, реализација друштвено 

корисног и хуманитарног рада 

9. Развијање вештина ефикасног реаговања у ситуацијама дискриминације, насиља, злостављања, занемаривања 

10. Умрежавање свих кључних носилаца превенције дискриминације, насиља, злоствљања, занемаривања (Савет родитеља, Школски 

одбор, Ученички парламент, Наставничко веће...)  

Превенција дискриминаторног понашања у школи 
Под дискриминацијом, односно дискриминаторним понашањем, подразумева се понашање којим се на непосредан или посредан, отворен 

или прикривен начин, неоправдано прави разлика или неједнако поступа, односно врши пропуштање чињења (искључивање, 

ограничавање или давање првенства), у односу на лице или групе лица, као и на чланове њихових породица или њима блиска лица, а 

који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, статус, мигранта, расељеног лица, националној припадности или етничком 

пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, социјалном и 

културном пореклу, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, сметњи у развоју и инвалидитету, брачном и породичном 

статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, 

односно претпостављеним личним својствима, као и по другим основама утврђеним законом којим се прописује забрана дискриминације. 
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Извршилац дискриминације, јесте лице – учесник у образовању, запослени, родитељ или треће лице, као и установа, њени органи и тела 

који својим чињењем или пропуштањем чињења врше дискриминацију у процесу образовања и васпитања или у вези са њим, у свим 

релацијама. 

Дискриминисано лице, јесте лице – учесник у образовању, запослени, родитељ и треће лице, група – учесника у образовању, запослених, 

родитеља и трећих лица, чланови органа и тела установе који су претрпели дискриминацију у процесу образовања и васпитања или у 

вези са њим.  

Насиље и злостављање, јесте сваки облик једанпут учињеног, односно поновљеног вербалног или невербалног понашања које има за 

последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности учесника у образовању, запосленог и 

родитеља. 

Насилно понашање није у сваком случају дискриминаторно, али свако дискриминаторно јесте насилно. 

Вређање угледа, части или достојанства личности у установи јесте понашање лица или групе лица које може да има обележја психичког 

и социјалног насиља или злостављања. Kада се узнемиравањем и понижавајућим поступањем повређује неко од личних својстава, 

понашање се квалификује као дискриминација. 

 

 
 

 

Превенција дискриминаторног понашања у школи осим поступања у ситуацијама насиља, злостављања и занемаривања, 

подразумева да су задаци тима за заштиту  да: 

1)   анализира стање у остваривању равноправности и једнаких могућности; 

2)   припрема програм превенције; 

3) информише учеснике у образовању, запослене и родитеље о планираним активностима и могућностима пружања подршке и помоћи; 
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4) учествује у пројектима и обукама за развијање потребних знања и вештина за превенцију и поступање у случајевима дискриминаторног 

понашања; 

5) предлаже мере за унапређивање превенције и заштите од дискриминације, организује 

консултације и учествује у доношењу одлука о начину поступања у случајевима сумње на дискриминаторно понашање; 

6) укључује родитеље у планирање мера и спровођење активности за спречавање и сузбијање дискриминаторног понашања; 

7) прати и процењује ефекте предузетих мера и активности за спречавање и сузбијање 

дискриминаторног понашања и даје одговарајуће предлоге директору; 

8) сарађује са школском управом Министарства и другим надлежним органима, организацијама и службама, ради спречавања и заштите 

од дискриминације; 

9) води и чува посебну документацију о случајевима и појавним облицима дискриминације, броју пријава и притужби, броју спроведених 

неформалних и формалних поступака, њиховом исходу и др. 

Превенција дискриминације, као и вређања угледа, части или достојанства личности су оне мере и активности које предузима школа 

како би се  предупредио сваки облик дискриминаторног понашања, као и понашања којим се вређа углед, част или достојанство личности, 

у било ком од односа, да се подигне свест свих у установи о његовим негативним последицама на лица, групу лица, односно установу.  

Превентивним мерама и активностима у школи, ствара се сигурно и подстицајно окружење, негује атмосфера сарадње, уважавања и 

конструктивне комуникације, развија позитиван систем вредности. 

Дужност установе је да обезбеди услове за сигурно и подстицајно одрастање и развој сваког учесника у образовању, заштиту од свих 

облика дискриминације и понашања којим се вређа углед, част или достојанство личности и социјалну реинтеграцију дискриминисаног 

лица и извршиоца дискриминације. 

Превентивним мерама и активностима заснованим на принципу једнаких могућности, кроз једнакост и доступност права на образовање 

и васпитање, без дискриминације: 

1) подиже се ниво свести и осетљивости свих у установи – нулта толеранција на све облике дискриминације и дискриминаторног 

понашања и вређања угледа, части или достојанства личности; 

2) остварује се пуна посвећеност школе да  препозна, спречи и сузбије дискриминаторно понашање и вређање угледа, части или 

достојанства личности;  

3) сви носиоци обавеза заштите од дискриминације у школи (унутрашња заштитна мрежа) и ван ње (спољашња заштитна мрежа – 

породица, јединица локалне самоуправе, надлежни орган унутрашњих послова, центар за социјални рад, здравствена служба, и други, 

треба да поступају благовремено, ефикасно, треба да сарађују како би спречили, односно сузбијали дискриминаторно понашање.  

 

 У складу са наведеним задацима и описом начина сузбијања дискриминаторског понашања, предложене су  следеће активности у циљу 

остварења програма: 
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ПРОГРАМ  ЗАШТИТЕ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ 

 Активност Носилац активности Време реализације  Докази /праћење 

1. Упознавање са правилницима, 

протоколима и другим 

подзаконским актима у школи 

Директор , секретар 

школе и обавезни 

чланови тима 

Почетак школске године 

/Септембар 

Број одржаних часова 

ОС, родитељских 

састанака, Савета 

родитеља и др. 

2. Сензибилизација школе за 

остваривање равноправности и 

једнаких могућности кроз 

информисање свих структура у 

школи 

Обавезни чланови тима Почетак школске године 

/Септембар 

Број одржаних часова 

ОС, родитељских 

састанака, Савета 

родитеља и др. 

3. Рад са ученицима (предавања, 

трибине, радионице...) 

ОС, наставник 

грађанског васпитања, 

предметни наставник, 

стручни сарадник 

Први класификациони 

период / 

Октобар, Новембар, 

децембар 

Број реализованих 

активности, записници, 

фотографије, продукти 

ученичких активности и 

друго 

4. Рад са родитељима  

(на родитељском састанку, Савету 

родитеља, трибини, предавањима, 

активностима општинског Савета 

родитеља) 

ОС, предметни 

наставник, стручни 

сарадник 

Током целе године Број реализованих 

активности, 

презентације,  

записници, 

фотографије, продукти  

активности и друго 

5. Стручно усавршавање наставника Наставници, стручни 

сарадници и други 

запослени у школи 

Током целе године у складу 

са финансијским и другим 

могућностима 

Број реализованих 

активности, 

презентације,  

записници, 

фотографије, продукти  

активности и друго 
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6. Сарадња са партнерима у локалној 

заједници (јединица локалне 

самоуправе, ПС, Центар за културу 

и уметност, Градска библиотека, 

Центар за социјални рад... 

Сарадња са ШУ 

 Најмање једна активност 

током класификационог 

периода 

Број реализованих 

заједничких активности, 

протоколи о сарадњи, 

записници, 

фотографије, 

презентације, продукти 

активности и друго 

7. Интервентне активности  Наставници, стружни 

сарадници УЗМ, СЗМ 

По потреби Мере, записници, 

евиденција, 

документација 

8. Рад на евиденцији и документацији Тим за заштиту  Током године Документација и 

евиденција 

9. Евалуација/праћење Тим за заштиту Током године уз 

извештавање на крају 

класификационих периода 

Извештај, 

документација и 

евиденција 
Правилници 

на које се 
програм 

ослања: 

Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства 

личности: 65/2018 
Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада: 68/2018 
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10.ПРОГРАМ ВАННАСТАВНИХ       

АКТИВНОСТИ 
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ПРОГРАМ:  ОСНОВИ БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ 

-ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА У САРАДЊИ СА ЛОКАЛНИМ ПАРТНЕРИМА- 

Разред: први, четврти и шести  

Годишњи фонд часова: (1 месечно) 8 часова годишње 

Циљеви  програма су : 

- стицање нових и унапређење постојећих знања, вештина и ставова ради подизања безбедносне културе ученика четвртог и шестог 

разреда основне школе; 

- стварање повољног безбедног амбијента у окружењу у коме деца бораве, уз сарадњу са  МУП-ом и другим локалним партнерима; 

- развој безбедног демократског друштва;  

- изградња јасних ставова и опредељења у најранијем добу у погледу насиља, дрога, злоупотребе интернета и других безбедносних ризика 

којима су деца изложена. 

 

Програм ће се реализовати током осам месеци у оквиру часова одељењског старешине. Предвиђен је један сусрет месечно уз 

гостујуће предаваче, стручњаке из одређених области обухваћених планом:  

Ред. 

број  

Наставна тема Реализатори Време реализације Праћење / Докази 

1. Безбедност деце у саобраћају Одељењски старешина и 

гостујући предавач 
Септембар 2019. Педагошка документација, фотографије, 

полигон-демонстратор, сајт школе, 
продукти ученичких активности 

2. Полиција у служби грађана Одељењски старешина и 

гостујући предавач 
Октобар 

 2019. 

Педагошка документација, фотографије, 
ППТ презентација, објава на  сајту школе, 
продукти ученичких активности 

3. Насиље као негативна појава Одељењски старешина и 

гостујући предавач 
Новембар 

2019. 

Педагошка документација, постери, 
лифлети, фотографије,информација на 
сајту школе, продукти ученичких 
активности 



Основна школа „Љупче Николић“ у Алексинцу                                                                            Анекс Школског програма за 2019/2020. год. 

 

 

4. Превенција и заштита деце на од 

опојних дрога и алкохола 

Одељењски старешина и 

гостујући предавач 
Децембар 

2019. 

Педагошка документација, едукативни 
материјали, упитници,  фотографије, 
извештај на сајту школе, продукти 
ученичких активности 

5. Безбедно коришћење интернета и 

друштвених мрежа 

Одељењски старешина и 

гостујући предавач 
Јануар/ 

фебруар 

2020. 

Педагошка документација, безбедан 
профил на друштвеним мрежама, 
фотографије, сајт школе са линковима ка 
безбедном интернету, продукти 
ученичких активности 

6. Превенција и заштита деце од 

трговине људима 

Одељењски старешина и 

гостујући предавач 
Март 

2020. 

Педагошка документација, едукативни 

филнови за децу, фотографије, сајт 
школе, продукти ученичких активности 

7. Заштита од пожара Одељењски старешина и 

гостујући предавач 
Април 

2020. 

Педагошка документација, демонстација 
коришћења противпожарне заштите, 
фотографије, видео снимци,  продукти 
ученичких активности 

8. Заштита од техничко-технолошких 

опасности и природних непогода 

Одељењски старешина и 

гостујући предавач 
Мај 

2020. 

Педагошка документација, карте 
израчунавања ризика,  фотографије, 
извештај на сајту школе, продукти 
ученичких активности 

9. Извештавање о реализованим 

активностима 

Школски тим за развој 

програма 
Јун 

2020. 

Извештај 

 

Програм Основи безбедности деце оствариваће се у сарадњи са партнерима из локалне заједнице у складу са упутством МПНТР број 

610-00-00575/1/2017-07 од 6.7.2017. године.  
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16. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА 

ПОРОДИЦОМ 

                                                                                                        

 

 

Допуна програма сарадње са породицом – Рад локалног савета родитеља и сарадња 

Програм сарадње са породицом мења се у складу са променом правилника о оснивању општинског, односно локалног Савета 

родитеља. Свака васпитно-образовна и образовно-васпитна установа са седиштем на територији јединице локалне самоуправе, тј.  

подручју градске општине предлаже свог представника и његовог заменика за Општински савет. Учешће подразумева одлучивање о 

питањима из своје надлежности, извештавање два пута годишње и сарадњу са установама у локалној заједници. 
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17. ПРОГРАМ ИЗЛЕТА, 

ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У 

ПРИРОДИ 
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Програм излета, екскурзије и наставе у природи  

Разред: Други / Шести 

Циљ: Циљеви наставе у природи су: 

– очување, подстицање и унапређивање укупног здравственог стања ученика, њиховог правилног 

психофизичког и социјалног развоја; 

– стварање основа за усвајање активног, здравог и креативног начина живота и организовања и 

коришћења слободног времена; 

– проширивање постојећих и стицање нових знања и искустава о непосредном природном и 

друштвеном окружењу; 

– развијање еколошке свести и подстицање ученика на лични и колективни ангажман у заштити 
природе; 

– социјализација ученика и стицање искустава у колективном животу, уз развијање толеранције 

и одговорног односа према себи, другима, окружењу и културном наслеђу; 

– развијање позитивних односа према националним, културним и естетским вредностима; 

– развијање способности сагледавања развоја привредних могућности краја, односно региона 

који се обилази. 

Циљ екскурзије је непосредно упознавање појава и односа у природној и друштвеној средини, 

упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа, а у циљу остваривања образовно-

васпитне улоге школе. 

САДРЖАЈИ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ И ЕКСКУРЗИЈЕ Садржаји наставе у природи остварују се на основу плана и програма наставе и учења из којег се 

издвајају они садржаји који су погодни за остваривање циљева и задатака наставе у природи, а 

одговарају условима у којима се она реализује. 
У програмима наставе и учења за поједине предмете могу се наћи садржаји који експлицитно 

или имплицитно упућују на погодност овог облика образовно-васпитног рада. 

Садржаји наставе у природи остварују се и на основу школског програма и саставни су део 

годишњег плана рада школе. 

Садржаји екскурзије остварују се на основу плана и програма наставе и учења, образовно-

васпитног рада и саставни су део школског програма и годишњег плана рада школе. 

Садржаји екскурзије у првом циклусу основног образовања и васпитања су посебно: 

– уочавање облика рељефа и површинских вода у околини и природно-географских одлика 

Републике Србије; 

– посматрање карактеристичних биљака и животиња (обилазак станишта биљака и животиња); 

– посете заштићеним природним подручјима (национални паркови, резервати, споменици 

природе и др.); 
– упознавање с прошлошћу и културном баштином завичаја и отаџбине (обилазак музеја, 

културно-историјских споменика, етно-села, спомен-кућа знаменитих људи – научника, 

књижевника, уметника, војсковођа, државника и др.); 

– развијање способности оријентације у простору и времену; 
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– обилазак разних типова пољопривредних површина и сточарских фарми (упознавање с 

производњом здраве хране); 

– обилазак привредних друштава и јавних предузећа (прерада природних сировина, упознавање 

с различитим делатностима људи, заштита животне средине и др.). 

Садржаји екскурзије у другом циклусу основног образовања и васпитања су посебно: 

– посете које омогућавају упознавање са природним лепотама, природно-географским и 
друштвено-географским одликама Републике Србије (планине, реке, језера, бање, биљни и 

животињски свет, заштићени природни објекти и национални паркови, становништво, народи и 

етничке заједнице у Републици Србији и др.); 

– обилазак праисторијских, античких, средњовековних, нововековних и локалитета савременог 

доба (Лепенски вир, Винча, Сирмијум, Виминацијум – војни логор, Гамзиград – Царска палата, 

Медијана, Студеница, Ђурђеви Ступови, Жича, Милешева, Сопоћани, Градац, Грачаница, 

Високи Дечани, Раваница, Лазарица, Љубостиња, Манасија, Каленић, Сремски Карловци, 

Крушедол, Ново Хопово, Врдник, Смедеревска тврђава, Голубац, Нишка тврђава, 

Петроварадинска тврђава, Орашац, Топола, Ћеле-кула, Таково, Тршић, Бранковина, 

Враћевшница, Текериш, Струганик, Шумарице и др.); 

– обилазак Београда, престонице Републике Србије (Дом Народне скупштине, Народно 
позориште, Народни музеј, Београдска тврђава, Опсерваторија, Војни музеј, Музеј Српске 

православне цркве, Музеј Првог српског устанка – Конак кнеза Милоша, Конак кнегиње Љубице, 

Народна библиотека, краљевски дворови на Дедињу, Музеј града, Авала, Јајинци, Етнографски 

музеј, Педагошки музеј, Музеј Вука и Доситеја, Саборна црква, Храм Светог Саве на Врачару, 

Природњачки музеј, Ботаничка башта „Јевремовац”, зоолошки врт, Музеј југословенске 

кинотеке, Музеј Николе Тесле, Музеј савремене уметности и др.); 

– обилазак установа културе у Републици Србији (Галерија Матице српске у Новом Саду, Српско 

народно позориште у Новом Саду, Књажевско-српски театар у Крагујевцу, завичајни и локални 

музеји, спомен-куће и др.); 

– обилазак привредних друштава и јавних предузећа (предузећа у области прехрамбене, 

хемијске, машинске и електроиндустрије, индустрије грађевинског материјала, енергетике и др.); 

– подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја. 
 

УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ  Настава у природи се организује и изводи, уз претходну писмену сагласност родитеља, односно 

другог законског заступника (у даљем тексту: родитељ) по правилу за најмање 80% ученика 

истог разреда, уколико су створени услови за остваривање циљева и задатака. 

Екскурзија се организује и изводи, уз претходну писмену сагласност родитеља, по правилу за 

најмање 60% ученика истог разреда, уколико су створени услови за остваривање циљева и 

задатака. 

Изузетно, настава у природи, односно екскурзија може да се организује за ученике одељења у 

којем писмену сагласност да најмање 60% родитеља ученика. 
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Извођење наставе у природи, односно екскурзије за ученике истог разреда организује се са истим 

садржајем, по правилу истовремено. 

Ако нису испуњени наведени услови настава у природи, односно екскурзија се не организује о 

чему одлуку доноси директор. 

ДЕСТИНАЦИЈЕ За ученике једног разреда екскурзија се сваке године организује у другом подручју Републике 

Србије, а то су: 

1) Аутономна покрајина Војводина (Бачка, Банат, Срем); 
2) Западна Србија са Таром; 

3) Југозападна Србија (Златибор, Златар, Увац); 

4) Централна Србија: Шумадија и Поморавље; 

5) Ибарско-копаонички крај; 

6) Јужна Србија (Ниш–Врање); 

7) Источна Србија са Ђердапом; 

8) Београд и околина. 

Ослања се на правилник: Правилник o организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи 

"Службени гласник РС", број 30 од 25. априла 2019. а примењује се почев од школске 2019/2020. 

године. 
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20.ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ 

ПЛАНОВИ СВИХ УЧЕНИКА КОЈИ СЕ 

ОБРАЗУЈУ ПО ИОП-У 
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Планови ученика који се 

образују по иоп – у / врсте 

иоп-а 

ИОП се израђује према образовним потребама детета, ученика, односно одраслог и може да буде: 

1) ИОП1 - прилагођени програм наставе и учења у коме се планира циљ пружања подршке, прилагођавање и обогаћивање 

простора и услова у којима се учи, прилагођавање метода рада, уџбеника и наставних средстава током образовно-

васпитног процеса, односно активности у васпитној групи, њихов распоред као и лица која пружају подршку; 

2) ИОП2 - измењени програм наставе и учења у којем се, осим садржаја из става 1. тачкa 1) овог члана, планира 

прилагођавање исхода образовања и васпитања и прилагођавање садржаја за један, више или за све предмете; 
3) ИОП3 - проширен и продубљен програм наставе и учења који се примењује за ученике са изузетним способностима. 

Право на индивидуални 

образовни план 

 

Право на ИОП има ученик коме је потребна додатна подршка због тешкоћа у приступању, укључивању и учествовању у 

образовању и васпитању, ако те тешкоће утичу на негову добробит, односно остваривање исхода образовања и васпитања 

или представљају ризик од раног напуштања школовања, и односе се на дете, ученика или одраслог који: 

1) има тешкоће у учењу (због специфичних сметњи у учењу или проблема у понашању и емоционалном развоју); 

2) има сметње у развоју или инвалидитет (телесне, моторичке, чулне, интелектуалне или сметње из спектра аутизма); 

3) потиче, односно живи у социјално нестимулативној средини (социјално, економски, културно, језички сиромашној 

средини или дуготрајно борави у здравственој, односно социјалној установи); 

4) из других разлога остварује право на подршку у образовању. 

Право на прилагођен начин образовања по ИОП-у у смислу проширивања и продубљивања садржаја учења има и ученик 

са изузетним способностима који стиче основно образовање и васпитање. 

Праћење, вредновање 

постигнућа ученика који се 

образују по иоп-у 

Ученик који се образује по ИОП-у оцењује се на начин и према исходима планираним ИОП-ом, а у складу са посебним 

законом.  
Завршни испит, пријемни испит и матурски испит ученик полаже у складу са законом којим се уређују основе система 

образовања и васпитања, уз неопходна прилагођавања која предлаже и образлаже тим, а у складу са ИОП-ом.  

Ослања се на:  Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање 

који је објављен у "Службеном гласнику РС", број 74 од 5. октобра 2018. 

Правилник о критеријумима и стандардима пружања додатне подршке у образовању деце, ученика и одраслих са 

сметњама у развоју и инвалидитетом у васпитној групи, односно другој школи и породици: 70/2018 

Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету, ученику и одраслом: 80/2018 

 

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/7170a243-f352-446d-bb58-edb7692944f2

