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А л е к с и н а ц 

Деловодни број:____ 
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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, 6/2020) Школски 

одбор ОШ „Љупче Николић“ из Алексинца, са циљем увођења нових програма наставе и учења, на седници одржаној дана 

_____________.2020.  године, донео је 
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ОДЛУКУ 

 

 

Доноси се Анекс школског програма ОШ "Љупче Николић“ из Алексинца,  као у предложеном тексту. 
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1. Увод    

 

Анекс школског програма ОШ “Љупче Николић” у Алексинцу, припремио је и сачинио стручни актив за развој Школског 

програма, које је именовало Наставничко веће на седници одржаној 30.08.2019. године /предсеник Лидија Стевановић, педагог/. Анекс 

школског програма обухвата измене за први, трећи, седми и за три предмета у осмом разреду.  

За школску 2020/2021. годину предложене су промене које је условио: 

-  План наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања („Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 

2/2020); 

- Програм наставе и учења за први разред основне школе где се уместо пројектне наставе додаје програм предмета Дигитални 

свет, а примењиваће се у настави за ученике који уписују први разред основног образовања и васпитања почев од школске 2020/2021. 

године; програм је објављен у Правилнику о изменама и допуни Правилника о плану наставе и учења за први циклус основног 

образовања и васпитања и програму наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС – 

Просветни гласник“, бр. 2/2020); 

- Програм наставе и учења за трећи разред основног образовања и васпитања (Службени гласник РС – Просветни гласник – 2019 

– број: 5 од 27/05/2019 и1/2020); 

- Програм наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања (Службени гласник РС – Просветни гласник – 

2019 – број: 5 од 27/05/2019 и 1/2020); 

-Правилник о изменама и допуни Правилника о наставном програму за осми разред  основног образовања и васпитања 
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(„Службени гласник РС – Просветни гласник – 2019 – број: 10 од 29/07/2019.) 

 - Измене предложене у „Службеног гласнику РС – Просветном гласнику“  број: 3 од 22.05.2020.год., а односе се на поделу 

одељења на групе за више од 20 ученика, за реализацију предмета Техника и технологија и Информатика и рачунарство у разредима од 

петог до осмог разреда основне школе. 

Анекс школског програма обухвата следеће делове: 

- 2) план наставе и учења за први циклус и први разред, трећи, седми разред и три предмета у осмом разреду; 

-  3), 4) и 5)  се односи 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 први разред - обавезни предмет Дигитални свет 

2. Програм за трећи разред - обавезни, изборни предмети и активности 

3. Програм за седми разред - обавезни, изборни предмети и активности 

4. Програм за три обавезна предмета и активности за осми разред: 

-Техника и технологија за ученике 8. разреда 

-Информатика и рачунарство за 8. разред, предмет коме се уједно мења и статус, односно уместо обавезног изборног 

предмета стиче статус обавезног предмета;  

-Физичко и здравствено васпитање за 8.разред;  

- 6)  односи се на додатну наставу и допунску наставу; додатна настава је у складу са новим планом наставе и учења за први 

циклус предвиђена од трећег разреда основне школе; 

10)  односи се на ваннаставне активности;  
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- 20)  односи се на индивидуалне образовне планове свих ученика који се образују по ИОП-у.  

Предложене измене детаљно су дате у прилозима на наредним странама: 
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2. ПЛАН НАСТАВЕ И 

УЧЕЊА 

 
ЗА ПРВИ, ДРУГИ, ТРЕЋИ  

И ЧЕТВРТИ  РАЗРЕД  
 

 

ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
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Ред. 

број 
А. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

1. 
Српски језик  

____________ језик1 
5 180 5 180 5 180 5 180 

2. Српски језик као нематерњи2 2 72 2 72 3 108 3 108 

3. Страни језик 2 72 2 72 2 72 2 72 

4. Математика 5 180 5 180 5 180 5 180 

5. Свет око нас 2 72 2 72 - - - - 

6. Природа и друштво - - - - 2 72 2 72 

7. Ликовна култура 1 36 2 72 2 72 2 72 

8. Музичка култура 1 36 1 36 1 36 1 36 

9. Физичко и здравствено васпитање 3 108 3 108 3 108 3 108 

10. ДИГИТАЛНИ СВЕТ 1 36 1 36 1 36 1 36 

У К У П Н О: А 20-22* 720-792* 21-23* 756-828* 21-24* 756-864* 21-24* 756-864* 

Ред. 

број 
Б. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ  

1. 
Верска настава /Грађанско 

васпитање3 
1 36 1 36 1 36 1 36 

2. 
Матерњи језик/говор са 

елементима националне културе 4 
2 72 2 72 2 72 2 72 

У К У П Н О: Б 1-3* 36-108* 1-3* 36-108* 1-3* 36-108* 1-3* 36-108* 

У К У П Н О: А + Б 21-23* 756-828* 22-24* 792-864* 22-25* 792-900* 22-25* 792-900* 
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Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни предмети и изборни програми 

Ред. 

број 

ОБЛИК ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ 

РАДА 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД 
ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

1. Редовна настава 21-23* 756-828* 22-24* 792-864* 22-25* 792-900* 22-25* 792-900* 

2. Допунска настава 1 36 1 36 1 36 1 36 

3. Додатна настава     1 36 1 36 

4. Настава у природи** 
7-10 дана 

годишње 

7-10 дана 

годишње 

7-10 дана 

годишње 

7-10 дана 

годишње 

Ред. 

број 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

1. Час одељенског старешине 1 36 1 36 1 36 1 36 

2. Ваннаставне активности5 1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 

3. Екскурзија 1-3 дана годишње 1-3 дана годишње 1-3 дана годишње 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 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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3. ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ 

ПРЕДМЕТА  ПО  РАЗРЕДИМА СА 

НАЧИНИМА  И ПОСТУПЦИМА ЗА 

ЊИХОВО ОСТВАРИВАЊЕ 

                          
 

3.1. ПРВИ  РАЗРЕД 
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Назив предмета ДИГИТАЛНИ СВЕТ 

Разред Први 

Годишњи фонд часова/ 

Недељни фонд часова 

36 часова годишње/ 1час недељно  

Циљ 

Циљ наставе и учења предмета Дигитални свет је развијање дигиталне компетенције ученика ради њиховог 

оспособљавања за безбедну и правилну употребу дигиталних уређаја за учење, комуникацију, сарадњу и развој 

алгоритамског начина размишљања. 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

– препозна дигиталне уређаје из окружења и 

именује неке од њих; 

– наведе неке од животних ситуација у 

којима дигитални уређаји олакшавају 

обављање послова; 

– упореди начине рада и живота људи пре и 

после појаве дигиталних уређаја; 

– упореди начине креативног изражавања са 

дигиталним уређајима и без њих; 

– користи дигиталне уџбенике за учење 

(самостално и/или уз помоћ наставника); 

– упореди дигитални и папирни уџбеник; 

ДИГИТАЛНО ДРУШТВО Различит изглед дигиталних уређаја. 

Дигитални уређаји у различитим занимањима. 

Учење уз помоћ дигиталних уџбеника. 

Креативно изражавање са дигиталним уређајима и без њих. 

Комуникација посредством дигиталних уређаја.  

Дигитални уређај и паметни дигитални уређај. 

Коришћење дигиталних уређаја за повећање прилика за учење и стицање 

искуства ученика у области науке, културе и уметности. 
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– упореди традиционалне видове 

комуникације са комуникацијом 

посредством дигиталних уређаја; 

– наведе неке од карактеристика „паметног“ 

дигиталног уређаја; 

– наведе на који начин дигитални уређаји 

могу да допринесу упознавању културне 

баштине; 

– наведе основна правила за коришћење 

дигиталних уређаја како не би угрозио 

здравље;  

– наведе неке од здравствених ризика 

везаних за прекомерно или неправилно 

коришћење дигиталних уређаја; 

– доведе у везу начин одлагања електронског 

отпада са загађењем животне средине; 

– наброји основне податке о личности; 

– објасни зашто саопштавање података о 

личности представља ризично понашање при 

комуникацији помоћу дигиталних уређаја; 

– именује особе или институције којима се 

треба обратити за помоћ у случају контакта 

са непримереним дигиталним садржајем, 

непознатим, злонамерним особама или 

особама које комуницирају на неприхватљив 

начин; 

– наведе основне препоруке за руковање 

дигиталним уређајем на одговоран начин 

(примена мера физичке заштите) и објасни 

зашто је важно примењивати их; 

– анализира једноставан познати 

поступак/активност и предлаже кораке за 

његово спровођење; 

– протумачи симболе познатог/договореног 

значења и спроведе поступак описан њима; 

– уочи и исправи грешку у симболима 

израженом упутству (алгоритму), провери 

БЕЗБЕДНО КОРИШЋЕЊЕ 

ДИГИТАЛНИХ УРЕЂАЈА 

Дигитални уређај и наше здравље (вид, положај тела, време пред екраном, 

дигитални уређај као отпад).  

Подаци о личности и њихова заштита при комуникацији помоћу дигиталних 

уређаја.  

Помоћ у случају контакта са непримереним дигиталним садржајем, 

непознатим, злонамерним особама или особама које комуницирају на 

неприхватљив начин. 

Одговорно руковање дигиталним уређајем (мере физичке заштите, 

коришћење лозинке). 

АЛГОРИТАМСКИ НАЧИН 

РАЗМИШЉАЊА 

Разлагање проблема на мање целине. 

Осмишљавање корака који воде до решења једноставног проблема. 

Тумачење постојећих и креирање алгоритама изражених симболима. 

Уочавање и исправљање грешака у алгоритму. 

Тумачење понашања дигиталног уређаја у односу на приказани алгоритам. 
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ваљаност свог решења и по потреби га 

поправи (самостално или сараднички); 

– доведе у везу алгоритам и понашање 

дигиталног уређаја. 

Стандарди За предмет Дигитални свет нису прописани стандарди 

КЉУЧНИ ПОЈМОВИ: 
Кључни појмови садржаја: дигитални уређаји, интернет, електронски отпад, подаци о личности, безбедност, 

решавање проблема, алгоритам. 

 

 

Начин остваривања програма: 

Предмет Дигитални свет намењен је развијању дигиталнe компетенције код ученика првог разреда основне школе. 

Програм наставе и учења за први разред оријентисан је на процес учења и остваривање исхода. Исходи су искази о 

томе шта ученици умеју да ураде на основу знања која су стекли учећи предмет Дигитални свет. Представљају опис 

интегрисаних знања, вештина, ставова и вредности ученика, који су груписани у три наставне теме: Дигитално 

друштво, Безбедно коришћење дигиталних уређаја и Алгоритамски начин размишљања.  

Глобално и оперативно планирање је у функцији остварености исхода; за сваки час припремају се средства рада и 

провера начина остварености исхода. Наставник приликом планирања води рачуна о доступности технологија свим 

ученицима и у складу са могућностима, планира активности.  

Наставна тема Дигитално друштво се реализује  током 18 часова. 

Тема Безбедно коришћење дигиталних уређаја реализује се током 8 часова. 

Трећа тема, Алгоритамски начин размишљања, са 10 препоручених часова за реализацију. 
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Праћење и вредновање наставе и учења: 

Процена постигнућа заснива се на неколико техника које се посебно препоручују за примену у оквиру предмета 

Дигитални свет:  

– самопроцена: програм наставе и учења очекује– самопроцена: програм наставе и учења очекује да ученици 

објасне нпр. начин функционисања једноставних алгоритама (укључујући и оне које су сами креирали), тестирају их, 

а затим откривају и исправљају грешке у њима. Неговање праксе исказивања рефлексивних коментара током 

представљања онога што су урадили прилика је за развој самоувида и саморегулације у учењу и основа за процену 

властитог постигнућа ученика; 

– вршњачка процена: ова врста процене постигнућа ученика природно се надовезује на процес самопроцене – 

ученици раде у пару или групи на истом задатку и имају могућност да, делећи одговорност, стварају и исправљају 

решења, те пружају конструктивне повратне информације. (Ова метода широко је распрострањена у ИТ индустрији 

од стране професионалних програмера (програмирање у пару) и лако ју је превести у учионицу.); 

– отворена питања: знање ученика о концептима који су обухваћени програмом неће увек бити лако уочљиво. 

Постављање отворених питања један је од начина на који наставник може да процени постигнућа својих ученика, 

али и да допринесе продубљивању њиховог разумевања конкретног концепта. Питања која почињу са „Зашто” или 

„Како” посебно су корисна: Зашто није добро да чашу са слатким пићем држиш поред дигиталног уређаја? Како 

ради твој алгоритам? Зашто је потребно да водиш рачуна о дужини времена које проводиш у раду са дигиталним 

уређајем? итд.; 

– Већ знам – Желим да научим – Научио/ла сам: коришћење рубрика за идентификацију онога што већ знају, шта 

желе да науче и, накнадно, онога што су научили, корисна је техника коју ученици могу да користе за подршку 

самосталном учењу, а наставник за процену њихових постигнућа.  

Примењујући предложене методе процене постигнућа ученика наставник креира и конзистентно гради 

персонализовано и подстицајно образовно окружење. Он прати постигнућа ученика из улоге активног посматрача и 

ментора. Избегнута је формална ситуација процењивања (наставник не прозива и не пропитује ученике), чиме је 

ниво стреса ученика битно смањен (потенцијално и елиминисан). Јачање самопоуздања ученика и саморегулације у 

учењу посебна је добробит која произилази из наведеног.  
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Међупредметне компетенције/ Корелација са 

другим предметима: 

Развија се дигитална компетенција, компетенција за рад са подацима и информацијама, решавање проблема и за 

сарадњу, али и остале компетенције. Међупредметно повезивање/корелација се остварује у оквиру свих предмета 

при чему је веома значајно планирање заједничких активности у оквиру различитих предмета, повезивање тема или 

пројектне активности. Иако пројектну наставу замењује предмет Дигитални свет, пројектна настава не треба да губи 

на значају као метод рада. У тзв. комбинованим одељењима, посебно је значајна вршњачка помоћ  и учешће у 

активностима које повезују ученике различитих разреда. 

Усклађен са правилником: 

Правилник о изменама и допуни Правилника о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и 

васпитања и програму наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања („Сл. гласник РС – 

Просветни гласник“, бр. 2/2020 09.04.2020.) 
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3.2. ТРЕЋИ РАЗРЕД 
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Назив предмета СРПСКИ ЈЕЗИК 

Разред: Трећи 

Годишњи фонд часова / недељни фонд часова 180 /5 

Циљ 

Циљ 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. 

Разред Трећи 

Годишњи фонд часова 180 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању 

да: 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 
САДРЖАЈИ 

– чита са разумевањем различите текстове;  

– опише свој доживљај прочитаних књижевних 

дела; 

– изнесе своје мишљење о тексту; 

– разликује књижевне врсте: лирску и епску 

песму, причу, басну, бајку, роман и драмски 

текст; 

– одреди тему, редослед догађаја, време и место 

дешавања у прочитаном тексту; 

– именује главне и споредне ликове и разликује 

њихове позитивне и негативне особине; 

– уочи основне одлике лирске песме (стих, 

строфа и рима); 

– разуме пренесено значење пословице и басне и 

њихову поучност; 

– разуме идеје књижевног дела; 

– уочи основне одлике народне бајке; 

– разликује народну од ауторске бајке; 

КЊИЖЕВНОСТ 

ШКОЛСКА ЛЕКТИРА 

Лирска поезија  

1. Душан Костић: Септембар 

2. Григор Витез: Какве је боје поток/ 

Десанка Максимовић: Вожња 

3. Душан Васиљев: Зима  

4. Мирослав Антић: Шта је највеће/ 

Ф. Г. Лорка: Луцкаста песма  

5. Драган Лукић: Свакога дана/ 

Шта је отац  

6. Бранислав Црнчевић: Љутито мече/ 

Љубивоје Ршумовић: Аждаја своме чеду тепа 

7. Милован Данојлић: Љубавна песма 

8. Љубивоје Ршумовић: Домовина себрани лепотом 

9. Химна Светоме Сави 

10. Бранко Стевановић: Занимање Марка Краљевића  

Епска поезија 

11. Народне песме: Марко Краљевић и бег Костадин, Орање Марка Краљевића 
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– представи главне особине јунака; 

– уочи основне одлике народне епске песме; 

– уочи поређење у књижевном делу и разуме 

његову улогу; 

– разликује опис од приповедања у књижевном 

делу; 

– покаже примере дијалога у песми, причи и 

драмском тексту; 

– уочи хумор у књижевном делу; 

– чита текст поштујући интонацију 

реченице/стиха; 

– изражајно рецитује песму и чита прозни текст; 

– изводи драмске текстове; 

– разликује врсте (и подврсте) речи у типичним 

случајевима; 

– одреди основне граматичке категорије 

именица, придева и глагола; 

– примењује основна правописна правила; 

– јасно и разговетно изговори обавештајну, 

упитну и заповедну реченицу, поштујући 

одговарајућу интонацију и логички акценат, 

паузе, брзину и темпо; 

– споји више реченица у краћу и дужу целину; 

– препричава, прича и описује и на сажет и на 

опширан начин; 

– извештава о догађајима водећи рачуна о 

прецизности, тачности, објективности и 

сажетости; 

– варира језички израз; 

– попуни једноставан образац у који уноси 

основне личне податке; 

– разликује формални од неформалног говора 

(комуникације); 

– учествује у разговору поштујући уобичајена 

правила комуникације и пажљиво слуша 

саговорника. 

Проза 

1. Ла Фонтен: Цврчак и мрав/Езоп: Корњача и зец 

2. Народна приповетка: Свети Сава и сељак без среће 

3. Народна бајка: Чардак ни на небу ни на земљи 

4. Народна приповетка: Свијету се не може угодити 

5. Бранко Ћопић: Изокренута прича 

6. Оскар Вајлд: Себични џин 

7. Светлана Велмар Јанковић: Златно јагње (одломак) 

8. Бранко В. Радичевић: Прича о дечаку и Месецу 

9. Ијан Макјуен: Реч-две о Питеру (одломак) 

10. Јохана Шпири: Хајди (одломак) 

11. Народна бајка: Баш-Челик (читање у наставцима) 

12. Јасминка Петровић: Од читања се расте (читање у наставцима) 

Драмски текстови 

1. Душан Радовић: А зашто он вежба 

2. Александар Поповић: Лед се топи 

3. Јованка Јоргачевић: Никад два добра 

4. Лаза Лазић: Суђење 

Популарни и информативни текстови 

Избор из илустрованих енциклопедија и часописа за децу о значајним личностима 

српског језика, књижевности и културе (Милева Ајнштајн, Михаило Пупин), знаменита 

завичајна личност и др. 

ДОМАЋА ЛЕКТИРА 

1. Бранко Ћопић: Доживљаји Мачка Тоше  

2. Избор из поезије Душана Радовића (Замислите, Да ли ми верујете, Страшан лав, Кад је 

био мрак, Тужне ђачке исповести, Здравица, Плави зец и друге песме) 

3. Браћа Грим: Бајке (по избору) 

Књижевни појмови: 

– лирска песма, 

– химна,  

– епска песма,  

– народна бајка,  

– роман,  

– поређење,  

– персонификација (на нивоу препознавања),  

– опис,  

– дијалог, 
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– приповедање,  

– епски јунак,  

– драмска радња 

 

ЈЕЗИК 

Граматика, правопис 

и ортоепија 

Врсте речи:  

именице (градивне, збирне);  

придеви (присвојни, градивни); род и број придева; 

заменице (личне заменице); 

глаголи; лице и број глагола. 

Подела речи на крају реда (граница на самогласник). 

Управни говор (први и други модел). Неуправни говор. 

Велико слово: писање имена народа, вишечланих географских назива (планина, река, 

језера, мора и сл.), празника, наслова књига и часописа;  

Писање присвојних придева изведених од властитих имена (суфикси: -ов, -ев,  

-ин; -ски, -чки, -шки).  

Речца не уз именице и придеве. 

Наводници (у управном говору, насловима дела, називима школа). 

Сугласник ј (између самогласника и-о и о-и). 

Скраћенице (мерне јединице за масу, дужину, време и запремину течности). 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

Краћи и дужи текстови – књижевни и некњижевни, као и нелинеарни текстови. 

Причање о догађајима и доживљајима, стварним и измишљеним (усмено и писано).  

Описивање људи, животиња и природе (плански приступ) – усмено и писано. 

Различите комуникативне ситуације (комуникација са одраслима и са вршњацима; у 

школи, у продавници, телефонски разговор, поздрављања, честитања и сл.). 

Богаћење речника: речи истог или сличног значења; речи супротног значења; речи које 

значе нешто умањено и увећано (уз одговарајуће текстове из лектире). 

Правописне вежбе: вежбе допуњавања и избора правилног облика речи; диктат, 

аутодиктат. 

Језичке вежбе: проширивање и допуњавање реченица различитим врстама речи, промена 

реда речи у реченици, промена дужине реченице. 

Лексичко-семантичке вежбе: речи који припадају различитим тематским скуповима; речи 

супротног значања али исте врсте и истог рода и броја, промена граматичког лица у 

тексту; основно и пренесено значење речи и друго. 

Стилске вежбе: састављање прича на основу задатих речи; сажимање или проширивање 

познате приче (текста), мењање краја приче (текста); настављање приче на основу датог 

почетка; промена становишта (нпр. увести у текст нове ликове; сместити бајку у далеку 

будућност...). 
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Говорне вежбе: рецитовање, изражајно читање, сценско приказивање 

драмског/драматизованог текста и сл. 

 
Кључни појмови садржаја: књижевност, језик, језичка култура. 

 

Начин остваривања програма: 

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

Књижевност, Језик и Језичка култура. Препоручени број часова по предметним областима је: Књижевност – 80 

часова, Језик – 60 часова и Језичка култура – 40 часова. Све области се прожимају и ниједна се не може 

изучавати изоловано и без садејства са другим областима.  

 

Начин праћења и вредновања: 

 

 

  

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. Оцењивање би требало да буде 

усмерено на добијање информација о обрасцима мишљења и условима под којим ученик може да примени 

знање стечено током наставе језичке културе у свакодневној формалној и неформалној комуникацији.  Процес 

праћења и вредновања једног ученика треба започети иницијалном проценом нивоа постигнућа ученика. 

Акценат би требало да буде на учениковим способностима – на ономе што ученик може или покушава да учини. 

Током процеса наставе и учења учитељ континуирано и на примерен начин указује ученику на квалитет његовог 

постигнућа тако што ће повратна информација бити довољно јасна и информативна, како би била подстицајна за 

даље напредовање ученика. 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. 

Међупредметне компетенције/ Корелација: 

 

 

Компетенције за учење и сарадњу, језичке компетенције, споразумевање на матерњем језику, за одговорано 

учешће у демократском друштву; Математика, Природа и друштво, Музичка култура, Физичко и здравствено 

васпитање, Ликовна култура 

Усклађен са правилником: Програм наставе и учења за трећи разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС – 

Просветни гласник“ – 2019 – број: 5 од 27/05/2019 и1/2020) 

 

Назив предмета  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК / ПРВИ СТРАНИ ЈЕЗИК  

Разред Трећи  

Годишњи/ недељни фонд часова 72/ 2 

Циљ 

Циљ учења Страног језика у основном образовању и васпитању јесте да се ученик усвајањем 

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

језика оспособи за основну усмену, а од трећег разреда и писану комуникацију, и да стекне 
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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 

једноставна језичка средства; 

– представи себе и другог; 

– разуме једноставна питања личне природе и 

одговара на њих; 

– разуме једноставна упутства и налоге и реагује 

на њих; 

– саопшти једноставна упутства и налоге; 

– разуме позив на заједничку активност и на 

прикладан начин реагује на њега; 

– упути позив на заједничку активност; 

– разуме кратке и једноставне молбе и реагује на 

њих; 

– упути кратке и једноставне молбе;  

– искаже и прихвати захвалност и извињење на 

једноставан начин; 

Поздрављање 
Реаговање на усмени и писани импулс саговорника (наставника, вршњака, и 

слично); усмено и писано изражавање прикладних поздрава. 

Представљање себе и 

других; давање основних 

информација о себи; 

давање и тражење 

основних информација о 

другима 

Слушање 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 једноставних упутстава 

(комуникација у учионици – упутства и налози које размењују учесници у 

наставном процесу, упутства за игру и слично). 

– разуме једноставно исказане честитке и 
Позив и реаговање на 

позив за учешће у 

Слушање једноставних позива на заједничку активност и реаговање на њих (позив 

на рођендан, игру, дружење...); упућивање и прихватање/одбијање позива на 
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одговори на њих; 

– упути једноставне честитке; 

– разуме и, примењујући једноставна језичка 

средства, наведе најуобичајеније активности 

које се односе на прославе рођендана и 

празника; 

– препозна и именује бића, предмете и места из 

непосредног окружења; 

– разуме једноставне описе бића, предмета и 

места;  

– опише бића, предмете и места користећи 

једноставна језичка средства; 

– разуме свакодневне исказе у вези са 

непосредним потребама, осетима и осећањима и 

реагује на њих; 

– изрази основне потребе, осете и осећања 

једноставним језичким средствима; 

– разуме једноставна обавештења о положају у 

простору и реагује на њих; 

– тражи и пружи једноставна обавештења о 

положају у простору; 

– разуме и саопшти једноставне исказе који се 

односе на хронолошко и метеоролошко време; 

заједничкој активности заједничку активност коришћењем најједноставнијих израза. 

Исказивање молбе, 

захвалности и извињења 

Слушање једноставних исказа којима се тражи помоћ, услуга или обавештење; 

давање усменог и писаног одговора на исказану молбу коришћењем 

најједноставнијих језичких средстава; упућивање молби, исказивање захвалности и 

извињења. 

Честитање празника, 

рођендана и других 

значајних догађаја  

Слушање једноставних устаљених израза којима се честита празник, рођендан; 

реаговање на упућену честитку и упућивање кратких пригодних честитки.  

Описивање бића, 

предмета, места и појава 

Слушање 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 једноставних исказа у вези са потребама, осетима, осећањима; 

саопштавање својих и туђих потреба, осета и осећања и (емпатично) реаговање на 

њих. 

Исказивање положаја у 

простору 

Слушање текстова у којима се на једноставан начин описује положај у простору; 

усмено и писано тражење и давање информација о положају у простору 

коришћењем најједноставнијих језичких средстава.  

Исказивање времена  

Слушање једноставних исказа у вези са хронолошким временом и метеоролошким 

приликама; усмено и писано тражење и давање информација о хронолошком 

времену и метеоролошким приликама коришћењем најједноставнијих језичких 

средстава.  

Изражавање 

припадања/неприпадања 

и 

поседовања/непоседовања 

Слушање текстова с једноставним исказима за изражавање припадања/неприпадања 

и поседовања/непоседовања и реаговање на њих; усмено и писано исказивање 

припадања/неприпадања и поседовања/непоседовања коришћењем 

најједноставнијих језичких средстава.  

Изражавање 

допадања/недопадања 

Слушање текстова с једноставним исказима за изражавање допадања/недопадања и 

реаговање на њих; усмено и писано исказивање слагања/неслагања, 

допадања/недопадања коришћењем најједноставнијих језичких средстава.  

Описивање догађаја и 

способности у 

садашњости  

Слушање једноставних исказа који говоре о радњама и способностима у 

садашњости; описивање радњи и способности у садашњости, постављање питања и 

одговарање на њих, усмено и писано, коришћењем најједноставнијих језичких 

средстава. 
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– 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 текстове у којима се 

описују радње и способности у садашњости;  

– размени информације које се односе на дату 

комуникативну ситуацију;  

– опише радње и способности користећи 

једноставна језичка средства;  

– разуме и саопшти једноставне исказе који се 

односе на бројеве и количине. 

Изражавање броја и 

количине 

Слушање једноставних исказа који говоре о броју и количини нечега; саопштавање 

броја и количине, постављање питања и одговарање на њих, усмено и писано, 

коришћењем најједноставнијих језичких средстава. 

Кључни појмови:  Језик, комуникација, култура, традиција, културно наслеђе 

Начин остваривања програма: 

Тематске области: 

Поздрављање 

Представљање себе и других; давање основних информација о себи; давање и тражење основних информација о 

другима 

Разумевање и давање једноставних упутстава и налога 

Позив и реаговање на позив за учешће у заједничкој активности 

Исказивање молбе, захвалности и извињења 
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Честитање празника, рођендана и других значајних догађаја 

Описивање бића, предмета, места и појава 

Исказивање потреба, осета и осећања 

Исказивање положаја у простору 

Исказивање времена  

Изражавање припадања/ 

Неприпадања и поседовања/непоседовања 

Изражавање допадања/недопадања 

Описивање догађаја и способности у садашњости  

Изражавање броја и количине 

Настава страних језика се реализује кроз тематске области које се прожимају и исте су у сва четири разреда 

првог циклуса основног образовања и васпитања – у сваком наредном разреду обнавља се, а затим проширује 

фонд лингвистичких знања, навика и умења и екстралингвистичких представа везаних за конкретну тему. 

Наставници обрађују теме у складу са интересовањима ученика, њиховим потребама и савременим токовима у 

настави страних језика, тако да свака тема представља одређени ситуацијски комплекс. 

1) Лични идентитет  

2) Породица и уже друштвено окружење (пријатељи, комшије, наставници итд.)  

3) Географске особености 

4) Србија – моја домовина 

5) Становање – форме, навике  

6) Живи свет – природа, љубимци, очување животне средине  

7) Временско искуство и доживљај времена (прошлост – садашњост – будућност)  

8) Школа и школски живот 

9) Млади – живот деце и омладине 

10) Здравље и хигијена 

11) Емоције (љубав према породици, друговима) 

12) Превозна средства  

13) Временске прилике  

14) Уметност за децу (нарочито модерна књижевност за децу; пригодне традиционалне и модерне песме)  

15) Обичаји и традиција, фолклор, прославе (рођендани, празници)  

16) Слободно време – забава, разонода, хобији  

17) Исхрана и гастрономске навике  

18) Путовања  

19) Мода и облачење  

20) Спорт  

21) Вербална и невербална комуникација, конвенције понашања и опхођења  
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Током часа препоручује се динамично смењивање техника / активности које не би требало да трају дуже од 15 

минута. 

Слушање и реаговање на упутства наставника на страном језику или са аудио-записа (слушај, пиши, повежи, 

одреди, пронађи, али и активности у вези са радом у учионици: нацртај, исеци, обој, отвори / затвори свеску, 

итд.) 

Рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације итд.) 

Мануелне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера и сл.) 

Вежбе слушања (према упутствима наставника или са аудио-записа повезати појмове, додати делове слике, 

допунити информације, селектовати тачне и нетачне исказе, утврдити хронологију и сл.) 

Игре примерене узрасту и дидактичком захтеву (за загревање, развијање пажње и концентрације, јачање 

мотивације, увођење нове језичке грађе или пак утврђивање). 

Класирање и упоређивање (по количини, облику, боји, годишњим добима, волим / не волим, компарације...). 

Решавање „проблем-ситуација” у разреду, тј. договори и мини-пројекти. 

„Превођење” исказа у гест и геста у исказ. 

Заједничко прављење илустрованих материјала (планирање различитих активности, рекламни плакат, програм 

приредбе или неке друге манифестације). 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

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 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 прецизније се процењује 

оствареност исхода или стандарда на крају одређеног временског периода (крај полугодишта, године, циклуса образовања). 

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.  

Међупредметне компетенције/ 

Корелација: 

 

 

Предмет развија, најпре, комуникативне, језичке компетенције, за решавање  проблема, сарадњу, али све све остале 

компетенције. Корелација међу предметима:  

Српски језик 

Свет око нас  

Ликовна култура  

Музичка култура 

Усклађен са правилником: 
Програм наставе и учења за трећи разред основног образовања и васпитања (Службени гласник РС - Просветни гласник - 

2019 - број: 5 од 27/05/2019 и1/2020) 
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Назив предмета МАТЕМАТИКА 

Разред Трећи 

Годишњи/ недељни фонд часова 180 / 5 

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: 

Наставне 

области/теме 

Садржаји 

 

− прочита, запише и упореди бројеве 

прве хиљаде и прикаже их на 

бројевној правој; 

− прочита број записан римским 

цифрама и напише дати број 

римским цифрама (до 1000); 

− изврши четири основне рачунске 

операције, писмено и усмено (до 

1000); 

− подели број бројем прве десетице, 

са и без остатка, и провери 

резултат; 

− процени вредност израза са једном 

рачунском операцијом; 

− израчуна вредност бројевног израза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БРОЈЕВИ 

 

 

 

 

Бројеви прве хиљаде. 

Сабирање и одузимање (усмени и писмени поступак). 

Множење једноцифреним бројевима и бројем 10 и дељење бројевима прве 

десетице са и без остатка (усмени и писмени поступак). 

Зависност резултата од промене компонената. 

Једначине облика: a + x = b,  

a – x = b, x – a = b, a  x = b. 

Неједначине облика: a ± x < b,  

a ± x > b, x – a < b, x – a > b.  

Римске цифре D, М. 

Разломци облика (𝑚 ≤ 𝑛 ≤ 10 ). 
n

m
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са највише три рачунске операције; 

− одреди десетице и стотине 

најближе датом броју; 

− реши једначину са једном 

рачунском операцијом; 

− одреди и запише скуп решења 

неједначине са сабирањем и 

одузимањем; 

− реши проблемски задатак 

користећи бројевни израз или 

једначину; 

− уочи делове целине и запише 

разломке облика (𝑚 ≤ 𝑛 ≤ 10 ); 

− упореди разломке облика  са 

једнаким имениоцима; 

− резултат мерења дужине запише 

децималним бројем са једном 

децималом; 

− уочи и речима опише правило за 

настајање бројевног низа; 

− чита и користи податке 

представљене табеларно или 

графички (стубичасти дијаграм и 

сликовни дијаграм);  

− црта паралелне и нормалне праве, 

правоугаоник и квадрат; 

− конструише троугао и круг; 

− именује елементе угла, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕОМЕТРИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕРЕЊЕ И 

Упоређивање разломака са једнаким имениоцима. 

Децимални запис броја са једном децималом. 

 

 

Узајамни положаји правих (паралелне праве и праве које се секу). 

Угао, врсте углова.  

Троугао, врсте троуглова. 

Кружница и круг. 

Правоугаоник и квадрат. 

Обим троугла, квадрата и правоугаоника. 

Цртање паралелних и нормалних правих помоћу лењира. 

Конструкције троугла и кружнице. 

Пресликавање геометријских фигура на квадратној мрежи. 

 

 

 

 

 

Мерење масе (kg, g, t). 

Мерење времена (деценија, век, секунд). 

Мерење дужине (mm, km). 

Мерење запремине течности (l, dl, cl, ml, hl). 

Мерење површине геометријских фигура задатом мером. 

n

m

n

m
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правоугаоника, квадрата, троугла и 

круга; 

− разликује врсте углова и троуглова; 

− одреди обим правоугаоника, 

квадрата и троугла, применом 

обрасца; 

− опише особине правоугаоника и 

квадрата; 

− преслика геометријску фигуру у 

квадратној или тачкастој мрежи на 

основу задатог упутства; 

− користи геометријски прибор и 

софтверске алате за цртање;  

− чита, упореди и претвара јединице 

за мерење дужине, масе, запремине 

течности и времена; 

− упореди величине (дужина, маса, 

запремина течности и време); 

− измери површину геометријске 

фигуре задатом мером 

(правоугаоником, квадратом и 

троуглом); 

примењује концепт мерења у 

једноставним реалним ситуацијама. 

МЕРЕ 

Кључни појмови: Кључни појмови садржаја: бројеви прве хиљаде, разломак, децимални запис броја, круг, 

троугао, правоугаоник, квадрат, угао, паралелне праве, нормалне праве, појам површине, 

једначине и неједначине, мерење дужине, масе, времена и запремине течности. 
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Упутство за дидактичко методичко 

остваривање програма/  

Начин остваривања програма: 

 

Настава се планира у складу са следећим садржајима: 

Бројеви (136; 53 + 83) 

Геометрија (32; 12 + 20) 

Mерење и мере (12; 5 + 7) 

 

Начин праћења и вредновања: Саставни део процеса развоја математичких знања у свим фазама наставе треба да буде и 

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

поузданије сагледавање развоја и напредовања ученика. Тај процес треба започети 

иницијално 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 

ученика и степен остварености исхода. Свака акривност је добра прилика за процену 

напредовања и давања повратне информације, а ученике треба оспособљавати и охрабривати 

да процењују сопствени напредак у остваривању исхода предмета. 

Међупредметне компетенције/ 

Корелација: 

 

 

Предмет развија, најпре, компетенције за рад са подацима и информацијама, за решавање 

проблема, сарадњу, али све све остале компетенције. Корелација међу предметима:  

Српски језик 

Свет око нас  

Ликовна култура  

Музичка култура 

Усклађен са правилником: Програм наставе и учења за трећи разред основног образовања и васпитања (Службени 

гласник РС - Просветни гласник - 2019 - број: 5 од 27/05/2019 и1/2020) 
 

ННазив предмета ПРИРОДА И ДРУШТВО 

Разред Трећи 

Годишњи/Недељни фонд часова 72 годишње/ 2 часа недељно 

Циљ Циљ учења Природe и друштвa јесте упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења и 

развијање способности за одговоран живот у њему. 

ИСХОДИ 

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

– идентификује облике рељефа и 

површинских вода у свом крају; 

– одреди положај задатог објекта у 

односу на истакнуте облике рељефа 

и површинске воде у свом крају; 

– илуструје примерима како рељеф и 

површинске воде утичу на живот 

људи у крају; 

– примени правила друштвено 

прихватљивог понашања поштујући 

права, обавезе и различитости међу 

људима; 

– повеже различита занимања и 

делатности са потребама људи у 

крају у коме живи; 

– повеже врсте и значај саобраћаја у 

свом крају са потребама људи; 

– примени правила безбедног 

понашања у саобраћају; 

– разликује чврсто, течно и гасовито 

стање воде у природи и 

свакодневном животу; 

– повеже температурне промене са 

променама запремине и кретања 

ваздуха; 

– очита вредности температуре воде, 

ваздуха и тела помоћу термометра; 

– прикаже везе међу живим бићима у 

различитим животним заједницама 

помоћу ланаца исхране; 

– илуструје примерима одговоран и 

неодговоран однос човека према 

животној средини; 

– примени поступке (мере) заштите 

од заразних болести;  

МОЈ 

КРАЈ 

Природа, 

човек, 

друштво 

Облици рељефа: узвишења (подножје, стране, обронци, врх), равнице и удубљења. Рељеф у мом 

крају. 

Површинске воде: река и њене притоке (лева и десна обала); бара и језеро. Површинске воде у мом 

краја. 

Групе људи: становници и народи краја (права и обавезе; обичаји; суживот). 

Производне и непроизводне делатности и њихова међузависност. Село и град, њихова повезаност, 

зависност и међуусловљеност. 

Значај и улога саобраћаја. Путнички, теретни и информациони саобраћај. 

Безбедно понашање ученика на саобраћајницама у крају. Опрема за безбедну вожњу ролера, 

тротинета и бицикла. 

Течно, гасовито и чврсто стање воде. Кружење воде у природи. 

Промене при загревању и хлађењу ваздуха (промена температуре, запремина и кретање ваздуха).  

Мерење температуре воде, ваздуха и тела. 

Услови за живот, ланац исхране и међусобни утицаји у животним заједницама: 

• Копнене животне заједнице: шуме, ливаде и пашњаци; 

• Водене животне заједнице: баре, језера и реке. 

Култивисане животне заједнице: воћњаци, повртњаци, њиве и паркови. 

Значај и заштита земљишта и копнених животних заједница. 

Значај и заштита вода и водених животних заједница. 

Животне заједнице у мом крају и човеков однос према њима. 

Начини преношења и мере заштите од заразних болести (грип, заразна жутица, варичеле) и болести 

које преносе животиње (крпељи, вашке). 

Оријентација 

у простору и 

времену 

Главне стране света.  

Умањено приказивање објеката и приказивање из ,,птичије” перспективе. 

План насеља. 

Географска карта Републике Србије: картографске боје, картографски знаци). 

Мој крај на географској карти Републике Србије. 

Временске одреднице (датум, година, деценија и век). 

Прошлост 

Историјски извори (материјални, писани и усмени). 

Садашњост, прошлост, будућност: догађаји, људи и промене у мом крају. Породична прошлост 

(преци и потомци) и знаменити људи краја. Начин живота данас и у прошлости – занимања, 

одевање, исхрана, дечије игре. 

Кретање 
Кретање тела по путањи (праволинијско и криволинијско). 

Утицај јачине деловања на пређено растојање тела. 
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– се оријентише у простору помоћу 

компаса и оријентира из 

природе/окружења; 

– опише пут којим се може стићи од 

једне до друге тачке помоћу плана 

насеља; 

– идентификује географске објекте у 

свом крају користећи географску 

карту Републике Србије; 

– користи временске одреднице 

(година, деценија, век) у 

свакодневним ситуацијама и 

приликом описивања догађаја из 

прошлости; 

– прикупи и представи податке о 

прошлости породице и краја; 

– повеже јачину деловања на тело са 

његовим пређеним растојањем; 

– доводи у везу брзину падања тела 

са његовим обликом; 

– разликује природне и вештачке 

изворе светлости; 

– повеже промену величине и 

положаја сенке са променом 

положаја извора светлости; 

– повеже промену јачине звука са 

променом удаљености од његовог 

извора; 

– разликује повратне и неповратне 

промене материјала; 

– уочи сличности и разлике међу 

течностима – тече, променљивост 

облика; провидност, боја, густина; 

– одабере материјале који по 

топлотној проводљивости највише 

одговарају употреби у свакодневном 

животу; 

Дејство Земљине теже – падање тела. Утицај облика тела на брзину падања. 

Извори светлости (природни и вештачки). Како настаје сенка – облик и величина сенке. 

Кретање производи звук: треперење затегнуте жице, гласних жица; различити звуци у природи. 

Звук као информација. Заштита од буке. 

Материјали 

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

топљење/очвршћавање) и неповратне (сагоревање, рђање). 

Сличности и разлике међу течностима (вода, уље, детерџент за прање судова, мед, млеко, сок од 

лимуна). 

Вода и друге течности као растварачи. Зависност брзине растварања од уситњености материјала, 

температуре течности и мешања. 

Топлотна проводљивост материјала. 

Ваздух као топлотни изолатор у природи и свакодневном животу (крзно и перје; слојевито 

облачење, вунене рукавице, грађевински блокови, термос-боца). 

Значај рециклаже. Разврставање отпада од пластике, стакла, папира, метала. 

Рационална потрошња. 

Међусобни утицај човека и окружења (начин на који човек мења окружење), утицај на здравље и 

живот кроз правила понашања који доприносе одрживом развоју. 
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– објасни како рециклажа помаже 

очувању природе; 

– изведе једноставне 

огледе/експерименте и повеже 

резултат са објашњењем/закључком; 

– сарађује са другима у групи на 

заједничким активностима; 

– представи резултате истраживања 

(писано, усмено, помоћу ленте 

времена, Поwер Поинт 

презентацијом и/или цртежом и др); 

– повеже резултате рада са 

уложеним трудом. 

Кључни појмови: 
Кључни појмови садржаја: крај, човек, животне заједнице, оријентација у времену и простору, прошлост краја, кретање, 

материјали. 

Упутство за дидактичко-

методичко остваривање програма 

Програм предмета Природа и друштво реализује се током два часа недељно, односно 72 часа годишње уз 

завичајни принцип. Просторна и временска блискост природних и друштвених појава и процеса представља 

једну од суштинских одлика овог предмета. Уважавање окружења у којем ученици живе директно је у вези са 

уважавањем искустава и знања ученика. Ученици у процес наставе и учења улазе са идејама и представама о 

свету, себи и свему другом што их окружује. 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да презентује другима информације о прикупљеним подацима 

(писано, усмено, помоћу ленте времена, презентацијом и/или цртежом). Ученике треба оспособљавати да 

самостално истражују и анализирају природне и друштвене појаве и процесе. 

Праћење и вредновање наставе и 

учења 

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно. 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. 

Међупредметне компетенције/ 

корелација 

Развија компетенције за одговоран однос према околини, према здрављу, компетенције за комуникацију и 

сарадњу, за решавање проблема и друге. У корелацији је са српским језиком, математиком, грађанским 

васпитањем, са наставом физичког и здравственог васпитања, и осталим предметима. 
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Усклађено са правилником: Програм наставе и учења за трећи разред основног образовања и васпитања (Службени гласник РС - Просветни 

гласник - 2019 - број: 5 од 27/05/2019 и1/2020) 

 

Назив предмета ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Разред Трећи 

Годишњи фонд часова / 

недељни фонд часова 

72 часа годишње / 2 часа недељно 

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 

– поштује инструкције за 

припремање, коришћење, 

одржавање и одлагање 

материјала и прибора; 

– повеже уметничко 

занимање и уметнички 

занат са одговарајућим 

продуктом; 

– преобликује, самостално 

или у сарадњи са другима, 

амбалажу и предмете за 

рециклажу мењајући им 

употребну функцију; 

– изрази своје доживљаје, 

емоције, имагинацију и 

запажања  одабраним 

МАТЕРИЈАЛИ 

Својства материјала. Својства материјала за ликовно 

обликовање  – тврдоћа, еластичност, растворљивост или 

постојаност (промене у току сушења, у контакту са светлошћу, 

у контакту са различитим супстанцама и подлогама...), 

материјали који могу да се користе као алатке (пера, крзно, 

длака, лишће, дрвца...).  Изглед материјала – основне и изведене 

боје, природне и створене текстуре. 

 

Технике. Однос материјала, ликовне технике и идеје. 

Производи уметничких заната (накит, уметничке лутке, 

шешири, таписерије, ћилими, осликани текстил, собне светиљке 

и сенила, грнчарија, дуборез, гравуре...). Значај рециклирања, 

уметничка рециклажа. 

 

СПОРАЗУМЕВАЊЕ  
Говор тела. Поглед, израз лица, држање тела, гест и кретање, 

однос вербалне и невербалне комуникације.  
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материјалом, прибором и 

техникама; 

– користи одабране податке и 

информације као подстицај 

за стваралачки рад; 

– протумачи једноставне 

визуелне информације и 

поруке из свакодневног 

живота; 

– укаже на сличностии 

разлике које опажа у 

уметничким делима и 

традицији различитих 

народа; 

– изрази одабране садржаје 

изразом лица, положајем 

тела, покретима или 

кретањем; 

– распореди облике, боје, 

линије и/или текстуре 

креирајући оригиналне 

композиције; 

– разговара са вршњацима о 

доживљају простора, 

дизајна, уметничких и 

ученичких радова, 

уважавајући различитости; 

– учествује у обликовању и 

уређењу простора у школи, 

код куће или у окружењу; 

– разматра, у групи, шта и 

 

Тумачење визуелних информација. Визуелне карактеристике 

биљака и животиња, знаци, симболи, униформе, заставе, 

ношње... Пејзаж, портрет, аутопортрет.  

 

Слика, текст, звук. Кратки анимирани филмови, рекламе, 

билборди... Лепо писање – плакат, позивнице, честитке... 

 

КОМПОЗИЦИЈА 

Композиција. Дводимензионалне и тродимензионалне 

композиције, организација композиције, равнотежа.  

 

Орнамент. Традиционална и савремена употреба орнамената, 

симетрија. 

ПРОСТОР 

Облици у простору.Непокретни објекти  у отвореном и 

затвореном простору (споменици, уметничка дела, 

експонати...).  Композиција у простору – поставка изложбе, 

уређење просторије, уређење школе, уређење околине у 

локалној заједници... Оптичке илузије на дводимензионалној 

подлози, специјални ефекти на сцени, у филмовима,  

игрицама... 

 

Кретање. Покрет и кретање у природи, окружењу и уметничким 

делима.  
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како је учио/ла и где та 

знања може применити. 

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

Начин остваривања 

програма: 

Кључни појмови су међусобно чврсто повезани и чине конструкцију, основу за развијање програма. 

Централни појам је простор, јер се све што видимо и доживљавамо налази у простору. Из овог појма су 

изведени остали кључни појмови. У првом разреду их има три: простор – облик, линија; у другом 

разреду четири: простор – облик, линија, боја; у трећем пет: простор – облик, линија, боја, текстура и од 

четвртог шест: простор – облик, линија, боја, текстура, светлина. Ученици уче кроз различите 

активности које подстичу машту и креативност, буде дечју радозналост. Сви садржаји везани за 

визуелну уметност (укључујући и уметничка остварења из ближе и даље прошлости) у блиској су вези 

са савременим светом и ученици треба постепено да истражују и откривају те везе. 

Праћење и вредновање 

наставе и учења: 

На почетку сваког задатка/активности наставник кратко информише ученике шта ће учити и зашто то 

уче. То је нарочито важно зато што се учење одвија кроз игролике, забавне задатке и активности, па се 

може десити да ученици не обрате пажњу на процес учења и стварања. По завршетку рада излажу се сви 

радови како би ученици могли да пореде решења и уче једни од других.  

Самопроцена радова је вербална или писана. Наставник тражи од ученика да усмено опишу свој рад или 

да напишу нешто о свом раду. 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...); Елементи: 

*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, контролише однос воде и боје, бира подлогу у 
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односу на технику, бира материјал и технику у односу на идеју). 

Елементи могу бити и друкчији а бирају се према типу ликовног задатка и циљевима задатка. 

Међупредметне 

компетенције / Корелација: 

Развијање естетичке компетенције, као и компетенције за сарадњу и комуникацију, одговоран однос 

према околини и друге компетенције, негују се кроз различите блиске предмете. Ученици воле покрет и 

игру, па је тако корелација са музичком културом, српским и страним језиком, али и осталим 

предметима веома значајна. Повезивање предмета реализује се и кроз пројектну наставу. 

Усклађено са правилником: Програм наставе и учења за трећи разред основног образовања и васпитања (Службени гласник РС - 

Просветни гласник - 2019 - број: 5 од 27/05/2019 и1/2020) 

 

Назив предмета МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Разред Трећи 

Годишњи фонд часова / 

Недељни фонд часова 
36 часова годишње / 1 час недељно 

Циљ 

Циљ учења Музичке културе је да код ученика развије интересовање и љубав према музици кроз 

индивидуално и колективно музичко искуство којим се подстиче развијање креативности, естетског 

сензибилитета и духа заједништва, као и одговорног односа према очувању музичког наслеђа и културе 

свога и других народа. 

ИСХОДИ 

По завршеној теми/области 

ученик ће бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ  

– опише своја осећања у вези са 

слушањем музике; 

– примењује правилан начин 

држања тела и дисања при 

певању; 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

Композиције различитог карактера и елементи музичке изражајности (мелодијска линија, 

темпо, ритам, динамика). 

Особине тона: боја (различити гласови и инструменти), трајање, јачина, тонске висине. 

Музички дијалог (хор, глас и хор, глас и инструмент, два гласа, два инструмента, један 

свирач, група свирача, оркестар).  
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– изговара бројалице у ритму, уз 

покрет; 

– пева по слуху и са нотног 

текста песме различитог 

садржаја и расположења; 

– наведе особине тона и основне 

музичке изражајне елементе; 

– разликује инструменте по боји 

звука и изражајним 

могућностима; 

– повезује карактер дела са 

избором инструмента и 

музичким изражајним 

елементима; 

– препозна музичку тему или 

карактеристични мотив који се 

понавља у слушаном делу; 

– повезује почетне тонове песама 

– модела и једноставних 

наменских песама са тонском 

висином; 

– комуницира са другима кроз 

извођење традиционалних и 

музичких игара уз покрет; 

– свира по слуху и из нотног 

текста ритмичку и мелодијску 

пратњу;  

– осмисли и изведе једноставну 

ритмичку и мелодијску пратњу; 

– осмисли музички одговор на 

музичко питање; 

– осмисли једноставну мелодију 

на краћи задати текст; 

– изабере одговарајући музички 

садржај(од понуђених) према 

литерарном садржају; 

– поштује договорена правила 

Различити жанрови везани за уобичајене ситуације у животу.  

Музичка прича. 

Филмска музика.  

Музички бонтон. 

Музика и здравље. 

Дигитализација. 

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

Дидактичке музичке игре. 

Правилан начин певања – држање тела и дисање. 

Правилна дикција. 

Певање песама по слуху 

различитог садржаја и карактера 

Певање песама уз покрет. 

Певање модела и наменских песама и повезивање њихових почетних тонова у тонском 

опсегу од ха до це2. 

Певање и свирање песама из нотног текста. 

Дечји и алтернативни инструменти и начини свирања на њима.  

Инструментална пратња по слуху.  

Певање и извођење музичких игара уз свирање на дечјим инструментима – песме уз игру, 

дидактичке игре, музичке драматизације. 

Свирање инструменталних аранжмана на дечјим ритмичким инструментима и на 

алтернативним изворима звука. 

Музички бонтон. 

Особине тона: боја (различити гласови и инструменти), трајање (нотна трајања), јачина 

(динамичке ознаке – пиано, форте, крешендо и декрешендо), тонске висине (од це1 до ге1).  

Елементи музичког писма: линијски систем, виолински кључ, трајање тонова (половина, 

четвртина, осмина ноте и одговарајуће паузе) у такту 2/4. 

Јединица бројања. 

Тактирање у 2/4 такту. 

МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО 

Стварање једноставне ритмичке и мелодијске (једноставне) пратње. 

Музичка питања и одговори и музичка допуњалка. 

Стварање звучне приче од познатих музичких садржаја, звучних ономатопеја и илустрација 

на краћи литерарни текст (учење у контексту). 
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понашања при слушању и 

извођењу музике;  

– коментарише своје и туђе 

извођење музике;  

– самостално или уз помоћ 

одраслих, користи предности 

дигитализације; 

– учествује у школским 

приредбама и манифестацијама. 

Кључни појмови: Кључни појмови садржаја: певање, свирање, слушање, музичке игре, музички бонтон, нотно писмо. 

 

Начин остваривања 

програма : 

 

Настава се остварује прожимањем свих области и програмских садржаја. 

 

Праћење и вредновање наставе и 

учење: 

Наставник треба да мотивише ученика на даљи развој, тако да ученик осети да је кроз процес вредновања виђен и подржан, као 

и да има оријентацију где се налази у процесу развоја у оквиру музике и музичког изражавања. Важно је укључити самог 

ученика у овај процес у смислу дијалога и узајамног разумевања, у вези са тим шта ученик осећа као препреке (вољне и 

невољне) у свом развоју, као и на које начине се, из ученикове перспективе, оне могу пребродити. У процесу вредновања 

резултата учења наставник треба да буде фокусиран на ученичку мотивацију и ставове у односу на извођење и стваралаштво, 

способност  концентрације, квалитет перцепције/аперцепције и начин размишљања приликом слушања. Када је у питању 

вредновање области музичкo извођење и ствaрaлaштвo,  ученичка постигнућа трeбa врeднoвaти у смислу изражајног и 

ствaрaлaчкoг aнгaжoвaњa учeникa, a нe прeмa квaлитeту нaстaлoг дeлa,  

jeр су и нajскрoмниje музичкe импрoвизaциje, креативно размишљање и стварање, пeдaгoшки oпрaвдaнe.  

Узимајући у обзир циљ предмета, неопходно је имати на уму да се оквир вредновања процеса и резултата учења одвија 

највише у ученичком живом контакту са музиком, тј. извођењу и стваралаштву, а такође и слушању музике. Теоретско знање 

треба да има своју примену и функцију у ученичком изражавању кроз музику и у контакту са музиком. Како процес учења у 

оквиру сваког часа треба да обухвати све области, посматрање ученика у живом контакту са музиком је истовремено 

показатељ квалитета процеса учења, као и идеална сцена за вредновање остварености исхода. Сумативно вредновање треба да 

буде осмишљено кроз задатке и активности које захтевају креативну примену знања. На часовима музичке културе најбитније 

је развијање музичких способности и 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 уложен труд ученика и лично напредовање сваког ученика у складу са његовим личним и музичким 

могућностима. У оквиру свих музичких активности потребно је обезбедити пријатну атмосферу, а код ученика потенцирати 

осећање сигурности и подршке. 

Међупредметне компетенције/ Сваки аспект извођења музике има непосредан и драгоцен утицај на развој  ученика. Извођењем музике активира се велики 
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Корелација са другим 

предметима: 

број когнитивних радњи, развија дугорочно памћење, осетљивост за друге учеснике у музичком догађају (тзв. Тимски рад, 

толеранција) и фине моторичке радње. Током часова развијају се међупредметне компетенције у корелацији са различитим 

предметима. Посебну пажњу треба усмерити на спонтане покрете као одговор на музику. Кроз извођење музике, а у оквиру 

индивидуалних могућности ученика, подстиче се и развијање личног стила изражавања. Циљ наставног процеса у области 

извођења музике је подстицање ученика да се музички изражавајуи да истражују начине који су њима својствени. Мерило 

успеха је учешће и мотивисаност ученика. Корелација са свим предметима је могућа и неопходна у настави. 

Усклађено са правилником: Програм наставе и учења за трећи разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС – 

Просветни гласник“ – 2019 – број: 5 од 27/05/2019 и1/2020) 

 
 

Назив предмета ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

Разред Трећи 

Годишњи / недељни  фонд 

часова 
108 / 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 једноставне, 

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 

ФИЗИЧКЕ  

СПОСОБНОСТИ 

Основни садржаји 

Вежбе за развој снаге са и без реквизита. 

Вежбе за развој покретљивости са и без реквизита. 

Вежбе за развој аеробне издржљивости. 

Вежбе за развој брзине и експлозивне снаге. 

Вежбе за развој координације. 

Примена националне батерије тестова за праћење физичког развоја и моторичких 

способности. 

МОТОРИЧКЕ 

ВЕШТИНЕ 
Атлетика 

Техника трчања. 

Истрајно трчање. 
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различитим кретањима; 

– коригује сопствено држања 

тела на основу савета 

наставника; 

– правилно држи тело; 

– правилно подиже, носи и 

спушта терет;  

– изведе кретања, вежбе и 

– саставе уз музичку пратњу; 

– изведе дечји и народни плес; 

– користи терминологију 

вежбања; 

– поштује правила понашања на 

вежбалиштима; 

– поштује мере безбедности 

током вежбања; 

– одговорно се односи према 

објектима, справама и 

реквизитима; 

– примени правила игре; 

– навија и бодри учеснике у игри 

на начин којим никога не вређа; 

– прихвати победу и пораз као 

саставни део игре и такмичења; 

– уредно одлаже своје ствари пре 

и након вежбања и у другим 

ситуацијама; 

– правилно изводи и контролише 

покрете у различитим 

кретањима; 

– прати промене у тежини и 

висини код себе и других; 

– препозна здравствено стање 

када не треба да вежба; 

– примењује хигијенске мере 

пре, у току и након вежбања и 

другим животним ситуацијама; 

СПОРТ И 

СПОРТСКЕ 

ДИСЦИПЛИНЕ  

Скок удаљ згрчном техником. 

Бацање лоптице из залета. 

Скок увис прекорачном техником. 

Спортска 

гимнастика 

Вежбе на тлу: вежбе и комбинације.  

Прескоци и скокови.  

Вежбе у вису, вежбе у упору и вежбе и вежбе променама висова и упора. 

Вежбе равнотеже на шведској клупи и ниској греди. 

Основе тимских, 

спортских и 

елементарних 

игара 

Између четири ватре 

Мини-рукомет. 

Футсал – „мали фудбал”. 

Плес и ритимика 

Вежбе са вијачом. 

Вежбе са лоптом. 

Народно коло „Савила се бела лоза винова”. 

Народно коло из краја у којем се школа налази. 

Пливање Прилагођавање на водену средину и основна обука пливања. 

Полигони Полигон у складу са реализованим моторичким садржајима. 

ФИЗИЧКА И 

ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА 

Култура вежбања 

и играња 

Основна правила: Између четири ватре, Мини-рукомета и Футсала. 

Понашање према осталим учесницима у игри (према судији, играчима супротне и 

сопствене екипе). 

Чување и одржавање материјалних добара. 

Постављање, склањање и чување справа и реквизита неопходних за вежбање. 

„Ферплеј” (навијање, победа, пораз). 

Породица и вежбање. 

Вежбање као део дневних активности. 

Здравствено 

васпитање 

Моје срце – пулс. 

Дисање и вежбање. 

Хигијена простора за вежбање. 

Значај воћа и поврћа у исхрани. 

Значај воде за организам и вежбање. 

Поступање у случају повреде. 
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– уредно одржава простор у коме 

живи и борави; 

– користи здраве намирнице у 

исхрани; 

– повезује различита вежбања са 

њиховим утицајем на здравље; 

– препозна лепоту покрета у 

вежбању; 

– се придржава правила 

вежбања; 

– вреднује сопствена и туђа 

постигнућа у вежбању. 

Кључни појмови: Кључни појмови садржаја: физичке способности, моторичке вештине, здравље, плес и игра. 

Начин остваривања програма: Основне карактеристике реализације наставе:  

-јасноћа наставног процеса;  

-оптимално коришћење расположивог простора, справа и реквизита;  

-избор рационалних облика и метода рада;  

-избор вежби усклађен са програмским садржајима и исходима;  

-функционална повезаност делова часа –  унутар једног и више узастопних часова одређене наставне теме.  

-Физичке способности – 20 часова 

-Моторичке вештине спорт и спортске дисциплине – 68 часова 

-Физичка и здравствена култура – 20 часова 

Начин праћења и вредновања 

наставе и учења: 

 

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 учествовање на часовима Физичког и здравственог васпитања;  

вежбање и играње у слободно време.  

Приказ два комплекса усвојених општеприпремних вежби (вежби обликовања), без реквизита. 

Постигнућа у моторичким вештинама. 

Индивидуални напредак ученика. 

Педагошка документација:  

-свеска са резултатима ученика постигнутим на тестирању  

– лични картон ученика. 
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Међупредметне компетенције/ 

Корелација 

Српски језик  

Математика 

Музичка култура 

Свет око нас 

Усклађено са правилником: Програм наставе и учења за трећи разред основног образовања и васпитања „Службени гласник РС – 

Просветни гласник“ – 2019 – број: 5 од 27/05/2019 и1/2020 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 СЕДМИ РАЗРЕД 

 

 
Назив предмета: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Разред: Седми 

Годишњи фонд часова/ 

Недељни фонд часова 

144 часа годишње/  4 часа недељно 
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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  

− користи књижевне термине и 

појмове обрађиване у 

претходним разредима и 

повезује их са новим делима која 

чита; 

− истакне универзалне вредности 

књижевног дела и повеже их са 

сопственим искуством и 

околностима у којима живи;  

− чита са разумевањем различите 

врсте текстова и коментарише 

их, у складу са узрастом; 

− разликује народну од ауторске 

књижевности и одлике 

књижевних родова и основних 

књижевних врста; 

− разликује основне одлике стиха 

и строфе –укрштену, обгрљену и 

парну риму; слободни и везани 

стих; рефрен; 

− тумачи мотиве (према њиховом 

садејству или контрастивности) 

и песничке слике у одабраном 

лирском тексту; 

КЊИЖЕВНОСТ 

 

ЛЕКТИРА 

ЛИРИКА 

1. Јован Дучић: Подне 

2. Милан Ракић: Божур 

3. Владислав Петковић Дис: Међу својима 

4. Милутин Бојић: Плава гробница 

5. Десанка Максимовић: Крвава бајка  

6. Стеван Раичковић: После кише 

7. Јован Јовановић Змај: Јутутунска јухахаха 

8. Рабиндранат Тагоре: Папирни бродови 

9. Вислава Шимборска: Облаци 

ЕПИКА 

1. Народна бајка (једна по избору): Међедовић / Чудотворни прстен / Златоруни ован 

2. Стефан Митров Љубиша: Кањош Мацедоновић (одломак) 

3. Радоје Домановић: Вођа (одломак) 

4. Петар Кочић: Кроз мећаву 

5. Иво Андрић: Јелена, жена које нема (одломак) 

6. Данило Киш: Прича о печуркама / Еолска харфа 

7. Алфонс Доде: Последњи час / Владимир Набоков: Лош дан  

8. Дневник Ане Франк  (одломак)    

9. Ефраим Кишон: Код куће је најгоре (једна прича по избору) 

10.  Афоризми (Душан Радовић и други)       
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− локализује књижевна дела из 

обавезног школског програма; 

− разликује етапе драмске радње; 

− разликује аутора 

књижевноуметничког текста од 

наратора, драмског лица или 

лирског субјекта; 

− разликује облике казивања 

(форме приповедања); 

− идентификује језичко-стилска 

изражајна средства и разуме 

њихову функцију;   

− анализира идејни слој 

књижевног дела служећи се 

аргументима из текста; 

– уочи разлике у карактеризацији 

ликова према особинама: 

физичким, говорним, 

психолошким, друштвеним и 

етичким; 

− разликује хумористички од 

ироничног и сатиричног тона 

књижевног дела; 

– критички промишља о смислу 

књижевног текста и 

аргументовано образложи свој 

став; 

– доведе у везу значење пословица 

и изрека са идејним слојем 

текста; 

− препозна националне вредности 

и негује културноисторијску 

баштину; 

− размотри аспекте родне 

равноправности у вези са 

ликовима књижевно-уметничких 

ДРАМА 

1. Бранислав Нушић: Власт (одломак) 

2. Вида Огњеновић: Кањош Мацедоновић (одломак о сусрету Кањоша и Фурлана) 

НАУЧНОПОПУЛАРНИ И ИНФОРМАТИВНИ ТЕКСТОВИ 

Обавезна дела 

1. Михајло Пупин: Са пашњака до научењака (одломак) 

2. Јелена Димитријевић:  

Седам мора и три океана (одломак) / Милош Црњански: Наша небеса („Крф, плава 

гробница“ – одломак) 

Једно дело по избору 

1. Јован Цвијић: Охридско језеро (одломак) / Пеђа Милосављевић: Потера за пејзажима 

2. Светлана Велмар Јанковић: Српски Београд деспота Стефана (Капија Балкана) 

3. Уметнички и научнопопуларни текстови о природним лепотама и културноисторијским 

споменицима завичаја   

4. Избор из енциклопедија и часописа за децу 

 

ДОМАЋА ЛЕКТИРА 

1. Епске народне песме покосовског тематског круга (Смрт војводе Пријезде, Диоба Јакшића и 

песма по избору) 

2. Епске народне песме о хајдуцима и ускоцима (Мали Радојица, Стари Вујадин, Старина Новак 

и кнез Богосав; Иво Сенковић и ага од Рибника, Ропство Јанковић Стојана) 

3. Свети Сава у књижевности: 

   - одломак из Житија Светог Симеона (o опроштају оца од сина);  

    - избор из народних прича и предања (на пример Свети Сава и ђаво, легенде о Светом Сави);  

    - избор из ауторске поезије о Св. Сави (на пример Матија Бећковић: Прича о Светом Сави) 

4. Мирослав Антић: Плави чуперак и Шашава књига (избор) 
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текстова; 

− препоручи књижевно дело уз 

кратко образложење;  

– упореди књижевно и филмско 

дело настало по истом 

предлошку, позоришну 

представу и драмски текст; 

 

− разликује глаголске начине и 

неличне глаголске облике и 

употреби их у складу са нормом; 

− одреди врсте непроменљивих 

речи у типичним случајевима; 

− уочи делове именичке синтагме;  

− разликује граматички и логички 

субјекат; 

− разликује сложени глаголски 

предикат од зависне реченице са 

везником да; 

− препозна врсте напоредних 

односа међу реченичним 

члановима и независним 

реченицама; 

− идентификује врсте зависних 

реченица; 

− искаже реченични члан речју, 

предлошко-падежном 

конструкцијом, синтагмом и 

реченицом; 

− примени основна правила 

конгруенције у реченици; 

− доследно примени правописну 

норму; 

5. Антоан де Сент Егзипери: Мали Принц; Момо Капор: Мали Принц 

6. Јован Стерија Поповић: Покондирена тиква 

7. Душан Ковачевић: Свемирски змај  

8. Дејан Алексић: Ципела на крају света / Игор Коларов: Дванаесто море 

ДОПУНСКИ ИЗБОР ЛЕКТИРЕ 

(бирати 3 дела) 
1. Милорад Павић: Руски хрт (одломак) 

2. Тургењев: Шума и степа 

3. Антон Павлович Чехов: Чиновникова смрт 

4. Јанко Веселиновић: Хајдук Станко (одломак из првог дела романа) 

5.  Гордана Малетић: Катарке Београда (прича Зебња и друге) 

6. Урош Петровић: Загонетне приче 

7. Александар Манић: У свитање света 

8. Јасминка Петровић: Лето кад сам научила да летим 

9. Градимир Стојковић: Хајдук у Београду  

10. Корнелија Функе: Срце од мастила 

11. Душица Лукић: Земља је у квару (избор) 

12. Гордана Брајовић: из збирке песама Индија, Индија (Пролази слон пун мириса, Пролази слон 

пун Хималаја) 

13. Душан Поп Ђурђев: Лет лионског Икара 

 

КЊИЖЕВНИ ТЕРМИНИ И ПОЈМОВИ 

Опкорачење. Рефрен. Цезура. 

Везани и слободни стих. 

ауторске лирске песме: рефлексивна и сатирична песма. 

Језичко-стилска изражајна средства: метафора, алегорија, градација, словенска антитеза, фигуре 

понављања (асонанца и алитерација).  
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– разликује дугосилазни и 

дугоузлазни акценат; 

 

– говори на задату тему поштујући 

књижевнојезичку норму; 

– разликује књижевноуметнички 

од публицистичког 

функционалног стила; 

– састави кохерентан писани текст 

у складу са задатом темом 

наративног и дескриптивног 

типа; 

– напише једноставнији 

аргументативни текст 

позивајући се на чињенице; 

– користи технички и сугестивни 

опис у изражавању;  

– препозна цитат и фусноте и 

разуме њихову улогу; 

– пронађе потребне информације у 

нелинеарном тексту; 

– напише електронску (имејл, 

SMS) поруку поштујући 

нормативна правила;  

– примени различите стратегије 

читања (информативно, 

доживљајно, истраживачко и 

др.); 

– састави текст репортажног типа 

(искуствени или фикционални); 

– правилно употреби 

фразеологизме и устаљене 

изразе који се јављају у 

литерарним и медијским 

 

Функција мотива у композицији лирске песме.  

Песма у прози. 

 

Фабула и сиже.  

Статички и динамички мотиви.  

Композиција. Епизода.  

Идејни слој књижевног текста. Хумор, иронија и сатира. 

Врсте карактеризације књижевног лика.  

Унутрашњи монолог. Хронолошко и ретроспективно приповедање. 

Дневник. Путопис. Аутобиографија. Легендарна прича. Предања о постанку бића, места и ствари. 

Афоризам. 

Пословице, изреке; питалице; загонетке. 

Драмска радња; етапе драмске радње: увод, заплет, врхунац, перипетија, расплет. Драмска 

ситуација. Драма у ужем смислу. 

ЈЕЗИК 

 

Грамат

ика 

Грађење и основна значења глаголских облика: футур II, императив, потенцијал; трпни гл. 

придев, гл. прилог садашњи и гл. прилог прошли. Подела глаголских облика на просте и сложене 

и на личне (времена и начини) и неличне. 

Непроменљиве врсте речи: везници, речце, узвици. 

Појам синтагме (главни члан и зависни чланови); врсте синтагми: именичке, придевске, 

прилошке и глаголске. Атрибут у оквиру синтагме.  
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текстовима намењеним 

младима. 

Логички субјекат. Сложени глаголски предикат.  

Напоредни односи међу реченичним члановима – саставни, раставни и супротни.  

Појам комуникативне и предикатске реченице. 

Независне предикатске реченице ‒ напоредни односи међу независним реченицама (саставни, 

раставни, супротни). 

Зависне предикатске реченице (изричне, односне, месне, временске, узрочне, условне, допусне, 

намерне, последичне и поредбене). 

Реченични чланови исказани речју, предлошко-падежном конструкцијом, синтагмом и 

реченицом. 

Конгруенција – основни појмови.  

Правоп

ис 

 

Правописна решења у вези са обрађеним глаголским облицима. 

Интерпункција у вези са зависним реченицама (запета, тачка и запета). Писање скраћеница.  

правописних знакова. 

Ортоеп

ија 

Дугоузлазни и дугосилазни акценат. 

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

 

Књижевни  и остали типови текстова у функцији унапређивања језичке културе. 

Књижевноуметнички и публицистички текстови. 

Усмени и писмени састави према унапред задатим смерницама (ограничен број речи; задата 

лексика;  одређени граматички модели и сл.). 

Текст заснован на аргументима. 

Технички  и сугестивни опис. 

Репортажа.  
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Цитати и фусноте из различитих књижевних и неуметничких текстова. 

Нелинеарни текстови: табеле, легенде, графикони, мапе ума и друго. 

Говорне вежбе: интерпретативно-уметничке (изражајно читање, рецитовање); вежба 

аргументовања (дебатни разговор). 

Правописне вежбе: диктат, исправљање правописних грешака у тексту; запета у зависносложеним 

реченицама; глаголски облици; електронске поруке. 

Језичке вежбе: допуњавање текста различитим облицима променљивих речи; допуњавање текста 

непроменљивим речима; обележавање комуникативне реченице у тексту; исказивање реченичног 

члана на више начина (реч, синтагма, предлошко-падежна конструкција, реченица); 

фразеологизми (разумевање и употреба) и друге. 

Писмене вежбе и домаћи задаци и њихова анализа на часу. 

Четири школска писмена задатка – по два у сваком полугодишту. 

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

Упутство за дидактичко-

методичко остваривање 

програма: 

Настава се остварује кроз област 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. 
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Праћење и вредновање наставе и 

учења: 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. Наставник користи 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 исказују се и 

бројчаном оценом.  

Наставник прати и вреднује сопствени рад (рефлексивна пракса). 

Међупредметно повезивање – 

компетенције / корелација  
Осим развијања компетенције за комуникацију на матерњем језику, код ученика се развијају континуирано кроз анализу 

књижевних дела естетичка компетенција, затим компетенција за сарадњу, решавање проблема, одговорност, али и 

остале компетенције. Повезује се са другим предметима, осим страних језика, историјом, географијом, грађанским 

васпитањем и верском наставом, као и осталим  предметима.  

Ослања се на правилник: Правилник  о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања „Службени гласник 

Републике Србије – Просветни гласник”, број 5/19 

 

 
Назив предмета ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Разред Седми 

Годишњи фонд часова / недељни 

фонд часова 

72 часа годишње / 2 часа недељно 

Циљ Циљ учења  језика је да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и култури и развијањем 

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

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

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; 

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 и 

проширивање комуникације; усмено и писaно давање информација о себи и тражење и 

давање информација о другима (подаци о личности, приватним и школским 

активностима, друштвеним улогама и сл.).  

ОПИСИВАЊЕ БИЋА, 

ПРЕДМЕТА, МЕСТА, 

ПОЈАВА, РАДЊИ, СТАЊА 

И ЗБИВАЊА 

Слушање и читање једноставнијих текстова у којима се описују бића, предмети, места, 

појаве, радње, стања и збивања; усмено и писано описивање/ поређење живих бића, 

предмета, појава, местâ, из искуственог света и фикционалног спектра. 

ИЗНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА И 

САВЕТА, УПУЋИВАЊЕ 

ПОЗИВА ЗА УЧЕШЋЕ У 

ЗАЈЕДНИЧКОЈ 

АКТИВНОСТИ И 

РЕАГОВАЊЕ НА ЊИХ 

Слушање и читање једноставниjих текстова који садрже предлоге; 

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/ изговора; 

образложење спремности за прихватање предлога, уз исказивање емотивних и 

експресивних реакција (радости, усхићености и сл.). 

ИЗРАЖАВАЊЕ МОЛБИ, 

ЗАХТЕВА, ОБАВЕШТЕЊА, 

ИЗВИЊЕЊА, ЧЕСТИТАЊА 

И ЗАХВАЛНОСТИ 

Слушање и читање једноставнијих исказа којима се нешто честита, тражи/нуди помоћ, 

услуга, обавештење 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 сличних наставних и ваннаставних активности), с визуелном 

подршком и без ње; усмено и писано давање упутстава. 

ОПИСИВАЊЕ РАДЊИ У Слушање и читање описа и размењивање исказа у вези са сталним, уобичајеним и 
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разуме уобичајене молбе и захтеве 

и реагује на њих; 

упути уобичајене молбе и захтеве; 

честита, захвали и извини се 

користећи мање сложена језичка 

средства; 

разуме и следи једноставнија 

упутства у вези с уобичајеним 

ситуацијама из свакодневног 

живота;  

пружи једноставнија упутства у 

вези са уобичајеним ситуацијама 

из свакодневног живота; 

разуме једноставније текстове у 

којима се описују радње и 

ситуације у садашњости; 

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 

САДАШЊОСТИ тренутним догађајима/ активностима и способностима; усмено и писано описивање 

активности, радњи и способности у садашњости.  

ОПИСИВАЊЕ РАДЊИ У 

ПРОШЛОСТИ 

Слушање и читање описа и усмено и писано размењивање исказа у вези с личним 

искуствима, догађајима, активностима, способностима и особеностима у прошлости; 

усмено и писано описивање искустава, активности и способности у прошлости, 

историјских догађаја и личности. 

ОПИСИВАЊЕ БУДУЋИХ 

РАДЊИ (ПЛАНОВА, 

НАМЕРА, ПРЕДВИЂАЊА) 

Слушање и читање једноставнијих 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 једноставнијих текстова 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 осећањима 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, УПОЗОРЕЊА, 

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА И 

ОБАВЕЗА 

Слушање и читање једноставнијих исказа у којима се изражавају дозволе, упозорења, 

правила понашања и обавезе; постављање питања у вези са забранама, дозволама, 

упозорењима, правилима понашања и обавезама и одговарање на њих; усмено и 

писано саопштавање забрана, дозвола, упозорења, правила понашања и обавеза. 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

ПРИПАДАЊА И 

ПОСЕДОВАЊА 

Слушање и читање једноставнијих текстова, у којима се говори о томе шта неко 

има/нема или чије је нешто; постављање питања у вези са припадањем и одговарање 

на њих. 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

ДОПАДАЊА И 

НЕДОПАДАЊА 

Слушање и читање једноставнијих текстова којима се изражава допадање/недопадање; 

усмено и писано изражавање допадања/ недопадања. 
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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, осећањима и реагује на 

њих; 

изрази жеље, интересовања, 

потребе, осете и осећања 

једноставнијим језичким 

средствима; 

разуме једноставнија питања која 

се односе на оријентацију/ положај 

предмета, бића и места у простору 

и правац кретања и одговори на 

њих; 

затражи и разуме обавештења о 

оријентацији/положају предмета, 

бића и места у простору и правцу 

кретања;  

опише правац кретања и просторне 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

МИШЉЕЊА 

Слушање и читање једноставнијих текстова у којима се тражи и износи мишљење и 

изражава слагање/неслагање; усмено и писано тражење изношење мишљења и 

изражавање слагања и неслагања. 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

КОЛИЧИНЕ, ДИМЕНЗИЈА 

И ЦЕНА 

Слушање и читање једноставнијих текстова у којима се наводе количине, димензије и 

цене; размењивање информација у вези с количином, димензијама и ценама, усмено и 

писано. 
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односе једноставнијим, везаним 

исказима; 

разуме једноставније исказе који 

се односе на дозволе, забране, 

упозорења, правила понашања и 

обавезе и реагује на њих; 

размени једноставније 

информације које се односе на 

дозволе, забране, упозорења, 

правила понашања и обавезе код 

куће, у школи и на јавном месту; 

разуме једноставније исказе који 

се односе на поседовање и 

припадање; 

формулише питања и 

једноставније исказе који се 

односе на  поседовање и 

припадање; 

разуме једноставније исказе који 

се односе на изражавање допадања 

и недопадања и реагује на њих; 

изрази допадање и недопадање уз 

једноставније образложење; 

разуме једноставније исказе којима 

се тражи мишљење и реагује на 

њих; 

изражава мишљење, 

слагање/неслагање и даје кратко 

образложење; 

разуме једноставније исказе који 

се односе на количину, димензије 

и цене; 

размени информације у вези са 

количином, димензијама и ценама. 

Комуникативна функција 
Језички садржаји 
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ПОЗДРАВЉАЊЕ И 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ СЕБЕ И 

ДРУГИХ И ТРАЖЕЊЕ/ ДАВАЊЕ 

ОСНОВНИХ ИНФОРМАЦИЈА О 

СЕБИ И ДРУГИМА 

Hi Sophie, how are you/ have you been? Fine!/ Pretty good!/Great!/ Never been better!/Not bad!/As usual./A little busy 

actually!/I’ve been busy studying, how about you?/Thanks for asking, and you? 

It was nice meeting you. It was nice/a pleasure meeting you as well/too./You as well/too./I hope to see you again./I look forward 

to meeting/seeing you again. Say hello/hi to your family. 

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

name/surname?  

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

I grew up/was raised in Serbia, but my parents moved to Australia when I was ten. My paternal grandparents are still alive, but 

my maternal grandparents died when I was a child. 

These are my classmates, Vasilije and Neda; we’ve been friends for years. We belong to the the Drama Club, and we meet once a 

week/every Thursday afternoon. Which school club do you belong to? 

Who’s that girl on the right/left - the one in the leather jacket and plain T-shirt? The picture was taken a few years ago, but it 

must be Elena, a girl from my class. She plays the guitar in the school orchestra. What instrument do you play? 

Luka and I go to the same school, but we aren’t in the same class. We get on/along very well, although we don’t always agree 

about everything. He doesn’t live in my street; however, he lives very close to me, just round the corner. Who do you get on/along 

(well) in your class/school/family? 

Phillip’s quite brainy, and he’s really good with computers,  but he’s been really bad-tempered since his parents got divorced. 

Who has he lived with since then? 

The Present Simple Tense за изражавање сталних и уобичајених радњи 

The Past Simple Tense глагола to be и осталих глагола (правилних и неправилних) 

The Past Continuous Tense  

The Present Perfect Tense учесталијих глагола (правилних и неправилних) 

Питања са Who/What/Which/Where/When/Why…  

Питања са препозиционим глаголима 

Употреба и изостављање чланова при ближем одређивању лица, у фиксним изразима (go to school/by car/on foot...), са 

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

Модални глаголи за извођење закључака о садашњости (must, can’t, may...) 

Пасивни облик глагола у простим временима (Present Simple, Past Simple, Future Simple) 

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

родбинске везе. Већи градови у земљама циљне културе. 

ОПИСИВАЊЕ БИЋА, 

ПРЕДМЕТА, МЕСТА, ПОЈАВА, 

РАДЊИ, СТАЊА И ЗБИВАЊА 

What’s he/she like? He’s smart and confident, but he’s slightly irresponsible at times. What does he/she look like? She’s of 

medium height/build and she’s got medium length straight/wavy/curly hair. She usually wears sporty clothes – she must love 

sports! 

My sister’s too young to take the driving test. My brother isn’t tall enough to play basketball. 

Fast food is unhealthy, isn’t it? These potatoes are too salty, aren’t they? 

Our results look great compared to theirs. We can’t be worse than them. 

The lamp is broken! The news is fascinating/unbelievable. 
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What an enormous fish! What a lovely drawing! What lovely weather! How interesting/boring! 

You can see/There’s a church in the middle/in the background/in front of the picture. 

I didn’t enjoy the amusement park – it was too scary!  

It was -10 degrees on the mountain - it was freezing cold and snowy.  

It rained/ snowed more heavily than last night.  

What’s the title of the book/film?It’s a novel/film entitled... 

Serbia is situated at the crossroads of Central and Southeast Europe. Belgrade is located at the confluence of the Danube and 

Sava Rivers. 

The United Kingdom consists of four countries: England,  Wales, Scotland and Northern Ireland. 

The UK national anthem is called “God Save the Queen“, while the US national anthem is called “The Star Spangled Banner“. 

What’s Serbian national anthem called? It’s “God of Justice“. 

What is/are the most endangered animal species in the world? 

What is/are the most popular teen TV series in your country? 

In Serbian tradition godparents are usually given the responsibility for naming a newborn child. 

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

Past Simple Тense и The Past Continuous Tense за изражавање  појава, радњи, стања и збивања у прошлости 

Поређење прилога  

Придеви са наставцима –ed и –ing  

Too (adjective) to... / (not) enough (adjective) to... 

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

Употреба одређеног члана код поређења придева/прилога 

Употреба/изостављање одређеног члана са основним географским појмовима (називима градова, држава, река...) 

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

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

Питања са What…like, How, Why…   

Негативни префикси un-, im-, ir-... 

Модални глаголи за извођење закључака о садашњости (must, can’t, may...) 

Пасивни облик глагола у простим временима (Present Simple, Past Simple, Future Simple) 

What (a/an) + adjective + noun 

Question tags 

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

географске карактеристике и сл.) 

ИЗНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА И 

САВЕТА, УПУЋИВАЊЕ 

ПОЗИВА ЗА УЧЕШЋЕ У 

ЗАЈЕДНИЧКОЈ АКТИВНОСТИ И 

Have a slice of bread!  

Help yourself/yourselves to the sandwiches! 

Less/More, please!  

He should cut down on sweets, shouldn’t he? 

If you experience any form of bullying, you should immediately report it to the teachers. 
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РЕАГОВАЊЕ НА ЊИХ What should/shall I do if my Facebook account gets hacked? 

Are we meeting Pavle and Dorotea in front of the cinema? 

Let’s go sightseeing, shall we? 

We’ll play in the garden if the weather gets better, won’t we? 

I’m on the team, aren’t I? 

I’ll keep my fingers crossed for you! 

Why don’t we download some music from the Internet? 

Let me show you!  

It’s lesson/break/quiz time! 

The game is over! 

They asked me to join their team.  

The doctor told me to stay in bed and drink plenty of fluids. 

She advised us to take a bus downtown/not to drink the water. 

Should за давање савета 

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

Модални глаголи за изражавање предлога - can/could/may/might 

Заповедни начин 

The Present Continuous Tense за унапред договорене радње 

Question tags 

Индиректни предлози и савети 

Први кондиционал 

Повратне заменице 

(Интер)културни садржаји: прикладно упућивање предлога, савета и позива и реаговање на предлоге, савете и позиве. 

ИЗРАЖАВАЊЕ МОЛБИ, 

ЗАХТЕВА, ОБАВЕШТЕЊА, 

ИЗВИЊЕЊА, ЧЕСТИТАЊА И 

ЗАХВАЛНОСТИ 

Can I have my magazine back? 

Can/Could we have some advice/information about the trip? 

Could you speak a bit more slowly/speak up, please?  

Mother told the children to stop arguing/fighting. 

The flight attendant told the passangers to fasten their seat belts. 

The librarian asked us not to make noise in the library. 

Will you leave me alone, please? He asked me to leave him alone. 

She promised/refused to let me use her laptop/dictionary.  

I’m sorry for your loss!/I’m sorry to hear that! Thank you for your sympathy/kindness! 

He thanked me for my help/support.  

Sorry for being late. Thanks for coming. Thank you in advance! 

I´ll put it down so that I don´t make the same mistake again! 

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

Индиректне наредбе и молбе 
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Gerund/Infinitive 

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

РАЗУМЕВАЊЕ И ДАВАЊЕ 

УПУТСТАВА 

If you want to help the charity, email... or call... 

If you want to recycle, sort out/separate different materials and put them in recycling containers. 

You can set up your account in just a few steps. 

Once you have finished, you can save your work and share the link. 

Make sure you check your essay for spelling mistakes before you hand it in! 

Make/ Do a class survey on their reading habits/ media preferences. Compare/ Present the results. 

The form must be completed in ink.  

Write your name and address in block capitals.  

Fill in the blanks.  

Don't let go of the handlebar on that bike!  

Keep your dog on a leash! 

Hold on! Hold the line! 

When a challenge is given don’t step back. Step up! 

Први кондиционал 

Заповедни начин 

Пасивни облик модалних глагола 

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

ОПИСИВАЊЕ РАДЊИ У 

САДАШЊОСТИ 

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

it’s taking me only half the time. 

Who’s the teacher telling off? 

What are the police looking for?  
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She’s getting dressed for the party, isn’t she? The children are dressed up for the celebration, aren’t they? 

My parents have been married since 2002. 

Can you do a handstand/ a cartwheel/ a forward/backward roll/ a split/ a bridge? 

We’ve been able to use the application for over a year now. 

Teenagers don’t watch TV as often as they used to. 

My neighbours have got a very big house with a swimming pool - they must be rich! 

Pavle can’t be on holiday – I’ve just seen him! 

In Serbian tradition, if you hiccup, someone is talking about you.  

Plants die if they don't get enough water. 

The novel/film is based on an oral folk story/a historic fact. 

The Present Simple Tense за изражавање сталних и уобичајених радњи 

The Present Continuous Tense за изражавање тренутних и привремених радњи. 

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

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

Нулти кондиционал 

Питања са препозиционим глаголима  

Can за изражавање способности у садашњости 

Модални глаголи за извођење закључака о садашњости (must, can’t, may...) 

Пасивни облик глагола у простим временима (Present Simple) 

Question tags 

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

активности; распусти и путовања; традиција и обичаји. 

ОПИСИВАЊЕ РАДЊИ У 

ПРОШЛОСТИ 

It was very nice/kind of Nadja to help me with my homework. 

Nicholas did very well in his test – better than in the previous one! 

Lara was born in Canada, but her family moved to the USA two years ago. Which US state did they move to? 

Have you ever read this book? No, but I’d like to. 

Has Marco finished his exams yet? 

She has already had supper, hasn’t she? 

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

Everybody enjoyed themselves, didn’t they? 

We’ve won! They’ve lost! 

Have the police been able to find the criminals who robbed the bank? 

When we looked up we could see the stars. 

I broke my glasses so I couldn’t see the board at school. 

It was raining when I left home this morning.  

While we were watching TV, I fell asleep.  

Who were you talking to when I saw you at the party?  
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What was Isaac Newton doing when he discovered the law of gravity? He was sitting in his garden when an apple fell on his 

head. 

I didn’t use to like animals, but I do now. 

What kind of TV programmes did you use to watch when you were a child? 

Robin Hood used to take from the rich and give to the poor. 

The Indians didn’t use to hunt with guns, they used to hunt with bows and arrows. 

The plane was late so we had to wait for ages. 

It was very warm so we didn’t have to wear jumpers. 

Did you have to study hard for your maths test? 

I was given a lot of useful advice/information about the project. 

How many people were killed in the hurricane/flood/earthquake? 

How many homes were destroyed by the hurricane/flood/earthquake? 

What was the deadliest hurricane/flood/earthquake? 

America was discoverd in 1492. When was George Washington elected the first president of the United States? 

Peter I reigned as the last King of Serbia and as the first King of the Serbs, Croats and Slovenes. When was he proclaimed King 

of Serbia? 

Queen Elizabeth II has ruled Britain since 1952, when her father, King George VI, died. When was she crowned? 

“The Bridge on the Drina“was written by Ivo Andrić. Who was “Oliver Twist“ written by? 

 

The Past Simple Tense  правилних и неправилних глагола, све употребе 

The Past Continuous Tense, све употребе  

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

The Present Perfect Simple Tense за изражавање искустава и радњи у неодређеној прошлости и са ever, never, just, аlready, 

yet… 

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

Used to  

Could и was/were able to за изражавање способности у прошлости 

Питања са Who/What/Which/Where/When/Why…  

Питања са препозиционим глаголима 

Пасивни облик глагола у простим временима  (Past Simple) 

Question tags 

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

ОПИСИВАЊЕ БУДУЋИХ 

РАДЊИ (ПЛАНОВА, НАМЕРА, 

ПРЕДВИЂАЊА) 

I’m going to the dentist’s/doctor’s tomorrow morning. 

Anja is spending the weekend at her grandparents’. 

My auntie Sara is getting married next month.  

My mum’s flying to Rome this afternoon. What time does her plane leave? 

The project will/could/may/might be finished by the end of the month.   
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Will you be able to hand in your project in time? 

I hope the rain will stop soon! 

Look at the bright sky – it’s going to be a lovely day today! 

The car’s going to hit the child! We’re going to miss the train! 

Mina’s going to take the final exam at the end of term - I’m sure she’ll pass it.  

I’ll let you know as soon as I get the results! 

Let's cross that bridge when we come to it!  

The teacher will get angry if we don’t finish our homework, won’t he?  

If Nenad doesn’t do any revision for his exam, he will get bad marks and fail it. 

I haven’t heard from my cousins for ages - I’ll text them to check if they’re OK. 

What will happen if we don't stop polluting our planet? 

In Serbian tradition, if your left palm is itching, you will get money, but if it’s the right one then you will give money. 

The Present Continuous Tense за изражавање унапред договорених/испланираних радњи 

The Present Simple Tense за изражавање будућих радњи које су део утврђених распореда/програма 

The Future Simple Tense за изражавање одлука донетих у тренутку говора, обећања и предвиђања на основу знања, 

искуства и веровања 

Модални глаголи за изражавање вероватноће: could/may/might 

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

Временске зависне реченице за изражавање будућности и одговарајући везници (when, after, before, as soon as...) 

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

Пасивни облик глагола у простим временима (Future Simple) 

Question tags 

Will be able to за изражавање способности у будућности 

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

Кључни појмови: Језик, комуникација, књижевност, култура 

Упутства за дидактичко методичко 

остваривање програма 

Препоручује се комуникативно интерактивни приступ. 

Током часа се препоручује динамично смењивање техника/активности које не би требало да трају дуже од 15 минута. 

Слушање и реаговање на команде наставника на страном језику или са аудио записа (слушај, пиши, повежи, одреди али 

и активности у вези са радом у учионици: цртај, сеци, боји, отвори/затвори свеску, итд.). 

Рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације итд.). Препоручују се још и игре 

примерене узрасту ученика. 

Затим, класирање и упоређивање (по количини, облику, боји, годишњим добима, волим/не волим, компарације...). 

Решавање „проблем-ситуација“ у разреду, тј. договори и мини-пројекти. „Превођење“ исказа у гест и геста у 

исказ.Повезивање звучног материјала са илустрацијом и текстом, повезивање наслова са текстом или, пак, именовање 

наслова. 
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Праћење и вредновање наставе и 

учења:  

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). 

Међупредметне компетенције / 

корелација међу предметима: 

Ученици током учења страних језика не развијају само комуникацију на страном језику, већ и естетичку компетенцију, 

затим компетенције за сарадњу, за одговоран живот у друштву итд. 

Осим повезаности са матерњим језиком, историјом, географијом, музичком културом, грађанским васпитањем, 

информатиком и рачунарством, корелација је неопходна са свим предметима. 

Ослања се на правилник: Правилник  о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања „Службени гласник 

Републике Србије – Просветни гласник”, број 5/19) 

 

 
Назив предмета ЛИКОВНА КУЛТУРА  

Разред Седми 

Годишњи фонд часова / 

Недељни фонд часова 

36  часова годишње / један час на недељном нивоу 

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. 
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ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

– користи традиционалне технике 

и одабрана савремена средства за 

ликовна истраживања; 

– изражава, одабраним ликовним 

елементима, емоције, стање или 

имагинацију; 

– обликује композиције 

примењујући основна знања о 

пропорцијама и перспективи; 

– користи, сам или у сарадњи са 

другима, одабране изворе, 

податке и информације  као 

подстицај за стваралачки рад;  

– разговара о одабраним идејама, 

темама или мотивима у 

уметничким остварењима 

различитих култура и епоха; 

– уважава себе и друге када снима, 

обрађује и дели дигиталне 

фотографије;  

– учествује у заједничком 

креативном раду који обједињује 

различите уметности и/или 

уметност и технологију; 

– прави, самостално или у тиму, 

презентације о одабраним  

темама повезујући кључне 

текстуалне податке и визуелне 

информације; 

– представи своје и радове других, 

кратко, аргументовано и 

афирмативно;  

– предлаже идеје за уметничку 

рециклажу, хуманитарне акције 

кроз ликовно стваралаштво или 

обилазак места и установа 

ПРОСТОР И 

КОМПОЗИЦИЈА 

Композиција. Боје и емоције, стилизација облика.  Композиција линија, композиција боја, композиција 

облика. Равнотежа, контраст, понављање и степеновање облика, варијације.  Орнамент и арабеска.    

Пропорције. Пропорције главе и тела.  

Перспектива. Колористичка, ваздушна, линеарна перспектива. 
 

КОМУНИКАЦИЈА Теме. Историјска, религијска и митолошка тема. Оригинал, копија и плагијат. 

Дигитална фотографија. Кадар, селфи и аутопортрет. 

Анимација. Процес креирања, стори борд. 

Сцена. Обједињавање покрета, игре и звука.  

Презентације.  

 

УМЕТНОСТ 

ОКО НАС 

 

Уметност и технологија. Уметничка занимања  и продукти. Савремена технологија и уметност.  

Уметност око нас. Уметничка рециклажа, уметнички пројекти, хуманитарне акције... Наслеђе. 
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културе; 

– разматра своја интересовања и 

могућности у односу на 

занимања у визуелним 

уметностима. 

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

Упутство за дидактичко 

методичко остваривање 

програма: 

Програм је усмерен на свет у коме ученик живи и одраста и који треба свесно да опажа, доживљава и истражује из 

различитих углова. Сви садржаји везани за визуелну уметност (укључујући и уметничка остварења из ближе и даље 

прошлости) у блиској су вези са савременим светом и ученици треба постепено, до краја школовања, да истражују и 

откривају те везе. пожељно је да се настава планира тимски. Поједини задаци/активности могу да се реализују у кабинету 

за информатику, у интегрисаној настави, у настави других предмета, ван школе (на екскурзији, у музеју...) или као домаћи 

задатак (индивидуални или тимски пројекти). 

Праћење и вредновање наставе 

и учења: 

Наставник током године континуирано прати процењује и подстиче развијање појединачних потенцијале ученика. 

Наставник оцењује на основу предложених елемената.Такође, од користи је и самопроцена која може бити вербална и 

писана. 



Основна школа „Љупче Николић“ у Алексинцу                                                                            Анекс Школског програма за 2020/2021. 

год. 

 

 
Међупредметне компетенције / 

корелација међу предметима: 

Предмет утиче на развој естетичке компетенције, али и за комуникацију и сарадњу. Препоручује се тимски рад и процена 

продуката ученичких активности. Већина предмета је у корелацији: историја, техника и технологија, информатика и 

рачунарство, музичка култура, српски језик, физика, биологија... 

Ослања се на правилник: 
Правилник  о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања „Службени гласник Републике 

Србије – Просветни гласник”, број 5/19 

 

 
Назив предмета МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Разред Седми разред 

Годишњи фонд часова/ 

Недељни фонд часова 

36 часова на годишњем нивоу /  

1 час на недељном нивоу 

Циљ Циљ учења предмета Mузичка култура 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  
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препозна врсту жичаних 

инструмента по изгледу и звуку;  

опише начин добијања тона код 

жичаних инструмената;  

повеже  различите видове  

музичког изражавања са 

друштвено-историјским 

амбијентом у коме су настали;  

наведе изражајна средстава 

музичке уметности 

карактеристична за период 

барока и класицизма; 

уочи основне карактеристике 

музичког стваралаштва у бароку 

и класицизму; 

препозна инструмент или групу 

према врсти композиције у 

оквиру датог музичког стила; 

објасни како је музика повезана 

са другим уметностима и 

областима ван уметности 

(музика и религија; технологија 

записивања, штампања нота; 

извођачке и техничке 

могућности инструмената;  

разликује музичке форме барока 

и класицизма; 

идентификује репрезентативне 

музичке примере најзначајнијих 

представника барока и 

класицизма; 

идентификује елементе музике  

барока и класицизма  као 

инспирацију у музици 

савременог доба; 

изводи музичке примере 

користећи глас, покрет и 

 

ЧОВЕК И МУЗИКА 

 

Барок. 

Рођење опере.  

Клаудио Монтеверди.  

Облици вокално-инструменталне музике (ораторијум, кантата). Инструментална музика: 

солистичко, камерно и оркестарско музицирање.  

Инструментални облици: свита, кончерто гросо. 

Антонио Вивалди, Јохан Себастијан Бах и Георг Фридрих Хендл. 

Класицизам  

Појам сонате и симфоније. Жанрови класичне музике –опера, црквени жанрови,  симфонијска, 

концертантна, камерна (посебно гудачки квартет), солистичка музика. Јозеф Хајдн, Волфганг 

Амадеус Моцарт и Лудвиг ван Бетовен. 

Развој српске црквене музике. 

МУЗИЧКИ 

ИНСТРУМЕНТИ 

 

Жичани: трзалачки и гудачки. 

Градитељске школе. 

Појам симфонијског оркестра 

Српски народни музички инструменти. 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

 

Елементи музичке изражајности: тeмпo, динaмика, тoнскe бoje различитих глaсoва и 

инструмeната. 

Слушање световне и духовне музике барока и класицизма.   

Слушaњe вокалних, вoкaлнo-иструмeнтaлних и инструмeнтaлних кoмпoзициja, дoмaћих и 

стрaних кoмпoзитoрa. 

Слушање дела традиционалне народне музике.  

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

 

Пeвaње пeсама пo слуху и из нотног текста (солмизацијом) самостално и у групи.  

Певање песама у комбинацији са покретом.  

Певање и свирaњe из нотног текстa нaрoдних и умeтничких композиција нa инструмeнтимa 

Oрфoвoг инструмeнтaриja и/или на другим инструментима. 

Извођење једноставнијих музичких примера у вези са обрађеном темом.  

Извођење (певање или свирање) једноставних ритмичких и мелодијских репрезентативних 

примера (oдломака/тема) у стилу музике барока, класицизма. 

 

МУЗИЧКО 

СТВАРАЛАШТВО 

Крeирaњe пoкрeтa уз музику кojу учeници изводе.  

Крeирaњe ритмичке прaтњe.  

Реконструкција музичких догађаја у стилу барока и класицизма.  
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инструменте, сaмoстaлнo и у 

групи; 

користи музичке обрасце у 

осмишљавању музичких целина 

кроз пeвaњe, свирaњe и пoкрeт;  

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; 

примењује принцип сарадње и 

међусобног подстицања у 

заједничком музицирању;  

понаша се у складу са правилима 

музичког бонтона у различитим 

музичким приликама; 

критички просуђује утицај 

музике на здравље; 

користи могућности ИКТ-а за 

самостално истраживање, 

извођење и стваралаштво. 

Избор композиција за 

певање и свирање  

 

 

Химне Човек и 

музика: 

Елементи 

музичке 

писмености: 

Елементи музичке писмености: 

Државна 

химна 

Марк Антоан 
Шарпантје, Те 

Деум 

Народна песма 
из Србије, Дуње 

ранке 

Георг Фридрих Хендл, канон Игра коло весело 

Химна 

Светом Сави 

Волфганг 

Амадеус 

Моцарт, Мала 

Харолд Арлен, 

Изнад дуге 
Јохан Себастијан Бах, Радост и весеља сласт, из кантате О селу 
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ноћна музика 

Химна 

школе 

Лудвиг ван 

Бетовен, Ода 

радости, IX 

симфонија 

Волфганг 

Амадеус 
Моцарт, Чежња 

за пролећем 

Јозеф Хајдн, Јесење лишће из 3. става ораторијума Годишња доба 

  Александар 

Јорговић, Циц  
Волфганг Амадеус Моцарт, Арија Папагена из опере Чаробна фрула 

 

 

  Лудвиг ван Бетовен, Птич'ја туга 

Народне 

песме и 

игре 

 

Кључни појмови:  Кључни појмови садржаја: барок, ораторијум, кантата, свита, кончерто гросо, класицизам, соната, симфонија, камерна 

музика. 

Упутство за дидактичко 

методичко остваривање 

програма: 

Настава се базира на перцепцији најупечатљивијих музичких примера (за слушање или извођење музике), који имају задатак да 

активирају свесну активност, фокусирају пажњу ученика, иницирају процес мишљења и креирају одговарајући сазнајно-емоционални 

доживљај. 

Настава музичке културе остварује се кроз следеће области: 

Човек и музика. 

Музички инструменти. 

Слушање музике. 

Извођење музике. 

Музичко стваралаштво. 

Наставник, такође, прати оквир организације годишњих и месечних активности, приликом креирања планова  води рачуна о школском 

календару и активностима које прате живот школе, па према њима усмерава и обликује наставне садржаје. 
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Праћење и вредновање 

остваривања програма: 

Праћење музичког развоја и оцењивање сваког ученика  ослања се на њeгoво знање, рaд, степен ангажованости, 

кооперативност, интeрeсoвaњe, стaв, умeшнoст и крeaтивнoст, али и напредовање у односу на претходна постигнућа. 

Начин провере и оцена треба да подстичу ученика да напредује и активно учествује у свим видовима музичких 

активности. Главни критеријум је партиципација. Могу се користити и други начини оцењивања као што су: 

допринос ученика за време групног рада; израда креативних задатака на одређену тему;  рад на пројекту (ученик даје 

решење за неки проблем и одговара на конкретне потребе); специфичне вештине. 

Наставник треба да мотивише ученика на даљи развој, тако да ученик осети да је кроз процес вредновања виђен и 

подржан, као и да има оријентацију где се налази у процесу развоја у оквиру музике и музичког изражавања. Може се 

врeднoвaти и ствaрaлaчкo aнгaжoвaње учeникa, али нe прeмa квaлитeту нaстaлoг дeлa, jeр су и нajскрoмниje музичкe 

импрoвизaциje, креативно размишљање и стварање пeдaгoшки oпрaвдaнe. 

Сумативно вредновање треба да буде осмишљено кроз задатке и активности које захтевају креативну примену 

знања. Диктате не треба практиковати ни задавати. 

Међупредметне компетенције / 

корелација са другим 

предметима: 

Кроз предмет музичка култура развија се естетичка компетенција, али и комуникација, сарадња, одговоран однос према 

друштву, али и остале компетенције.  

Корелација са наставом ликовне културе, српског, руског и енглеског језика се у школи одвија свакодневно, али је 

неопходна са свим предметима. 

Ослања се на правилник: Правилник  о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања „Службени гласник Републике 

Србије – Просветни гласник”, број 5/19 

 
Назив предмета ИСТОРИЈА 

Разред Седми 

Годишњи фонд часова 72  

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 
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доводи у везу узроке и последице 

историјских догађаја, појава и 

процеса на конкретним 

примерима; 

изводи закључак о повезаности 

националне историје са 

регионалном и европском, на 

основу датих примера; 

уочава везу између развоја српске 

државности током новог века и 

савремене српске државе; 

сагледа значај и улогу истакнутих 

личности у датом историјском 

контексту; 

наведе специфичности 

друштвених појава, процеса, 

политичких идеја, ставова 

појединаца и група насталих у 

новом веку; 

препознаје основне 

карактеристике различитих 

идеологија; 

анализира процес настанка 

модерних нација и наводи њихове 

основне карактеристике; 

уочава утицај и улогу књижевних 

и уметничких дела на формирање 

националног идентитета у 

прошлости; 

уочава утицај историјских 

догађаја, појава и процеса на 

прилике у савременом друштву; 

препознаје историјску подлогу 

савремених институција и 

друштвених појава (грађанска 

права, парламентаризам, 

уставност);   

ОСНОВИ ПРОУЧАВАЊА ПРОШЛОСТИ 

 

Основне одлике, хронолошки и просторни оквири периода од 

Индустријске револуције до завршетка Првог светског рата.  

Историјски извори за изучавање периода од Индустријске 

револуције до завршетка Првог светског рата и њихова 

сазнајна вредност (материјални, писани, аудио и визуелни). 

ЕВРОПА, СВЕТ, СРПСКА ДРЖАВА И НАРОД НА 

ПОЧЕТКУ ИНДУСТРИЈСКОГ ДОБА  

(до средине XIX века) 

Индустријска револуција (парна машина и њена примена; 

промене у друштву – јачање грађанске и појава радничке 

класе).  

Политичке револуције (узроци, последице и обележја, 

европске монархије уочи револуција, просветитељске идеје, 

примери америчке и француске револуције; појмови 

уставности и поделе власти, Декларација о правима човека и 

грађанина, укидање феудализма). 

Наполеоново доба (Наполеонова владавина, ратови, тековине, 

Бечки конгрес). 

Свакодневни живот и култура (промене у начину живота). 

Источно питање и балкански народи (политика великих сила, 

борба балканских народа за ослобођење). 

Живот Срба под османском и хабзбуршком влашћу.  

Српска револуција 1804–1835 (основна обележја, ток Првог и 

Другог српског устанка, последице и значај). 

Развој модерне српске државе (аутономија Кнежевине Србије, 

успостава државе, оснивање образовних и културних 

установа). 

Црна Гора у доба владичанства (основна обележја државног и 

друштвеног уређења).  

Истакнуте личности: Џејмс Ват, Волтер, Катарина II, Марија 

Терезија, Робеспјер, Наполеон Бонапарта, вожд Карађорђе, 

кнез Милош, кнегиња Љубица, Доситеј Обрадовић, Вук 

Караџић, прота Матеја Ненадовић, Петар I и Петар II Петровић 

Његош, Сава Текелија, митрополит Стефан Стратимировић.  

ЕВРОПА, СВЕТ, СРПСКА ДРЖАВА И НАРОД У ДРУГОЈ 

ПОЛОВИНИ XIX ВЕКА 

 

 

Рађање модерних држава, међународни односи и кризе 

(револуције 1848/49 – „пролеће народа”, политичке идеје, 

настанак модерне Италије и Немачке, успон САД и грађански 

рат, борба за колоније у Африци и Азији, Персија, Индија, 

Кина, опадање Османског царства). 

Промене у привреди, друштву и култури (Друга индустријска 
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анализирајући дате примере, 

уочава утицај научно-

технолошког развоја на промене у 

друштвеним и привредним 

односима и природном окружењу;  

пореди положај и начин живота 

припадника различитих 

друштвених слојева и група у 

индустријско доба; 

приказује на историјској карти 

динамику различитих историјских 

појава и промена у новом веку; 

уочава историјске промене, 

поређењем политичке карте 

савременог света са историјским 

картама других епоха;  

пореди информације приказане на 

историјској карти са 

информацијама датим у другим 

симболичким модалитетима; 

повеже визуелне и текстуалне 

информације са одговарајућим 

историјским контекстом 

(хронолошки, политички, 

друштвени, културни); 

пореди различите историјске 

изворе и класификује их на 

основу њихове сазнајне 

вредности; 

анализира и процени ближе 

хронолошко порекло извора на 

основу садржаја; 

уочава специфичности у 

тумачењу одређених историјских 

догађаја и појава на основу 

поређења  извора различитог 

порекла; 

револуција, људска права и слободе – право гласа, укидање 

робовласништва, положај деце и жена; култура, наука, 

образовање, свакодневни живот). 

Кнежевина и Краљевина Србија и њено окружење (развој 

државних установа и политичког живота, унутрашња и спољна 

политика, међународно признање – Берлински конгрес; 

културна и просветна политика, свакодневни живот; положај 

Срба под хабзбуршком и османском влашћу).  

Истакнуте личности: Ђузепе Гарибалди, Ото фон Бизмарк, 

Наполеон III, краљица Викторија, Абрахам Линколн, Карл 

Маркс, браћа Лимијер, Алфред Нобел, кнез Александар 

Карађорђевић, кнез Михаило, краљ Милан, краљица Наталија 

и краљ Александар Обреновић, књаз Никола Петровић, Илија 

Гарашанин, Јован Ристић, Никола Пашић, Стојан Новаковић, 

патријарх Јосиф Рајачић, Катарина Ивановић, Светозар 

Милетић, Бењамин Калај, Алекса Шантић.  

ЕВРОПА, СВЕТ, СРПСКА ДРЖАВА И НАРОД НА 

ПОЧЕТКУ XX ВЕКА 

 

 

Међународни односи и кризе (формирање савеза, сукоби око 

колонија, Руско-јапански рат, Мароканска криза, Анексиона 

криза, Либијски рат, балкански ратови). 

Култура, наука и свакодневни живот (Светска изложба у 

Паризу, примена научних достигнућа, положај жена). 

Краљевина Србија и њено окружење (Мајски преврат, 

политички живот, унутрашња и спољна политика; појава 

југословенства, наука, култура, свакодневни живот, положај 

Срба под аустроугарском и османском влашћу, Црна Гора – 

доношење устава, проглашење краљевине; учешће Србије и 

Црне Горе у балканским ратовима).  

Велики рат (узроци и повод, савезништва и фронтови, Србија и 

Црна Гора у рату; преломнице, ток и последице рата; аспекти 

рата – технологија рата, пропаганда, губици и жртве, глад и 

епидемије; човек у рату – живот у позадини и на фронту; 

живот под окупацијом и у избеглиштву; Велики рат у сећању). 

Истакнуте личности: Алберт Ајнштајн, Пјер и Марија Кири, 

Сигмунд Фројд, Михајло Пупин, Никола Тесла, Хенри Форд, 

Вилхелм II, Николај II Романов, Вудро Вилсон, краљ Петар и 

престолонаследник Александар Карађорђевић, Јован Цвијић, 

Надежда Петровић, Арчибалд Рајс, Милунка Савић, Флора 
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уочи пристрасност, пропаганду и 

стереотипе у садржајима 

историјских извора; 

употреби податке из графикона и 

табела у елементарном 

истраживању; 

презентује, самостално или у 

групи, резултате елементарног 

истраживања заснованог на 

коришћењу одабраних 

историјских извора и литературе, 

користећи ИКТ; 

упоређује, анализира и уочава 

разлике између својих и ставова 

других; 

раздваја битно од небитног у 

историјској нарацији; 

препознаје смисао и сврху 

неговања сећања на важне 

личности и догађаје из историје 

државе и друштва; 

идентификује историјске 

споменике у локалној средини и 

учествује у организовању и 

спровођењу заједничких 

школских активности везаних за 

развој културе сећања. 

Сендс, Радомир Путник, Степа Степановић, Живојин Мишић, 

Петар Бојовић, Јанко Вукотић, Драгутин Димитријевић Апис. 

Кључни појмови: Кључни појмови садржаја: револуција, индустријско доба, Источно питање, људска права, уставност, Сретењски устав, 

уставна и парламентарна монархија, република, Кнежевина Србија, Краљевина Србија, Велики рат, либерализам, 

национализам, социјализам, империјализам, колонијализам, расизам. 

Упутство за дидактичко-

методичко остваривање 

програма 

Програм обухвата четири тематске целине конципиране тако да ученици развијају не само основна знања, већ да их 

искористе за развој вештина историјског мишљења иза изградњу ставова и вредности. Наставник има могућност да изабере и 

неке додатне садржаје уколико сматра да су примерени средини у којој ученици живе, или да одговарају њиховим 

интересовањима. Такође, може да користи историјске текстове и карте, докуметарне, дигиталне и видео материјале, музејске 

експонате и друго. Уз све то треба примењивати дидактички концепт мултиперспективности. Фокус је на учењу у школи, на 

начин да буде: 

смислено: повезивањем оног што учи са оним што зна и са ситуацијама из живота; повезивањем оног што учи са оним што је 
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учио из Историје и других предмета; проблемски: самосталним прикупљањем и анализирањем података и информација; 

постављањем релевантних питања себи и другима; развијањем плана решавања задатог проблема; дивергентно: предлагањем 

нових решења; смишљањем нових примера; повезивањем садржаја у нове целине; критички: поређењем важности појединих 

чињеница и података; смишљањем аргумената; кооперативно: кроз сарадњу са наставником и другим ученицима; кроз 

дискусију и размену мишљења; уважавајући аргументе саговорника. 

Наставник планира своје и активности ученика на часу, омогућавајући ученицима увид у различите изворе знања, уџбеник, 

али и историјске изворе и друге извора сазнавања.  

Прећење и вредновање 

наставе и учења: 

На почетку године потребно је иницијално тестирање. У свакој прилици ученике треба охрабривати за самопроцену. Треба 

вредновати и процес и продукте учења. Активност ученика је, такође, добра прилика, нарочито током рада у групи, за 

вршњачко оцењивање. 

Међупредметне 

компетенције / Корелација 

са другим предметима:  

Током рада у оквиру прве теме развијају се компетенције за: целоживотно учење, ештине за живот у демократском друштву, 

вештина комуникације, дигитална компетенција и рад с подацима и информацијама. Кроз наредне области развијају се остале 

међупредметне компетенције.  

Корелација је могућа и потребна са свим предметима, најпре са часовима српског језика и књижевности, са географијом, 

грађанским васпитањем, а затим и осталим предметима, уз јачање дигиталних компетенција ученика. 

Ослања се на правилник: Правилник  о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања („Службени гласник Републике 

Србије – Просветни гласник”, број 5/19 

 
Назив предмета: ГЕОГРАФИЈА 

Разред: Седми 

Годишњи фонд часова / 

 недељни фонд часова 

72 часа годишње / 2 часа на недељном нивоу 

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 ОБЛАСТ / ТЕМА САДРЖАЈИ 
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По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да: 

дефинише границе континента и показује 

на карти океане и мора којима је 

проучавани континент окружен и лоцира 

највећа острва, полуострва, мореузе, 

земљоузе, пролазе, ртове; 

проналази на карти државе проучаване 

регије и именује их; 

приказује на немој карти: континенте, 

океане, мора, облике разуђености обала, 

низије, планине, реке, језера, државе, 

градове; 

класификује облике рељефа, водне 

објекте и живи свет карактеристичан за 

наведену територију;  

анализира утицај географске ширине, 

рељефа, односа копна и мора, морских 

струја, вегетације и човека на климу;  

објашњава настанак пустиња на 

територији проучаваног континента; 

проналази податке о бројном стању 

становништва по континентима, регијама 

и одабраним државама и издваја 

просторне целине са највећом 

концентрацијом становништва у свету; 

укаже на узроке и последице кретања 

броја становника, густине насељености, 

природног прираштаја, миграција и 

специфичних структура становништва по 

континентима, регијама и у одабраним 

државама; 

тумачи и израђује тематске карте 

становништва по континентима, регијама 

и одабраним државама; 

описује узроке и последице урбанизације 

РЕГИОНАЛНА 

ГЕОГРАФИЈА 

Регионална географија, принципи регионализације. Хомогеност и хетерогеност 

географског простора.  

ГЕОГРАФСКЕ РЕГИЈЕ 

ЕВРОПЕ 

 

Јужна Европа – културно- цивилизацијске тековине, етничка хетерогеност, туризам, 

политичка подела.  

Државе Јужне Европе: државе бивше СФРЈ, Италија, Шпанија и Грчка – основне 

географске карактеристике. 

Средња Европа – културно-цивилизацијске тековине, савремени демографски процеси, 

природни ресурси и економски развој, урбанизација, политичка подела. 

Немачка – основне географске карактеристике. 

Западна Европа – културно-цивилизацијске тековине, савремени демографски процеси, 

природни ресурси и економски развој, урбанизација, политичка подела. 

Француска и Уједињено Краљевство – основне географске карактеристике. 

Северна Европа – природни ресурси и економски развој, народи, политичка подела. 

Норвешка – основне географске карактеристике. 

Источна Европа – културно-цивилизацијске тековине, етничка хетерогеност, природни 

ресурси и економски развој, политичка подела.  

Руска Федерација – основне географске карактеристике. 

Европска унија – пример интеграционих процеса. 

АЗИЈА 

Географски положај, границе и величина Азије. 

Природне одлике Азије. 

Становништво Азије. 

Насеља Азије.  

Привреда Азије. 

Политичка и регионална подела. 

Југозападна Азија – природни ресурси и економски развој, културно-цивилизацијске 

тековине, савремени демографски процеси, урбанизација, политичка подела. 

Јужна Азија – културно-цивилизацијске тековине, савремени демографски процеси, 

етничка хетерогеност, урбанизација, политичка подела. 

Југоисточна Азија – природни ресурси и економски развој, политичка подела. 

Источна Азија – културно-цивилизацијске тековине, савремени демографски процеси, 
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на различитим континентима, регијама и 

у одабраним државама; 

доведе у везу природне ресурсе са 

степеном економске развијености 

појединих регија и одабраних држава; 

уз помоћ географске карте објашњава 

специфичности појединих просторних 

целина и описује различите начине 

издвајања регија; 

објасни формирање политичке карте 

света; 

објашњава узроке и последице глобалних 

феномена као што су сиромаштво, 

унутрашње и спољашње миграције, 

демографска експлозија и пренасељеност, 

болести и епидемије, политичка 

нестабилност; 

доводе у везу квалитет живота 

становништва са природним, 

демографским, економским и политичко-

географским одликама простора; 

препознаје негативне утицаје човека на 

животну средину настале услед 

специфичности развоја пољопривреде, 

рударства, енергетике, индустрије, 

саобраћаја и туризма на проучаваним 

континентима, регијама и у одабраним 

државама; 

анализира примере позитивног утицаја 

човека на животну средину у државама 

које улажу напоре на очувању природе и 

упоређује их са сличним примерима у 

нашој земљи;  

изводи закључак о могућим решењима за 

коришћење чистих извора енергије у 

државама чија се привреда заснива 

највише на експлоатацији нафте и угља;  

етничка хетерогеност, природни ресурси и економски развој, урбанизација, политичка 

подела. 

Централна Азија – природни ресурси, политичка подела, насеља и становништво. 

АФРИКА 

Географски положај, границе и величина Африке. 

Природне одлике Африке. 

Становништво Африке. 

Насеља Африке. 

Привреда Африке. 

Политичка и регионална подела. 

Афрички Медитеран и Сахарска Африка. Подсахарска Африка. 

СЕВЕРНА  

АМЕРИКА 

Географски положај, границе, величина и регионална подела Северне Америке.  

Природне одлике Северне Америке. 

Становништво Северне Америке. 

Насеља Северне Америке.  

Привреда Северне Америке. 

Политичка подела. 

ЈУЖНА 

АМЕРИКА 

Географски положај, границе и величина Јужне Америке. 

Природне одлике Јужне Америке. 

Становништво Јужне Америке. 

Насеља Јужне Америке.  

Привреда Јужне Америке. 

Политичка подела. 
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истражује утицај Европске уније на 

демографске, економске и политичке 

процесе у Европи и свету;  

описује улогу међународних 

организација у свету.  

 
АУСТРАЛИЈА И 

ОКЕАНИЈА 

Географски положај, границе и величина Аустралије и Океаније. 

Природне одлике Аустралије. 

Колонијални период и становништво Аустралије. 

Насеља Аустралије.  

Привреда Аустралије. 

Океанија – основна географска обележја. 

Политичка и регионална подела. 

 ПОЛАРНЕ ОБЛАСТИ 

Основне географске одлике Антарктика – откриће, назив, географски положај, природне 

одлике, природни ресурси и научна истраживања. 

Основне географске одлике Арктика – откриће, назив, географски положај, природне 

одлике, природни ресурси и савремена научна истраживања. 

Кључни појмови: 
Кључни појмови садржаја: регије Европе, Азија, Африка, Северна Америка, Јужна Америка, Аустралија и Океанија, 

поларне области. 

Упутство за дидактичко методичко 

остваривање програма: 

Дати садржаји су препоручени и распоређени у осам тематских целина: Регионална географија, Географске регије 

Европе, Азија, Африка, Северна Америка, Јужна Америка, Аустралија и Океанија, Поларне области. Препоручује се 

да наставник на почетку школске године упути ученике на самостални рад, тако што ћe ученици, приликом обраде 

нове тематске целине, добити задатке да обраде по једну или више репрезентативних држава. Ученици ће уз помоћ 

наставника, расположивих статистичких извора, картографских и средстава информационо комуникационих 

технологија обрађивати појединачне државе света (географски положај, границе, величину, основне природно-

географске и друштвено-економске одлике).  

Праћење и вредновање наставе и учења: На почетку школске године, препоручује се иницијална процена. Свака активност ученика на часу треба да буде 

вреднована.Треба користити различите облике вредновања. Такође, неопходно је ученику благовремено дати 

повратну информацију, како би увидео и разумео грешке и унапредио знање. Наставник са ученицима договора 

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 на тај начин  постаје мотивациони фактор за 

ученике. На основу резултата праћења и вредновања, заједно са ученицима треба планирати процес учења и бирати 

погодне стратегије учења. препоручује се наставницима да на нивоу стручних већа договоре критеријуме и елементе 

формативног оцењивања (активност на часу, допринос групном раду, израда домаћих задатака, кратки тестови, 
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познавање географске карте...).  

Међупредметне компетенције и 

корелација међу предметима: 

Настава географије осим компетенција за целоживотно учење, развија вештине за живот у демократском друштву, за 

комуникацију, затим дгиталне компетенције, за решавање проблема. Свакако неопходне су вештине комуникације и 

свакако рад с подацима и информацијама. Корелација са свим предметима је важна. Предмет са којим почиње прва 

област је: Историја, Биологија, Математика, Информатика и рачунарство, Српски језик и књижевност, Ликовна 

култура, Верска настава. 

Ослања се на правилник:  Правилник  о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања „Службени гласник 

Републике Србије – Просветни гласник”, број 5/19 

 

 
Назив предмета ФИЗИКА 

Разред седми 

Годишњи/недељни фонд часова 72/ 2 

Циљ Циљ учења Физике јесте да ученици стекну базичну jeзичку и научну писменост, оспособе се да 

решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, образложе своје мишљење у 

оквиру дискусије, упознају природне појаве и основне природне законе и њихову примену у 

свакодневном животу, развију мотивисаност за учење и напредују ка достизању одговарајућих 

образовних стандарда.   

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да: 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 
САДРЖАЈИ 

разликује скаларне и векторске 

физичке величине; 

користи и анализира резултате мерeња 

различитих физичких величина и 

приказује их табеларно и графички; 

анализира зависност брзине и пређеног 

пута од времена код праволинијских 

кретања са сталним убрзањем;  

примени Њутнове законе динамике на 

СИЛА И 

КРЕТАЊЕ  

 

Сила као узрок промене брзине тела. Појам убрзања.  

Успостављање везе између силе, масе тела и убрзања. Други Њутнов закон.  

Динамичко мерење силе.  

Међусобно деловање два тела – силе акције и реакције. Трећи Њутнов закон. Примери 

Равномерно променљиво праволинијско кретање. Интензитет, правац и смер брзине и убрзања.   

Тренутна и средња брзина тела.  

Зависност брзине и пута од времена при равномерно променљивом праволинијском кретању.  

Графичко представљање зависности брзине тела од времена код равномерно променљивог 

праволинијског кретања.  
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кретање тела из окружења;  

покаже од чега зависи сила трења и на 

основу тога процени како може 

променити њено деловање; 

демонстрира појаве: инерције тела, 

убрзаног кретања, кретање тела под 

дејством сталне силе, силе трења и 

сила акције и реакције на примерима 

из окружења; 

самостално изведе експеримент из 

области кинематике и динамике, 

прикупи податке мерењем, одреди 

тражену физичку величину и објасни 

резултате експеримента; 

покаже врсте и услове равнотеже 

чврстих тела на примеру из окружења; 

наводи примере простих машина које 

се користе у свакодневном животу; 

прикаже како сила потиска утиче на 

понашање тела потопљених у течност 

и наведе услове пливања тела на води; 

повеже појмове механички рад, 

енергија и снага и израчуна рад силе 

теже и рад силе трења; 

разликује кинетичку и потенцијалну 

енергију тела и повеже њихове 

промене са извршеним радом; 

демонстрира важење закона одржања 

енергије на примерима из окружења; 

решава квалитативне, квантитативне и 

графичке задатке (кинематика и 

динамика кретања тела, трење, 

равнотежа полуге, сила потиска, 

закони одржања...); 

разликује појмове температуре и 

количине топлоте и прикаже различите 

механизме преноса топлоте са једног 

Демонстрациони огледи:  

Илустровање инерције тела помоћу папира и тега.  

Кретање куглице низ Галилејев жљеб. 

Кретање тела под дејством сталне силе. 

Мерење силе динамометром.  

Илустровање закона акције и реакције помоћу динамометара и колица, колица са опругом и других 

огледа (реактивно кретање балона и пластичне боце).  

Лабораторијске вежбе  

1. Одређивање сталног убрзања при кретању куглице низ жљеб.  

2. Провера Другог Њутновог закона помоћу покретног телa (колица) или помоћу Атвудове машине.  

 

КРЕТАЊЕ 

ТЕЛА ПОД 

ДЕЈСТВОМ 

СИЛЕ ТЕЖЕ. 

СИЛЕ ТРЕЊА  

 

Убрзање при кретању тела под дејством силе теже. Галилејев оглед.  

Слободно падање тела, бестежинско стање. Хитац навише и хитац наниже.  

Силе трења и силе отпора средине (трење мировања, клизања и котрљања). Утицај ових сила на 

кретање тела.  

Демонстрациони огледи:  

Слободно падање тела различитих облика и маса (Њутнова цев, слободан пад везаних новчића…).  

Падање тела у разним срединама.  

Бестежинско стање тела (огледи са динамометром, с два тега и папиром између њих, са пластичном 

чашом која има отвор на дну и напуњена је водом). 

Трење на столу, косој подлози и сл. 

Мерење силе трења помоћу динамометра.  

Лабораторијскe вежбe 

1. Одређивање убрзања тела које слободно пада.  

2. Одређивање коефицијента трења клизања. 

РАВНОТЕЖА 

ТЕЛА  

 

Деловање две силе на тело, појам резултујуће силе кроз различите примере слагања сила. Разлагање 

сила. 

Појам и врсте равнотеже тела. Полуга, момент силе. Равнотежа полуге и њена применa.  

Сила потиска у течности и гасу. Архимедов закон и његовa применa. Пливање и тоњење тела.  

Демонстрациони огледи:  

Врсте равнотеже помоћу лењира или штапа.  

Равнотежа полуге.  

Услови пливања тела (тегови и стаклена посуда на води, Картезијански гњурац, суво грожђе у 

минералној води, свеже јаје у води и воденом раствору соли, мандарина са кором и без коре у води, 

пливање коцке леда на води…).  

Лабораторијска вежба  

1. Одређивање густине чврстог тела применом Архимедовог закона.  
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тела на друго; 

анализира промене стања тела 

(димензија, запремине и агрегатног 

стања) приликом грејања или хлађења; 

наведе методе добијања топлотне 

енергије и укаже на примере њеног 

рационалног коришћења. 

 

 

МЕХАНИЧКИ 

РАД И 

ЕНЕРГИЈА. 

СНАГА 

 

Механички рад. Рад силе. Рад силе теже и силе трења.  

Квалитативно увођење појма механичке енергије тела. Кинетичка енергија тела. Потенцијална 

енергија. Гравитациона потенцијална енергија тела.  

Веза између промене механичке енергије тела и извршеног рада. Закон о одржању механичке 

енергије.  

Снага. Коефицијент корисног дејства. 

Демонстрациони огледи:  

Илустровање рада утрошеног на савладавање силе трења при клизању тела по различитим 

подлогама, уз коришћење динамометра.  

Коришћење потенцијалне енергије воде или енергије надуваног балона за вршење механичког рада.  

Примери механичке енергије тела. Закон о одржању механичке енергије (Галилејев жљеб; 

математичко клатно; тег са опругом) 

Лабораторијскe вежбe 

1. Одређивање рада силе под чијим дејством сe тело креће по различитим подлогама.  

2. Провера закона одржања механичке енергије помоћу колица.  

 

ТОПЛОТНЕ 

ПОЈАВЕ  

Честични састав супстанције: молекули и њихово хаотично кретање. 

Топлотно ширење тела. Појам и мерење температуре. 

Унутрашња енергија и температура.  

Количина топлоте. Специфични топлотни капацитет. Топлотна равнотежа.  

Агрегатна стања супстанције. 

Демонстрациони огледи:  

Дифузија и Брауново кретање.  

Ширење чврстих тела, течности и гасова (надувани балон на стакленој посуди - флаши и две посуде 

са хладном и топлом водом, Гравесандов прстен, издужење жице, капилара...).  

Лабораторијска вежба  

1. Мерење температуре мешавине топле и хладне воде после успостављања топлотне равнотеже.  

Кључни појмови: Кључни појмови садржаја: кретање, сила, убрзање, Њутнови закони, сила теже, трење, равнотежа тела, механички 

рад, енергија, снага, топлотне појве, температура 

Упутства за дидактичко методичко 

остваривање програма: 

Настава се остварује кроз пет области предмета: Сила и кретање, Кретање тела под дејством силе теже. Силе трења, 

Равнотежа тела, Механички рад и енергија. Снага, Топлотне појаве. Учење треба да помогне схватању  основних 

појмова и закона физике на основу којих ће разумети појаве у природи и значај физике у образовању и свакодневном 

животу. Важно је водити рачуна о саставу одељења и резултатима иницијалног теста, степену опремљености кабинета 

за физику, степену опремљености школе (ИТ опрема, библиотека,...), уџбенику и другим наставним материјалима које 

ће се користити.  Такође, треба увести једноставне експерименте, као и водити рачуна о поступности, очигледности и 

повезаности наставних садржаја. 

Праћење и вредновање наставе и Наставник је дужан да континуирано прати рад сваког ученика кроз непрекидно проверавање његових усвојених 
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учења;  знања, стечених на основу свих облика наставе: демонстрационих огледа, предавања, решавања квантитативних и 

квалитативних задатака, лабораторијских вежби, и пројеката...  

Наставник треба да вреднује користећи различите технике усменог испитивања, кратких писмених провера, 

тестова на крају већих целина, контролних вежби и провером експерименталних вештина. Наставник физике треба да 

омогући ученицима да искажу сопствена размишљања о неким физичким појавама и да то адекватно вреднује. 

Међупредметне компетенције 

/корелација са другим предметима: 

Ученик се припрема оваквим начином рада за целоживотно учење. Буди се радозналост и мотивација, чиме се 

омогућава развој критичког мишљења,  доприносећи развоју ештина комуникације. У физици се подразумева рад с 

подацима и информацијама, што унапређује ове компетенције. Математика и физика су уско повезане са дигиталним 

вештинама  и решавањем проблема. Током рада на експериментима ученици развијају вештине сарадње, које често 

воде ка иницијативности и предузимљивости ученика.  

Корелација међу свим предметима је неопходна. Природне науке су у међусобној повезаности и садејству а посебно 

су Математика и физика неодвојиве. Наравно хемија, биологија, географија, историја, омогућавају разумевање света и 

појава.  

Ослања се на правилник:  Правилник  о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања „Службени гласник 

Републике Србије – Просветни гласник”, број 5/19 

 
Наставни предмет: Хемија 

Разред: Седми 

Годишњи/недељни фонд часова 72 / 2 

Циљеви 

Циљ учења Хемије је да ученик развије систем основних хемијских појмова и вештине за 

правилно руковање лабораторијским посуђем, прибором и супстанцама, да се оспособи за 

примену стеченог знања и вештина за решавање проблема у свакодневном животу и наставку 

образовања, да развије способности апстрактног и критичког мишљења, способности за сарадњу 

и тимски рад, и одговоран однос према себи, другима и животној средини. 

Исходи  

 
Наставне области/теме 

Садржаји 
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Ученик треба да-разуме шта је предмет 

изучавања хемије,-схвати да је хемија 

једна од природних наука која 

објашњава појаве и промене у природи 

-идентификује и објашњава појмове 

који повезују хемију са другим наукама 

и различитим професијама,и 

принципима одрживог развоја 

 

Ученик треба да зна да правилно рукује 

лабораторијским посуђем,прибором и 

супстанцама,и повезује одговоран 

однос према здрављу и животној 

средини 

-експериментално појединачно и у 

групи испита,опише и објасни физичка 

и хемијска својства супстанци, и 

физичке и хемијске промене супстанци 

-повезује физичка и хемијска својства 

супстанци са променом у свакодневном 

животу и различитим професијама 

 

 

Ученик треба да- зна да је атом најмања 

честица хемиј.елемента,-разуме 

квалитативно и квантитативно значење 

хемијских симбола,-зна структуру 

атома,језгро и омотач језгра као и 

честице протони,неутрони и 

електрони,зна њихов однос маса и 

наелектрисање,-разликује 7 енергетска 

нивоа,-разуме како су својства елемента 

и његов полозај у ПС условљени 

атомским бројем,-уме да користи 

податке дате у таблици ПСЕ,-разуме да 

су основне честице које изграђују 

супстанце атоми,молекули и јони. 

ХЕМИЈА КАО 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА НАУКА 

И ХЕМИЈА У СВЕТУ ОКО НАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЕМИЈСКА ЛАБОРАТОРИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АТОМИ И ХЕМИЈСКИ 

ЕЛЕМЕНТИ 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет изучавања хемије. Везе између хемије и других наука. Примена хемије 

у различитим делатностима и свакодневном животу. 

Супстанца. Врсте супстанци: хемијски елементи, хемијска једињења и смеше. 

Демонстрациони огледи: демонстрирање узорака елемената, једињења и 

смеша. 

 

Хемијска лабораторија и експеримент. Лабораторијско посуђе и прибор. 

Физичка и хемијска својства супстанци. 

Физичке и хемијске промене супстанци. 

Демонстрациони огледи: 

демонстрирање правилног руковања лабораторијским посуђем и прибором, и 

правилног извођења основних лабораторијских техника рада; испитивање 

физичких и хемијских својстава и промена супстанци. 

Лабораторијска вежба I: основне лабораторијске технике рада: мешање, 

уситњавање и загревање супстанци. 

Лабораторијска вежба II: физичка својства супстанци, мерење масе, 

запремине и температуре супстанце. 

Лабораторијска вежба III: физичке и хемијске промене супстанци. 

 

 

Атоми хемијских елемената. Хемијски симболи. 

Грађа атома: атомско језгро и електронски омотач. 

Атомски и масени број, изотопи. 

Распоред електрона по нивоима у атомима елемената. 

Периодни систем елемената (ПСЕ), закон периодичности и веза између броја и 

распореда електрона по нивоима у атомима елемената и положаја елемената у 

ПСЕ. 

Племенити гасови. Својства и примена. 

Демонстрациони огледи: формулисање претпоставке о честичној грађи 

супстанци. 

Вежба IV: одређивање валентног нивоа и броја валентних електрона 

 

 

 

Ковалентна веза: молекули елемената и молекули једињења. Атомскa и 

молекулскa кристалнa решеткa. 

Јонска веза и јонска кристална решетка. 
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-разликује типове хемијских 

веза,препознаје тип хемијске везе у 

супстанцама и повезује са својствима 

тих супстанци,-разуме да су основне 

честице које изграђују супстанце 

атоми,молекули и јони,- зна шта је 

јонска и ковалентна веза,-да разликује 

атоме,молекуле и јоне,-зна шта је 

валенца елемената и уме да на основу 

формуле једињења одреди валенцу 

елемената и обрнуто,-да израчуна 

релативну молекулску масу,-зна да се у 

хемији користе електронске,структурне 

и молекулске формуле и разуме њихово 

значење  

 

 

Ученик треба да –разуме појам раствора 

и растворљивост,-разуме и разликује 

засићен,незасићен и презасићен 

раствор,-уме да израчуна процентну 

концентрацију раствора,-разликује воду 

као једињење од примера вода у 

природи које су смеше,-разуме да је 

вода растварач за супстанце са јонском 

и поларном ковалентном везом,и да зна 

значај воде за зивот,-зна да је вода за 

пиће драгоцена и да је чува од загађења 

 

Ученик треба да-зна да се хемијским 

симболима и формулама представљају 

супстанце,а једначинама хемијске 

промене(реакције)  -примењује знање о 

Закону о одрзању масе при писању 

једначина хемијских реакција     

 

 

 

 

 

 

 

МОЛЕКУЛИ ЕЛЕМЕНАТА И 

ЈЕДИЊЕЊА, ЈОНИ И ЈОНСКА 

ЈЕДИЊЕЊА 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХОМОГЕНЕ И ХЕТЕРОГЕНЕ 

СМЕШЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ И 

ХЕМИЈСКЕ ЈЕДНАЧИНЕ 

 

 

 

 

Валенца. Хемијске формуле и називи. 

Демонстрациони огледи: 

својства супстанци са ковалентном и јонском везом. 

Лабораторијска вежба V: упоређивање својстава супстанци са јонском и 

супстанци са ковалентном везом. 

 

 

Смеше: хомогене и хетерогене. 

Раствори – хомогене смеше. Растварање и растворљивост. Вода и ваздух – 

хомогене смеше у природи. 

Масени процентни састав смеша. 

Раздвајање састојака смеша: декантовање, цеђење и одвајање помоћу магнета. 

Демонстрациони огледи: састав и својства смеша; раствори и њихова својства; 

растворљивост; незасићени, засићени и презасићени раствори; раздвајање 

састојака смеша. 

Лабораторијска вежба VI: испитивање растворљивости супстанци. 

Лабораторијска вежба VII: раздвајање састојака смеша: декантовање, цеђење 

и одвајање помоћу магнета. 

 

 

Хемијске реакције. Закон о одржању масе. Хемијске једначине. 

Демонстрациони огледи: 

мерење и упоређивање укупне масе супстанци пре и после хемијске реакције у 

отвореном и затвореном реакционом систему.  

Вежба VIII: састављање једначина хемијских реакција. 

 

Релативна атомска и релативна молекулска маса. 

Количина супстанце и мол. Моларна маса. 

Закон сталних односа маса.  

Масени процентни састав једињења. Израчунавања на основу једначина 

хемијских реакција. 

Лабораторијска вежба IХ: мерење масе супстанце и израчунавање моларне 

масе и количине супстанце. 

Водоник. 

Кисеоник. Оксидација, сагоревање и корозија. 

Оксиди: хемијске формуле, називи и основна својства. 

Киселине: хемијске формуле, називи и основна својства. 
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-разуме појмове релативна атомска маса 

и релативна молекулска маса-разуме 

Закон сталних масених односа,-

разликује два основна типа хемијских 

реакција-синтеза и анализа,-разликује 

појам масе од појма количине 

супстанце,-зна на основу формуле да 

израчуна моларну масу супстанце,-зна 

да хемијским једначинама приказе 

једноставне хемијске реакције,  -изводи 

једноставна израчунавања на основу 

једначине хемијске реакције 

 

 

опише и објасни физичка и хемијска 

својства водоника и кисеоника- 

-разликује оксиде,киселине,хидроксиде 

и соли на основу формуле и назива,и 

опише основна својства ових класа 

једињења 

-индикаторима испита и на рН скали 

процени киселост раствора 

-тумачи ознаке са амбалаже супстанци-

комерцијалних производа. 

 

 

 

ИЗРАЧУНАВАЊА У ХЕМИЈИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОДОНИК И КИСЕОНИК, И 

ЊИХОВА ЈЕДИЊЕЊА. 

          СОЛИ 

Хидроксиди (базе): хемијске формуле, називи и основна својства. 

Мера киселости раствора: pH-скала. 

Неутрализација – хемијска реакција киселина и хидроксида (база). 

Соли: формуле и називи. 

Демонстрациони огледи: 

испитивање кисело-базних својстава раствора помоћу индикатора; реакција 

неутрализације. 

Лабораторијска вежба X: испитивање кисело-базних својстава раствора 

помоћу индикатора. 
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Начин остваривања програма: 

 

-Континуирана припрема за часове (добро испланирати сваки час полазећи од оперативних задатака,према њима 

формулисати циљеве часа и изабрати методе које ће на датом садрзају ученицима омогућити да формирају знања и 

вештине.   

-Планирање наставе на годишњем и месечном нивоу. Наставни програм предмета хемије је организован тако да у 

седмом разреду изучавају садржаје из опште хемије кроз осам области. Програм се остварује на редовној,допунској и 

додатној настави.Рад наставника се заснива на планирању,остваривању,праћењу и вредновању наставе.Програм се 

усмерава ка задацима који указују на то шта је ученик у стању да разуме и примени.Користе се различите активности 

и методе за остваривање задатака.Од метода рада примењују се монолошка,дијалошка,демонстрациона,метода 

самосталних ученичких радова, као облици рада примењују се фронтални,индивидуални,групни,рад у 

паровима.Редовна настава остварује се теоријски и практично.У оквиру теоријског дела ученици се стално подстичу 

да се укључе у дијалог са наставником,да повезује садржаје,нарочито са примерима из свакодневног живота,као и са 

претходним знањем и искуством. Практични део је везан за извођење предвиђених огледа,као и за склапање модела 

молекула.Осим редовне наставе организује се и допунска и додатна настава.Циљ допунске наставе је пружање 

помоћи ученицима који спорије напредују и показују слабије резултате,такође се организује помоћ ученик-ученик.На 

часовима додатне наставе ради се са ученицима који показују посебна интересовања за одређене  области хемије и 

циљ ових часова је припрема ученика за такмичења која организује Српско хемиско друштво.                  

 

Начин праћења и вредновања 

наставе и учења: 

 

У настави оријентисаној на достизање исхода вреднује се процес и продукти учења.-Утврдити степен усвојености 

ученикових знања,умења и навика,однос према учењу,и испуњавање одређених норми и сл .може се утврдити 

оцењивањем.То је континуирани процес и треба га изводити на сваком часу хемије.Поступак оцењивања се врши на 

начин утврђен прописима како би се пратио образовно-васпитни развој ученика и одредио ниво који је он у вези са 

тим постигао.Оцењивање ученика се врши сумативним и формативним оценама.Сваки наставни час и свака 

активност ученика је прилика за формативно оцењивање,односно регистровање напретка ученика.Сврха оцењивања 

треба да буде и јачање мотивације за напредовање код ученика,а не истицање њихових грешака.Приликом 

оцењивања и вредновања неопходно је да начини провере и оцењивање буду познати ученицима.Рад ученика и 

вредновање тог рада се прати и кроз коришћење педагошке свеске (портфолио ученика).Ученицима ће се оцена 

образложити и уједно указати на чему треба више радити.У процесу оцењивања потребно је узети у обзир све 

активности ученика.Резултати формативног вредновања на крају наставног циклуса треба да буду исказани 
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бројчаном оценом.Могућа средства сумативног оцењивања су контролни задаци,петнестоминутне вежбе.Могућа 

средства формативног оцењивања су активности на часу израда презентације,самоевалуација. 

Међупредметне компетенције/ 

Корелација: 

 

 

Кроз увезивање различитих предмета и сам предмет хемија развијају се све компетенције. Одговоран однос према 

здрављу, према природи и према друштву у коме живимо, компетенција за рад са подацима и информацијама, 

критичко промишљање и закључивање, као и вештине рада у групи и на пројектима. Планирана је корелација са 

следећим предметима у оквиру различитих тема: биологија, математика, физика, техника и технологија, информатика 

и рачунарство. 

Ослања се на правилник:  
Правилник  о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања („Службени гласник 

Републике Србије – Просветни гласник”, број 5/19) 

 
Назив предмета МАТЕМАТИКА 

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. 

Разред Седми 

Годишњи фонд часова 144 часа 

 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да: 

ОБЛАСТ/ ТЕМА САДРЖАЈИ 

− израчуна степен реалног броја и РЕАЛНИ БРОЈЕВИ Квадрат рационалног броја. 
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квадратни корен потпуног квадрата 

и примени одговарајућа својства 

операција; 

− одреди бројевну вредност 

једноставнијег израза са реалним 

бројевима; 

− на основу реалног проблема састави 

и израчуна вредност једноставнијег 

бројевног израза са реалним 

бројевима;  

− одреди приближну вредност реалног 

броја и процени апсолутну грешку; 

− нацрта график функције y = kx,  

k  R\{0}; 

− примени продужену пропорцију у 

реалним ситуацијама; 

− примени Питагорину теорему у 

рачунским и конструктивним 

задацима; 

− трансформише збир, разлику и 

производ полинома; 

− примени формуле за разлику 

квадрата и квадрат бинома; 

− растави полином на чиниоце 

(користећи дистрибутивни закон и 

формуле за квадрат бинома и 

разлику квадрата); 

− примени трансформације полинома 

Решавање једначине x² = a,  

a  0; постојање ирационалних бројева (на пример 

решења једначине x2 = 2).  

Реални бројеви и бројевна права. 

Квадратни корен, једнакост √𝑎2 = |𝑎|. 

Децимални запис реалног броја; приближна 

вредност реалног броја; апсолутна грешка. 

Основна својства операција с реалним бројевима. 

Функција директне пропорционалности y = kx,  

k  R\{0}.  

Продужена пропорција. 

ПИТАГОРИНА ТЕОРЕМА 

Питагорина теорема (директна и обратна). 

Важније примене Питагорине теореме. 

Конструкције тачака на бројевној правој које 

одговарају бројевима √2, √3, √5, итд. 

Растојање између две тачке у координатном 

систему. 

ЦЕЛИ АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗИ 

Први део 

Степен чији је изложилац природан број; степен 

декадне јединице чији је изложилац цео број; 

операције са степенима; степен производа, 
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на решавање једначина; 

− примени својства страница, углова и 

дијагонала многоугла; 

− израчуна површину многоугла 

користећи обрасце или разложиву 

једнакост; 

− конструише ортоцентар и тежиште 

троугла; 

− примени ставове подударности при 

доказивању једноставнијих тврђења 

и у конструктивним задацима; 

− примени својства централног и 

периферијског угла у кругу; 

− израчуна обим и површину круга и 

његових делова; 

− преслика дати геометријски објекат 

ротацијом; 

− одређује средњу вредност, медијану 

и мод. 

количника и степена. 

Други део 

Алгебарски изрази. Полиноми и операције 

(мономи, сређени облик, трансформације збира, 

разлике и производа полинома у сређени облик 

полинома). Квадрат бинома и разлика квадрата. 

Растављање полинома на чиниоце коришћењем 

дистрибутивног закона, формуле за квадрат 

бинома и разлику квадрата. Примене. 

МНОГОУГАО 

Појам многоугла. Врсте многоуглова. 

Збир углова многоугла. Број дијагонала многоугла. 

Правилни многоуглови (појам, својства, 

конструкције). Обим и површина многоугла. 

Тежишна дуж троугла. Ортоцентар и тежиште 

троугла. 

Сложеније примене ставова подударности. 

КРУГ 

Централни и периферијски угао у кругу. 

Обим круга, број π. Дужина кружног лука. 

Површина круга, кружног исечка и кружног 

прстена. 

Ротација. 
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ОБРАДА ПОДАТАКА Средња вредност, медијана и мод. 

 

 

 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-

МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ 

ПРОГРАМА  

 

 

При избору садржаја и писању исхода за предмет математика узета је у обзир чињеница да 

се учењем математике ученици оспособљавају за: решавање разноврсних практичних и 

теоријских проблема, комуникацију математичким језиком, математичко резоновање и 

доношење закључака и одлука. Такође, у обзир је узета и чињеница да сам процес учења 

математике има своје посебности које се огледају у броју година изучавања и недељног 

броја часова предмета и неопходности стицања континуираних знања. 

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

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

предмета у једној школској години. Исходи представљају очекиване и дефинисане 

резултате учења и наставе. Остваривањем исхода, ученици усвајају основне математичке 

концепте, овладавају основним математичким процесима и вештинама, оспособљавају се за 

примену математичких знања и вештина и комуникацију математичким језиком. Кроз 

исходе се омогућава остваривање и међупредметних компетенција као што су 

комуникација, рад са подацима и информацијама, дигитална компетенција, решавање 

проблема, сарадња и компетенција за целоживотно учење. 

Реални бројеви – Увести појам квадрата рационалног броја p/q и илустровати га 

површином квадрата чија је страница управо p/q, на основу чега ученици треба да закључе да 

је квадрат произвољног рационалног броја ненегативан број. 

При израчунавању квадрата рационалних бројева равноправан статус треба дати 

квадрирању бројева у запису p/q и у децималном запису.  

Код решавања једначина облика х2 = а, ученици уз наставникову помоћ изводе следеће 

закључке: дата једначина се може свести на једначину х2 = а = b2 и може имати једно (а = 0) 

или два решења (а  0), али може бити и без решења (а  0). Приликом увођења ознаке за 

квадратни корен нагласити разлику између, на пример, вредности 4  и решења једначине х2 

= 4. 

У даљем раду показати да неке једначине облика х2 = а (на пример х2 = 2) немају 
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решења у скупу рационалних бројева, тј. да се у скупу рационалних мерних бројева не може 

израчунати мерни број странице квадрата чија је површина 2 (не инсистирати да ученици 

репродукују одговарајући доказ). На тај начин мотивисати увођење ирационалних бројева, 

јер из претходног следи да осим рационалних бројева треба имати на располагању и неке 

друге бројеве (на пример оне чији квадратни корен није рационалан број). Тада се уводи скуп 

реалних бројева као унија два дисјунктна скупа – скупа рационалних и скупа ирационалних 

бројева. Сада је природно и да се „рационална“ права прошири у реалну праву и покаже како 

на таквој реалној правој постоје рационалне и ирационалне тачке. Нагласити, међутим, да 

скуп (позитивних) ирационалних бројева, осим квадратних корена рационалних бројева, 

садржи и многе друге елементе, од којих ће неки бити поменути касније (рецимо број π). 

На конкретним примерима ученици треба да уоче да сваки рационалан број има 

коначну или бесконачну периодичну децималну репрезентацију, а ирационални бројеви 

бесконачну непериодичну репрезентацију и обратно (ове чињенице не треба доказивати у 

општем случају). При израчунавању вредности корена и рачунања са коренима, када су 

њихове вредности ирационални бројеви, користити калкулатор или расположиве софтвере.  

За све реалне бројеве без обзира да ли имају коначну или бесконачну децималну 

репрезентацију увести појам приближне вредности и појам апсолутне грешке. Правила 

заокругљивања реалних бројева увести на следећи начин: на конкретним примерима, 

посматрањем могућих граница (интервала) у зависности од прецизности, ученици бирају 

приближне вредности тако да се при заокругљивању бира вредност са мањом апсолутном 

грешком, након чега се формулишу правила. 

Основна својства операција сабирања и множења реалних бројева посматрати и 

анализирати у поређењу с одговарајућим својствима у скупу рационалних бројева. Основна 

својства операције кореновања у R+ треба такође реализовати на примерима при чему се 

посебно третирају збир, разлика, производ и количник корена и њихови односи са кореном 

збира, разлике, производа и количника. При том посебну пажњу обратити на једнакост √𝑎2 =
|𝑎| и њено тумачење. 

У оквиру ове теме се обрађује и функција директне пропорционалности у = kх коју 
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треба увести на конкретним примерима блиским искуству ученика (раст дужине пута са 

временом путовања при константној брзини, смањење водостаја реке ако је дневни пад 

протока константан ...). У почетним примерима ученици цртају тачкасти график којим се 

приказује функција за дискретне вредности променљиве, након чега се долази до 

конструкције графичког приказа у координатном систему. Тематску јединицу продужена 

пропорција треба, такође, реализовати на конкретним примерима (подела дате суме у датој 

размери, одређивање углова троугла ако је дат њихов однос, присуство метала у легурама ...). 

Посебну пажњу поклонити вези продужене пропорције са класичном двојном пропорцијом. 

Питагорина теорема – Питагорина теорема је од великог значаја за даље 

математичко образовање и потребно је пажљиво методички и дидактички обрадити. Као 

мотивација за тему могу се користити историјски подаци најпре о потреби човека за 

употребом и конструкцијом правоуглих троуглова током изградње различитих објеката у 

укупном напретку цивилизације, а чије је законитости Питагора уочио и математички 

уобличио и формулисао. На примеру египатског троугла експериментом са конопцем, 

цртежом или симулацијом на неком од динамичких софтвера упознати ученике са теоремом, 

а затим је и исказати и дати комплетан доказ. Потребно је да ученици схвате концепт 

Питагорине теореме, а не да напамет науче исказ. У том циљу током вежбања инсистирати на 

различитим ознакама катета и хипотенузе, као и различитим положајима самог правоуглог 

троугла, како би се ученици оспособили да Питагорину теорему користе касније у 

образовању у различитим задацима из планиметријe, стереометрије и тригонометрије. 

Упознати ученике са карактеристичним Питагориним тројкама кроз примере и напоменути 

да таквих тројки има бесконачно много. Формулисати обрат Питагорине теореме и 

применити га у задацима. 

У другом делу теме пажњу је потребно усмерити на примену Питагорине теореме на 

конструкције дужи чији је мерни број дужине ирационалан број и примену на квадрат, 

правоугаоник, једнакокраки и једнакостранични троугао, ромб и правоугли и једнакокраки 

трапез. Ученици треба да примењују Питагорину теорему и на једнакокрако правоугли 

троугао, правоугли троугао са углом од 30 и одређивање растојања двеју тачака у 

координатном систему.  
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Уколико наставник има техничких могућности у учионици, након усвајања 

Питагорине теореме на традиционалан начин, део ове теме може обрадити коришћењем 

неког од бесплатних динамичких софтвера који ученицима може још очигледније дочарати 

Питагорину теорему и примену теореме у различитим геометријским задацима и проблемима 

из свакодневног живота. 

Цели алгебарски изрази – У првом делу ове теме уводи се појам степена променљиве 

природним бројем и изводе се основна својства те операције (множење и дељење степена 

једнаких основа, степеновање степена, као и правила за степен производа и количника). 

Ученици треба у потпуности да овладају одговарајућим трансформацијама да би, између 

осталог, били припремљени за упознавање са операцијама са полиномима које следе. Такође, 

уводи се појам степена са изложиоцем који је нула или негативан цео број, али само у случају 

основе која је декадна јединица. Примери обухватају краће записивање врло малих 

рационалних бројева (примене у физици), као и канонско представљање рационалних бројева 

у децималном запису. 

Други део теме обухвата операције с целим алгебарским изразима (полиномима). 

Најпре се уводи појам полинома и увежбава израчунавање вредности таквог израза за 

конкретне вредности променљивих који у њему учествују. Затим се дефинишу основне 

операције са полиномима (сабирање, одузимање и множење) и увежбава довођење полинома 

на сређени облик. Притом се, по потреби, користи дистрибутивни закон (у облику (a + b)(x + 

y) = ax + ay + bx + by) и формула за квадрат бинома (у облику (a + b)2 = a2 + 2ab + b2). 

У наставку ове теме ученици треба да, на погодним примерима, уоче потребу 

растављања полинома на чиниоце (посебно у циљу решавања једначина). Затим треба 

увежбати то растављање коришћењем претходно наведених формула (али сада записаних у 

облику ax + ay + bx + by = (a + b)(x + y), односно a2 + 2ab + b2 = (a + b)2), као и формуле за 

разлику квадрата. Примере растављања тзв. непотпуног квадратног тринома обрађивати само 

на додатној настави. Сем поменуте примене на решавање једначина (на пример, облика аx2 + 

bx = 0 и x2 – c2 = 0), овде се могу приказати примери решавања геометријских проблема за 

које је потребно познавање операција са полиномима. 
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Многоугао – Многоугао увести као део равни ограничен многоугаоном линијом. 

Нагласити разлику између конвексних и неконвексних многоуглова, али даља разматрања 

ограничити само на конвексне многоуглове. Ученике треба наводити да уоче зависност броја 

дијагонала, као и зависност збира унутрашњих углова од броја темена многоугла. Приликом 

увођења правилних многоуглова, ученици треба да уоче да постоје многоуглови који нису 

правилни иако су све њихове странице једнаке, као и да постоје многоуглови који нису 

правилни иако су сви њихови углови једнаки. Посебно истаћи осну симетричност правилног 

многоугла и број оса симетрије, као и чињенице да се око правилног многоугла може описати 

круг и да се у њега може уписати круг. Из одговарајућих формула за једнакостранични 

троугао, ученици, уз помоћ наставника ако је потребно, изводе формуле којима се у 

правилном шестоуглу успостављају везе између странице, дуже дијагонале, краће дијагонале, 

полупречника уписаног и описаног круга.  

Кроз разноврсне примере и задатке (који се односе на троуглове, четвороуглове и 

правилне многоуглове) истицати примену ставова подударности троуглова и поступно 

развијати код ученика вештину доказивања. Доказати најважније особине троуглова и 

паралелограма. Увести појмове ортоцентар, тежишна дуж и тежиште троугла, и навести 

њихове особине. Примену ставова подударности и њихових последица проширити и на 

конструктивне задатке. Истаћи разлику између цртања и конструкције. Посебно треба 

издвојити 1) конструкције троуглова које поред датих страница/углова одређује и једна 

висина, односно тежишна дуж; 2) конструкције паралелограма и трапеза које поред датих 

страница/углова одређује и висина; 3) конструкције делтоида; 4) конструкције правилних 

многоуглова са 3, 4, 6, 8 или 12 темена које одређује страница, односно полупречник 

описаног/уписаног круга. На примерима илустровати ситуације када конструктивни задатак 

има више решења или нема решења, али не инсистирати на оваквим задацима. Израчунавање 

обима и површине многоугла илустровати разноврсним примерима и задацима.  

Приликом израчунавања површине користити разлагање многоуглова на троуглове и 

четвороуглове. Посебну пажњу посветити израчунавању површине правилног шестоугла. 

Важно је укључити и одређени број практичних примена рачунања површина. 

Круг – Полазећи од раније стечених знања и дефиниција кружне линије и кружне 
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површи, треба размотрити могуће положаје и односе круга и праве, а такође и два круга у 

равни. Ученике треба подсетити на дефиниције тангенте и тетиве круга и искористити 

Питагорину терему за успостављање везе између полупречника круга, тетиве и централног 

одстојања тетиве. Централне теме су увођење појмова централног и периферијског угла, 

уочавање и доказивање тврђења о њиховом међусобном односу, као и одређивање обима и 

површине круга. Ученици би требало да експериментално утврде сталност односа обима и 

пречника кружнице. Када се уведе број π, ученике треба информативно упознати са његовом 

ирационалном природом. После обраде обима и површине круга, треба извести формуле за 

дужину кружног лука, површину кружног исечка и кружног прстена. У практичним 

израчунавањима користити приближну вредност 3,14 али повремено радити и са проценама 

3,142; 22/7; 3,1. 

У оквиру дела теме који се односи на ротацију, треба се ограничити на ротације 

једноставнијих фигура око задате тачке и за задати угао. Објаснити ученицима позитиван и 

негативан смер ротације и урадити неколико примера ротације у координатном систему. 

Важно је да ученици уоче да се дужине дужи и величине углова не мењају при ротацији. 

Обрада података – Ову тему реализовати као пројектни задатак. Циљ пројектног 

задатка је да ученици овладају појмовима средња вредност, медијана и мод и истовремено се 

увере у применљивост обраде података у свакодневној пракси. Препорука је да се пројектни 

задатак реализује на конкретним примерима и предлог је да у седмом разреду то буде 

прикупљање, обрада и анализа података добијених анкетом. Теме се могу одабрати из 

животног окружења и њихов садржај би требало да буде близак узрасту ученика (на пример: 

коришћење ИКТ од стране ученика, расподела слободног времена ученика, еколошка свест 

младих ...). Број питања у анкети не мора бити велики, највише 5-6, а истраживање треба 

реализовати тако да узорак не буде премали, али ни превелик и да се може реализовати у 

најближем окружењу (школа, породица, комшилук ...).  

 

 

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 
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ПРАЋЕЊЕ И 

ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ 

И УЧЕЊА 

 

(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 

Међупредметне компетенције/ 

Корелација: 
 

Ослања се на правилник:  Правилник  о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања („Службени гласник 

Републике Србије – Просветни гласник”, број 5/19) 

Кључни појмови садржаја: реални број, степен, квадратни корен, Питагорина теорема, полином, многоугао, ортоцентар и тежиште, 

круг, број π, ротација и средња вредност. 

 

Назив предмета 

 

БИОЛОГИЈА 

Циљ Циљ учења Биологије је да ученик, изучавањем биолошких 

процеса и живих бића у интеракцији са животном средином, 

разуме значај биолошке разноврсности и потребу за одрживим 

развојем и развије одговоран однос према себи и природи. 

Разред седми 

Годишњи фонд часова 72 часа 

 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

САДРЖАЈИ  

ПРЕПОРУЧЕНИ 

– прикупи и анализира податке о НАСЛЕЂИВАЊЕ Улога и значај једра у метаболизму ћелије. Деоба ћелије (хромозоми, 
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животним циклусима почевши од 

оплођења;  

– упореди бесполно и полно 

размножавање; 

– идентификује разлике између 

митозе и мејозе на основну 

промене броја хромозома и 

њихове улоге у развићу и 

репродукцији; 

– одреди однос између гена и 

хромозома и основну улогу 

генетичког материјала у ћелији; 

– шематски прикаже наслеђивање 

пола и других особина према 

првом Менделовом правилу; 

– одреди положај организма на 

дрвету живота на основу 

прикупљених и анализираних 

информација о његовој грађи; 

– упореди организме на 

различитим позицијама на 

„дрвету живота“ према начину на 

који обављају животне процесе;  

– користи микроскоп за 

посматрање грађе гљива, биљних 

и животињскихткива; 

– разврста организме према 

задатим критеријумима 

применом дихотомих кључева; 

– повеже принципе систематике са 

филогенијом и еволуцијом на 

И 

ЕВОЛУЦИЈА 

 

настајање телесних и полних ћелија).  

ДНК и појам гена (алел, генотип, фенотип) 

Прво Менделово правило, крвне групе, трансфузија и трансплантација. 

Наслеђивање пола. 

Наследне болести. 

Животни циклуси биљака и животиња. Смена генерација. Једнополни и 

двополни организми. Значај и улога полног размножавања. 

ЈЕДИНСТВО 

ГРАЂЕ И 

ФУНКЦИЈЕ КАО 

ОСНОВА 

ЖИВОТА 

Основни принципи организације живих бића. Појам симетрије – типични 

примери код једноћелијских и вишећелијских организама; биолошки 

значај.  

Симетрија, цефализација и сегментација код животиња. 

Присуство/одсуство биљних органа, (симетрија и сегментација код 

биљака). 

Ћелије са специфичном функцијом: мишићне, крвне, нервне, ћелије 

затварачице... 

Грађа и улога ткива,  органа, органских система и значај за  

функционисање организма.  

Компаративни преглед грађе главних група биљака, гљива и животиња – 

сличности и разлике у обављању основних животних процеса на методски 

одабраним представницима.  

ПОРЕКЛО И 

РАЗНОВРСНОСТ 

ЖИВОТА 

Основни принципи систематике (Карл Лине, биномна номенклатура). 

Приказ разноврсности живота кроз основне систематске категорије до 

нивоа кола и класе. 

Докази еволуције, фосили и тумачење филогенетских низова (предачке и 
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основу данашњих и изумрлих 

врста – фосила; 

– идентификује основне односе у 

биоценози на задатим 

примерима; 

– илуструје примерима однос 

између еколошких фактора и 

ефеката природне селекције; 

– упореди прикупљене податке о 

изабраној врсти и њеној 

бројности на различитим 

стаништима; 

– повеже утицај абиотичких 

чинилаца у одређеној животној 

области – биому са животним 

формама које га насељавају; 

– анализира разлику између 

сличности и сродности 

организама на примерима 

конвергенције и дивергенције;  

– идентификује трофички ниво 

организма у мрежи  исхране; 

– предложи акције заштите 

биодиверзитета и учествује у 

њима; 

– анализира задати јеловник са 

аспекта уравнотежене и 

разноврсне исхране; 

– идентификује поремећаје исхране 

на основу типичних симптома 

(гојазност, анорексија, булимија); 

потомачке форме, прелазни фосили). 

ЖИВОТ У 

ЕКОСИСТЕМУ 

Састав и структура популација. Популациона динамика (природни 

прираштај и миграције).  

Абиотички фактори и биотички односи као чиниоци природне селекције 

(адаптације). 

Мреже исхране. Животне области.  

Конвергенција и дивергенција животних форми.  

Заштита природе. Заштита биодиверзитета.  

ЧОВЕК И 

ЗДРАВЉЕ 

Примери наследних болести. 

Особине и грађа вируса. Болести изазване вирусима.  

Имунитет, вакцине. 

Пулс и крвни притисак. 

Прва помоћ: повреде крвних судова (практичан рад). 

Принципи уравнотежене исхране и поремећаји у исхрани. 

Значај правилног чувања, припреме и хигијене намирница; тровање 

храном. 

Промене у адолесценцији. 

Здрави стилови живота (сан, кондиција, итд). 

Последице болести зависности – наркоманија. 
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– планира време за рад, одмор и 

рекреацију; 

– доведе у везу измењено 

понашање људи са коришћењем 

психоактивних супстанци; 

– аргументује предности 

вакцинације; 

– примени поступке збрињавања 

лакших облика крварења; 

– расправља о различитости међу 

људима са аспекта генетичке 

варијабилности, толеранције и 

прихватања различитости. 

 

 

 

 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-

МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ  

ПРОГРАМА 

 

 

Програм Биологије за седми 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 претходним разредима и знањем стеченим неформалним 

образовањем, уз постепено подизање захтева. На тај начин се знања постепено проширују и 

продубљују, односно граде. 

Исходи су искази о томе шта ученици умеју да ураде на основу знања која су стекли учећи 

биологију и друге предмете. Исходи се односе на пет области предмета: наслеђивање и еволуција, 

јединство грађе и функције као основа живота, порекло и разноврсност живота, живот у 

екосистему и човек и здравље. (Исходи за шесту област посматрање, мерење и експеримент у 

биологији су распоређени у претходних пет, сходно планираним активностима.) 

Достизање исхода води развоју предметних, свих кључних и општих међупредметних 

компетенција и остваривању образовних стандарда. Исходи не прописују структуру, садржаје и 

организацију наставе, као ни критеријуме и начин вредновања ученичких постигнућа. За израду 
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исхода коришћена је Блумова таксономија. Исходи су формулисани на нивоу примене као 

минимуму. 

Важна карактеристика наставе усмерене на остваривање исхода је да је настава усмерена 

на учење у школи. Ученик треба да учи: 

– смислено: повезивањем оног што учи са оним што зна и са ситуацијама из живота; 

повезивањем оног што учи са оним што је учио из биологије и других предмета; 

– проблемски: самосталним прикупљањем и анализирањем података и информација; 

постављањем релевантних питања себи и другима; развијањем плана решавања задатог 

проблема; 

– дивергентно: предлагањем нових решења; смишљањем нових примера; повезивањем 

садржаја у нове целине; 

– критички: поређењем важности појединих чињеница и података; смишљањем аргумената; 

– кооперативно: кроз сарадњу са наставником и другим ученицима; кроз дискусију и 

размену мишљења; уважавајући аргументе саговорника. 

 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ 

НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

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. 

Међупредметне компетенције/ 

Корелација: 
 

 

Ослања се на правилник:  
Правилник  о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања („Службени гласник 

Републике Србије – Просветни гласник”, број 5/19) 

Кључни појмови садржаја: правила наслеђивања особина, принципи грађе и функције, систематика, докази еволуције, структура 

популације, адаптације, мреже исхране, вируси. 
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Назив предмета 

 

 

 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

 

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. 
 

Разред Седми 

Годишњи фонд часова 72 часа 
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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; 

– повезује занимања у области машинства 

са сопственим интересовањима; 

– повеже подсистеме код возила друмског 

саобраћаја са њиховом улогом; 

– провери техничку исправност бицикла; 

– 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; 

– образложи предности употребе 3D штампе 

у изради тродимензионалних модела и 

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. 

Професије (занимања) у области машинства. 

 
 

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. 
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макета; 

– 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; 

– 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 

ТЕХНИЧКА И 

ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ  

Специфичности техничких цртежа у 

машинству. 

Ортогонално и просторно приказивање 

предмета. 

Коришћење функција и алата програма за 

CAD. 

Употреба 3D штампе у изради 

тродимензионалних модела и макета. 

Основне компоненте ИКТ уређаја. 

Управљање и контрола коришћењем 

рачунарске технике и интерфејса. 
 

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). 
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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.).  

 

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. 
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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. 

 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. 
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УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-

МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ  

ПРОГРАМА 

 

Наставни предмет Техника и технологија намењен је развоју основних техничких 

компетенција ученика ради његовог оспособљавања за живот и рад у свету који се 

технички и технолошки брзо мења. Један од најважнијих задатака је да код ученика 

развија свест о томе да примена стечених знања и вештина у реалном окружењу 

подразумева стално стручно усавршавање и целоживотно учење, као и да је развијање 

предузимљивости један од важних предуслова личног и професионалног развоја.  

Програм наставе и учења за седми разред оријентисан је на остваривање исхода.  

Исходи су искази о томе шта ученици умеју да ураде на основу знања која су стекли 

учећи предмет техника и технологија. Представљају опис интегрисаних знања, 

вештина, ставова и вредности ученика у пет наставних тема: животно и радно 

окружење, саобраћај, техничка и дигитална писменост, ресурси и производња и 

конструкторско моделовање. 
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ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ 

И УЧЕЊА 

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 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.  

Међупредметне компетенције/ Корелација: 
 

 

 

Правилник  о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и 

васпитања („Службени гласник Републике Србије – Просветни гласник”, број 5/19) 

            Ослања се на правилник:  

Кључни појмови садржаја: машинство, саобраћај, техничка документација, енергетика, заштита личне безбедности и животне 

средине, предузимљивост и иницијатива. 
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Назив предмета 

 

ИНФОРМАТИКА И  РАЧУНАРСТВО   

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. 

Разред седми 

Годишњи фонд часова 36 часова 

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; 

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 гиф анимацију; 

– 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:  

– креира, уређује и структурира дигиталне 

садржаје који комбинују текст, слике, 

линкове, табеле и анимације; 

 

 

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. 

 

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 
Фазе пројектног задатка од израде плана до 

представљања решења. 



Основна школа „Љупче Николић“ у Алексинцу                                                                            Анекс Школског програма за 2020/2021. 

год. 

 

 

– 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. 

 Израда пројектног задатка у корелацији са 

другим предметима. 

Вредновање резултата пројектног задака. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-

МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ  

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. 

Да би сви ученици остварили предвиђене исходе, потребно је да наставник 

упозна специфичности начина учења својих ученика и према њима планира и 

прилагођава наставне активности. Наставник треба да осмисли активности тако да 

укључују практичан рад уз примену ИКТ-а, повезивање различитих садржаја из других 

тема унутар самог предмета, као и других предмета. Пожељно је да планиране 

активности ученика на часу прати сажето и јасно упутство за реализацију задатка, уз 

евентуалну претходну демонстрацију поступка од стране наставника. Оставити 

простор за ученичку иницијативу и креативност – кроз дискусију са ученицима 

одабирати адекватне алате, концепте и стратегије за реализацију одређених 

активности. У току реализације планираних активности радити на успостављању и 

неговању навика и понашања као што су поступност, аналитичност, истрајност, 

самосталност у раду, али и спремност на сарадњу и одговоран приступ тимском раду. 

Достизање дефинисаних исхода може се остварити уз одређени степен слободе 

наставника како у избору метода рада, програмских алата и технологија (рачунар, 

дигитални уређај...), тако и у редоследу и динамици реализације елемената различитих 
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тематских области. На интернету и у литератури се могу се наћи примери добре праксе 

које, уз прилагођавање условима рада и поштовање ауторских права, треба користити 

у настави и учењу. 

С обзиром на то да је настава овог предмета теоријско-практичног карактера 

часове треба остваривати са одељењем подељеним на групе. Подсетити ученике на 

значај поштовања правила која важе у кабинету и у раду са рачунарима и опремом, 

кроз демонстрацију и личну активност ученика (правилно укључивање, пријављивање, 

коришћење, одјављивање и искључивање рачунара). 

Наставницима се препоручује да у току седмог разреда, ради развијања 

међупредметних компетенција и остваривања корелације са другим предметима, 

реализују са ученицима најмање два пројектна задатка који обухватају теме и из 

других предмета. Време реализације пројектних задатака (једног из области ИКТ и 

Дигитална писменост и другог из области Рачунарство) одређује наставник у договору 

са ученицима и са наставницима других предмета, који обухватају област изабране 

теме. При избору тема, понудити неколико пројектних тема и омогућити тимовима 

ученика да одаберу ону која највише одговара њиховим интересовањима. 

 

 

 

 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ 

И УЧЕЊА 

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 
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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.  

У процесу оцењивања добро је користити портфолио (електронска збиркa 

дoкумeнaтa и eвидeнциja o прoцeсу и прoдуктимa рада ученика, уз кoмeнтaрe и 

прeпoрукe) као извор података и показатеља о напредовању ученика. Предности 

коришћења потрфолија су вишеструке: омогућава кoнтинуирaнo и систeмaтичнo 

прaћeњe нaпрeдoвaњa, подстиче развој ученика, представља увид у прaћeњe 

рaзличитих аспеката учења и развоја, представља, подршку у оспособљавању ученика 

за самопроцену, пружа прецизнији увид у различите oблaсти постигнућа (јаке и слабе 

стране) ученика. Употребу портфолија отежавају недостатак критеријума за одабир 

продуката учења, материјално-физички проблеми, време, финансијска средства и 

велики број ученика. Већи број ометајућих фактора, у прикупљању прилога и 

успостављању критеријума оцењивања, је решив успостављањем сарадње наставника 

са стручним сарадником, уз коришћење Блумове таксономије. 

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. 

У оквиру плана рада наставника, у делу ваннаставних активности, поред 
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додатне и допунске наставе, планирати секцију и време за менторски рад са ученицима 

који учествују на такмичењима из овог предмета. Препоручује се да се избор тема за 

рад на секцији изврши у сарадњи са другим наставницима, а да се почетна иницијатива 

препусти ученицима и њиховим интересовањима. Теме као што су израда и одржавање 

школског сајта, блога или неке друге школске веб странице, креирање и израда 

школског електронског часописа или летописа школе могу бити добре почетне идеје 

које ће повезати знања и вештине стечене у овом предмету са другим знањима, уз 

активно учешће у животу школе. 

Међупредметне компетенције/ Корелација:  

 

Ослања се на правилник:  
Правилник  о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања („Службени 

гласник Републике Србије – Просветни гласник”, број 5/19) 

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. 

 

 

Назив предмета ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

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. 

Разред Седми 

Годишњи фонд часова 108 часова  
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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; 

− 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; 

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. 

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. 
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− 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; 

− 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 

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 
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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; 

− 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 

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: 

Игра уз примену правила. 

Рукомет: 

Игра уз примену правила. 

Кошарка: 

Сложенији елементи технике, тактике и 



Основна школа „Љупче Николић“ у Алексинцу                                                                            Анекс Школског програма за 2020/2021. 

год. 

 

 

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. 

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. 
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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 

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 
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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. 

Значај вежбања за одбрамбено-

безбедносне потребе. 

Повезаност физичког вежбања и 
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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. 
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Додаци исхрани – суплементи. 

Вежбање и менструални циклус. 

Значај заштите репродуктивних органа 

приликом вежбања. 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-

МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ  

ПРОГРАМА 

 

Циљ и исходи предмета се остварују кроз 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. 

Настава Физичког и здравственог васпитања усмерена је према индивидуалним 

разликама ученика, које се узимају као критеријум у диференцираном приступу, па самим 

тим неопходно је упутити ученика или групу ученика, на олакшане или проширене садржаје 

у часовној, ваннаставној и ваншколској организацији рада.  

Где је неопходно, програмске садржаје je потребно реализовати према полу. 

Организациони облици рада - Концепција Физичког и здравственог васпитања заснива се 

на јединству наставних и ваннаставних организационих облика рада, као основне 

претпоставке за остваривање циља кроз достизање исхода и стандарда овог васпитно-

образовног подручја. 

А. Часови физичког и здравственог васпитања.Б. Секције. 

В. Недеља школског спорта. Г. Активности у природи (кросеви, зимовање, летовање – 

камповање...). 

Д. Школска и ваншколска такмичења.Ђ. Корективно-педагошки рад. 

 Исходи представљају добру основу за праћење и процену постигнућа ученика, 

односно креирање захтева којима се може утврдити да ли су ученици достигли оно што је 

описано одређеним исходом. Исходи помажу наставницима у праћењу, прикупљању и 
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ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ 

НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

бележењу постигнућа ученика. Како ће у процесу вредновања искористити исходе 

наставник, сам осмишљава у односу на то који се начин праћења и процене њему чини 

најрационалнијим и најкориснијим. Поред тога, постојање исхода олакшава и извештавање 

родитеља о раду и напредовању ученика. 

У процесу праћења и оцењивања пожељно је користити лични картон ученика 

(eвидeнциja o прoцeсу и прoдуктимa рада ученика, уз кoмeнтaрe и прeпoрукe) као извор 

података и показатеља о напредовању ученика. Предности коришћења личног картона 

ученика су вишеструке: омогућава кoнтинуирaнo и систeмaтичнo прaћeњe нaпрeдoвaњa, 

представља увид у прaћeњe рaзличитих аспеката учења и развоја, представља, подршку у 

оспособљавању ученика за самопроцену, пружа прецизнији увид у различите oблaсти 

постигнућа (јаке и слабе стране) ученика. 

Међупредметне компетенције/ 

Корелација: 
 

 

Ослања се на правилник:  
Правилник  о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања („Службени гласник 

Републике Србије – Просветни гласник”, број 5/19) 

Кључни појмови садржаја: физичко вежбање, плес, одбојка, здравље, васпитање. 

 

3.4. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ И АКТИВНОСТИ   
 

Назив програма ГРАЂАНСКО  ВАСПИТАЊЕ 

Разред трећи 

Годишњи фонд часова/ недељни 

фонд часова 

36 часова / 1 час недељно 
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Циљ 

Циљ наставе и учења Грађанског васпитања 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 и локалне заједнице, уважавајући принципе, процедуре и вредности демократског 

друштва.  

ИСХОДИ 

По завршеном разреду ученик ће бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА           САДРЖАЈИ 

својим понашањем показује да прихвата различитост других; 

препознаје у свом окружењу примере неједнаког поступања према 

некој особи или групи на основу неког њиховог личног својства;  

се понаша на начин који уважава сопствене и туђе  потребе, права и 

осећања у свакодневним ситуацијама; 

препознаје примере солидарности у свом окружењу, причама, 

филмовима; 

укаже вршњацима на особе или групе у свом окружењу којима је 

потребна помоћ и подршка; 

објасни разлику између саосећања, солидарности и сажаљења на 

датом примеру; 

укаже на упрошћено, поједностављено, генерализовано и најчешће 

нетачно приказивање некога на приказаним примерима; 

наведе неколико институција у свом окружењу које брину о 

потребама и правима грађана, посебно деце; 

наведе шта би волео да има у својој локалној заједници што сада 

недостаје; 

тражи помоћ у ситуацијама кршења својих или туђих права;  

наведе једно удружење грађана у свом окружењу и опише чиме се 

бави; 

опише на које све начине деца његових/њених година могу да брину 

о својој локалној заједници; 

пажљиво слуша саговорника, слободно износи мишљење, образлаже 

идеје, даје предлоге и прихвата да други могу имати другачије  

мишљење; 

испољава заинтересованост за сарадњу и учешће у групном раду; 

ЉУДСКА ПРАВА 

Сви различити, а сви равноправни 

 

Различитост  

Живот у заједници у којој би сви људи били 

исти (по полу, узрасту, вери, националности, 

образовању, интересовању). Различитост као 

богатство једне друштвене заједнице. 

Отвореност и затвореност за различитости. 

Различитости у нашој локалној заједници.  

 

Равноправност мушкараца и жена 

Уважавање разлика уз једнака права, 

одговорности и могућности. Дечаци и 

девојчице – сличности и разлике, иста права и 

могућности. 

 

Осетљиве друштвене групе   

Групе којима је услед специфичних разлика 

потребна додатна подршка како би имале исте 

шансе и могле равноправно да се укључе у 

живот заједнице и остваре своје потребе и 

права.  

 

Стереотипи и предрасуде   

Упрошћено, поједностављено, генерализовано 

и најчешће нетачно приказивање некога (сви 

дечаци су, све девојчице су, сви Роми су). 

Негативно мишљење појединаца о некоме ко 
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заједно са осталим ученицима учествује у проналажењу особа којима 

је потребна помоћ, у изради плана и реализацији акције, њеној 

промоцији и вредновању. 

 

се не познаје довољно. Стереотипи и 

предрасуде као основ за дискриминацију.  

 

Дискриминација 

Неједнако поступање према особи или некој 

групи на основу неког њиховог личног 

својства (пол, узраст, вера, националност, 

образовање, инвалидитет), што за последицу 

има нарушавање њихових   

права и достојанства.  

Једнако поступање према неједнакима као вид 

дискриминације.  

Етикетирање, ружни надимци као вид 

дискриминације. 

ДЕМОКРАТСКО  ДРУШТВО 

 

Ја и други у  

локалној заједници 

 

Локална заједница  

Место где грађани задовољавају највећи број 

својих потреба и остварују највећи број својих 

права. 

Потребе и права које деца задовољавају у 

локалној заједници – за образовањем, 

здравственом заштитом, одмором, игром, 

учествовањем у спортским, кулурним и 

уметничким активностима.  

Комуналне услуге  

Услуге од општег интереса за све грађане 

локалне заједнице – водa, превоз, путеви, 

паркинг, отпад, осветљење, паркови, пијаце, 

димничари.   

Институције и организације Локалне 

заједнице у области образовања, културе, 

здравља, спорта и рекреације, очувања 

околине, безбедности, верске организације. 

 Активности и допринос удружења грађана у 

локалној заједници. 

Наша локална заједница   

Брига наше локалне заједнице о потребама и 

правима својих грађана,.  
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Брига наше локалне заједнице о деци 

различитих својстава (пол, узраст, 

сиромаштво, здравље). 

Доступност садржаја у нашем окружењу 

слепим или глувим особама, родитељима са 

дечијим колицима или особама у инвалидским 

колицима (пешачки прелази, школа, дом 

здравља, продавница, превоз).  

Брига деце о својој локалној заједници – о 

отпаду, биљкама и животињама, споменицима 

културе, уметничким делима, потрошњи воде, 

пружање помоћи онима којима је то потребно.  

Удружење грађана  у нашем окружењу некад и 

сад.  

 

 

 

 

ПРОЦЕСИ У САВРЕМЕНОМ СВЕТУ 

Снага узајамне помоћи 

 

Солидарност  

Потреба узајамне бриге и одговорности међу 

људима. Лажна солидарност. 

Разлика између саосећања, сажаљења и 

солидарности. 

Примери акција солидарности у нашој 

локалној заједници (мобе, добровољно давање 

крви и хуманитарне акције за лечење 

болесних, СМС акције прикупљања новца).  

Ситуације у којима свакоме може бити 

потребна помоћ (болест, сиромаштво, ратови, 

поплаве, земљотреси, пожари, миграције). 

Медији као подршка солидарности. 

Волонтирање 

Добровољно ангажовање појединаца и група у 

пружању помоћи људима, животињама, 

биљкама. 

Мотиви волонтера – веровање у снагу узајамне 

помоћи, човекољубље и хуманост. 

Волонтерске акције ученика/ученица школе у 

локалној заједници (чишћење јавних 

површина, сађење биљака, помоћ старим 

људима, удомљавање напуштених кућних 
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љубимаца).   

Активности волонтера Црвеног крста у нашој 

локалној заједници.  

 

ГРАЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ 

Акција солидарности у локалној 

заједници 

Планирање и извођење акције 

солидарности у локалној заједници 

Утврђивање коме је у заједници потребна 

помоћ. 

Одређивање циља акције. 

Припрема плана акције – подела улога, 

договор о роковима, начину реализације. 

Извођење и документовање акције –видео, 

фотографије, текстови и сл.   

Промоција акције на нивоу школе –

приказивање другим одељењима, 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: равноправност, стереотипи и предрасуде, 

дискриминација, локална заједница, солидарност, волонтирање 

Упутства за дидактичко-методичко остваривање 

програма 

Изборни програм Грађанско васпитање за трећи разред организован је, као и програми за 

претходна два разреда, 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. 
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Праћење и вредновање наставе и учења: 

Оцењивање ученика је описно и подразумева да ученици имају увид у своје напредовање и 

то не само у остваривању исхода из овог програма већ и у Како је највећи број активности 

ученика у оквиру часова овог изборног програма организован кроз групни рад, то значи да 

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. Такође, наставник 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. 

Међупредметно повезивање / 

Корелација са другим предметима 

Грађанско васпитање доприноси развоју неколико међупредметних компетенција, посебно 

компетенције за Одговорно учешће у демократском друштву.Грађанско васпитање је део 

ширег концепта образовања за демократију и грађанско друштво и у том смислу је повезано 

са другим предметима, ваннаставним активностима и етосом школе. Овај програм корелира 

са предметима Српски језик, Природа и друштво, Ликовна и Музичка култура и зато је сваки 

вид тематског планирања добродошао. 

Ослања се на правилник: Програм наставе и учења за трећи разред основног образовања и васпитања „Службени 

гласник РС – Просветни гласник“ – 2019 – број: 5 од 27/05/2019 и1/2020) 
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Наставни предмет: Грађанско васпитање 

 
Разред: Седми 

Годишњи / недељни фонд часова: 36 годишње / 1 час недељно 

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 других и спреман да активно делује у заједници.  

Исходи 
По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да: 

Наставне области/теме Садржаји 

*наведе и опише основне 

карактеристике људских права; 

својим речима опише везу између 

права појединца и  општег добра; 

*дискутује о односу права и правде 

и o сукобу права 

штити своја права на начин који не 

угрожава друге и њихова права; 

*аргументује потребу ограничења 

и контролу власти;  

препозна и одупре се различитим 

облицима вршњачког притиска; 

препозна опасност када се нађе у 

великој групи људи и заштити се; 

*учествује у организацији, 

реализацији и евалуацији  

симулације Народне скупштине; 

*у дискусији показује вештину 

  

ЉУДСКА ПРАВА 

 

 

Карактеристике људских права – урођеност, универзалност, неотуђивост, недељивост. 

Опште добро. 

Права појединца и опште добро. 

Сукоб појединачних права и општег добра. 

Права и правда. 

Социјална правда. 

ДЕМОКРАТСКО 

ДРУШТВО 

 

Политичкe странкe у вишепартијском систему –владајуће и опозиционе.  

Народна скупштина – сврха и надлежности. 

Народни посланици, посланичке групе.  

Процедуре  у раду  Народне скупштине.  

Скупштинске дебате. 

Предлагање и доношење закона. 

 

 

 

ПРОЦЕСИ У 

САВРЕМЕНОМ СВЕТУ 

 

Припадност групи. Групни идентитет као део идентитета младих.Односи у вршњачкој групи 

и њен утицај на појединца. 

Вршњачки притисак. 

Конформизам. 

Приватност – обим и границе. 

Понашање људи у маси и угроженост права појединца. 
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активног слушања, износи свој 

став заснован на аргументима 

 

 

 

ГРАЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ 

Симулација Народне скупштине 

Одређивање улога и процедура у скупштини. 

Формирање посланичких група. 

Избор председника скупштине. 

Формулисање предлога закона. 

Скупштинска дебата. 

Гласање. 

Евалуација симулације. 

Стандарди : Нису објављени стандарди за изборни предмет Грађанско васпитање 

Кључни појмови: Кључни појмови садржаја: социјална правда, Народна скупштина, конформизам, вршњачки притисак. 

Начин остваривања програма: Садржаји су дати у исте четири области као и у претходним  разредима (Људска права, Демократско друштво, Процеси у 

савременом свету и Грађански активизам) али се продубљују и проширују, док се исходи надограђују. 

Наставник треба да обезбеди да се на часу сваки ученик осећа уважено, прихваћено и добродошло у својој различитости, уз 

обавезу да поштује и уважи друге и другачије погледе и мишљења.  
 

Праћење и вредновање наставе и 

учења: 

Програм предвиђа описно оцењивање. Као и код претходних разреда, продукти ученичких активности имају посебан значај. 

Они могу бити различите врсте, с тим да је посебно пригодано да продукт буде снимак симулације рада скупштине који се 

може касније користити у различите сврхе. Драгоцен је у евалуацији урађене симулације али и у интеграцији и 

рекапитулацији обрађених садржаја. 

Потребно је пратити напредовање ученика континуирано од почетка рада на програму. У ту сврху за ученике се сачињава 

свеска праћења, педагошка свеска, односно портфолио (по избору наставника). Сваки одговор ученика се уважава.  

Школа води електронски дневник, тако да је свака описна, формативна оцена доступна родитељу, тј. другом законском 

заступнику на увид. 

Међупредметне компетенције / 

Корелација са другим предметима: 

Међупредметна компетенција за одговорно учешће у грађанском друштву  развија се кроз овај предмет у сваком разреду у 

коме се ученик опредељује за овај изборни предмет. Негује се и развија и критичко мишљење, вештине за тимски рад и 

комуникацију, повећавају се и развијају дигиталне компетенције, капацитети за решавање проблема и свакако за даље 

учење. 

Предмет и садржаји предмета тесно су повезани са другим предметима, ваннаставним активностима и уопште етосом 

школе. Садржај овог програма у великој мери корелира са предметом Историја у оквиру ког се проучава развој уставности, 

парламентаризма, грађанских права и слобода. У оквиру Српског језика и књижевности ученици имају прилику да упознају 
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више књижевних дела која се  односе на развој политичког живота у модерној српској држави што омогућава повезивање са 

садржајима Грађанског васпитања. Погодна књижевна дела из програма су: сатирична поезија Јована Јовановића Змаја 

Јутутунска јухахаха, сатирично иронична проза Радоја Домановића Вођа, драма Бранислава Нушића Власт. Овако богата 

корелација између ова три предмета пружа одличне могућности за тематско планирање. 

Ослања се на правилник: Правилник  о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања („Службени гласник Републике 

Србије – Просветни гласник”, број 5/19 

 

Активност:  ПРОЈЕКТНА НАСТАВА 

Разред: Трећи 

Годишњни/ недељни фонд 

часова 

36 годишње/ 1 час на недељном нивоу 

Исходи пројектне наставе Исходи се првенствено односе на логичко и критичко мишљење као и припрему ученика за лако 

сналажење у свету технике, технологије и рачунарства, како у свакодневном животу, тако и у 

процесу учења.   

На крају трећег разреда ученик би требало да буде у стању и  да: 

− правилно седи при раду за рачунаром; 

− зна да наведе могуће последице на здравље услед неправилног коришћења 

дигиталних уређаја; 

− правилно укључи рачунар, покрене програм за цртање, користи одговарајуће алатке 

овог програма, сачува свој цртеж и искључи рачунар; 

− покрене програм за рад са текстом, унесе краћи текст и сачува документ на рачунару; 

− користи интернет за учење и проналажење информација уз помоћ наставника; 

− предложи редослед активности у односу на постављени пројектни задатак. 

 

 

 

Назив предмета 

 

ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК- ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 
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Циљ Циљ учења Другог 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. 

 

Разред 

 

Седми  

Годишњи фонд часова 72 

Комуникативна функција Језички садржаји 

ПОЗДРАВЉАЊЕ И 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ СЕБЕ И 

ДРУГИХ И ТРАЖЕЊЕ/ 

ДАВАЊЕ ОСНОВНИХ 

ИНФОРМАЦИЈА О СЕБИ И 

ДРУГИМА 

Tu connais Michel ? Il vient de Poitiers.  

Je vous présente Monsieur Dupont. Tiens, je te présente Valérie, c’est ma meilleure amie. Moi, c’est 

René. Bonjour.  Enchanté. Salut. 

C’est ton grand-père sur cette photo, n’est-ce pas? Oui, c’est mon papi, je m’appelle comme lui. 

Maintenant il a 73 ans. Melheureusement, ma grand-mère est morte.  

Le grand garçon blond aux yeux verts, avec un pull bleu, c’est Louis. Il s’intéresse à la musique. Qui est 

cette petite fille à côté de lui ? C’est sa sœur, elle s’appelle Hélène, elle est très gentille.  

Lucas et moi, nous habitons dans la même rue, mais nous ne sommes pas dans la même classe. Nous 

nous rencontrons souvent devant l’école. 

Презентативи (c'est, ce sont). 

Питања интонацијом. 
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Упитна морфема n’est-ce pas? 

Описни придеви. 

Презент повратних глагола. 

Наглашене личне заменице. 

 

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

породични односи и родбинске везе. 

ОПИСИВАЊЕ БИЋА, 

ПРЕДМЕТА, МЕСТА, 

ПОЈАВА, РАДЊИ, СТАЊА И 

ЗБИВАЊА 

Yves est le garçon le plus grand dans ma classe. Il joue au basket. 

Elle est médecin. Il est boulanger.  

Elle est très nerveuse ; elle voudrait être plus calme.  

Tu regardes quel animal ? Je regarde ce cheval blanc avec la queue longue.   

Quel est ce livre sur ta table ? C’est le livre de français.   

Dans cette revue pour adolescents il y a plusieurs rubriques intéressantes : stars, mode, cinéma, 

musique, jeux, horoscope… 

Ce portable ne fait pas de photos et on ne peut pas recevoir des e-mails. Celui-là est meilleur, mais il est 

plus cher aussi. 

La Serbie se trouve au sud-est de l’Europe. Les plus grandes villes sont Belgrade, Novi Sad et Niš.  

On parle français en France, mais aussi en Suisse, au Luxembourg et en Belgique. Le drapeau français 

est tricolore, le drapeau serbe aussi. 
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Поређење придева (компаратив, суперлатив). 

Показни придеви. 

Негација (ne/ n'... pas).  

Предлози испред назива земаља. 

Презент фреквентних глагола. 

Изостављање одређеног члана (испред назива занимања). 

(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 

Je te propose de voir ce film, toi aussi.  

Si elle a mal à la dent, elle doit aller chez le dentiste. 

On peut aller chez moi si tu es libre après l’école. Si tu es libre, je t’invite. Oui, d’accord, et on va jouer 

aux jeux vidéo.  

Voulez-vous essayer? Oui, pourquoi pas ? 

On ira voir le match si tu finis tes devoirs. J’aimerais bien y aller.   

Sois patiente. N’ayez pas peur. 

Et si on allait à la piscine? C'est une bonne idée. 

Модални глаголи. 

Хипотетичка реченица. 

Futur simple. 

Futur proche. 

Субјунктив/ императив глагола аvoir и être у устаљеним изразима. 

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

предлоге, савете и позиве. 
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ИЗРАЖАВАЊЕ МОЛБИ, 

ЗАХТЕВА, ОБАВЕШТЕЊА, 

ИЗВИЊЕЊА, ЧЕСТИТАЊА И 

ЗАХВАЛНОСТИ 

Excusez-moi, est-ce que je peux parler à Louise ?  

Bien, merci et au revoir ! 

Je peux m’asseoir à côté de vous?  

Je voudrais savoir si le centre est ouvert cet après-midi. Est-ce que vous avez l’adresse du Centre ? 

Bonjour Madame, vous pouvez me dire à quelle heure ouvre le Centre cet après-midi ?  

Je voudrais cette revue pour adolescents. Laquelle? Celle-là, son titre est Okapi. 

Regarde-moi! Ouvre-lui! Téléphonez-leur! 

Je suis vraiment désolé, Monsieur. Je vous demande pardon. Ne t’inquiète pas ! 

Je suis fier de toi. Toutes mes félicitations ! Je vous remercie beaucoup, Madame ! 

Кондиционал модалних глагола. 

Упитна реченица са конструкцијом est-ce que. 

Упитне заменице (lequel, laquelle). 

Показне заменице (celui, celle, ceux, celles).  

Императив. 

Узвичне реченице. 

Индиректна питања. 

(Интер)културни садржаји: правила учтиве комуникације, значајни празници и догађаји, 

честитања. 
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РАЗУМЕВАЊЕ И ДАВАЊЕ 

УПУТСТАВА 

Il faut que tu racontes ça à ton frère.  

Il faut que tu fasses/ que tu ailles/ que tu lises/ que tu saches/ que tu écrives.  

Avez-vous compris?  

Pour apprendre, il faut bien écouter.  

Tu devrais aller à la pharmacie.  

Tu dois faire les courses aujourd’hui.  

Tu peux écrire au courrier des lecteurs de ce magazine. Ils vont te répondre.  

Конструкција il faut + субјунктив (у устаљеним изразима). 

Конструкција il faut + инфинитив. 

Модални глаголи. 

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

ситуацијом. 

ОПИСИВАЊЕ РАДЊИ У 

САДАШЊОСТИ 

Tu vas à Nice? Non, j’en viens. Tu vas souvent à la campagne? J’y vais chaque été.  

On est ici depuis lundi. 

Le mercredi, je fais du tennis. 

Je sais danser et chanter. Je peux aussi jouer avec les enfants.  

Les jeunes passent beaucoup de temps à l’ordinateur. Les parents préfèrent regarder les films à la télé. 

Nous avons de nouveaux voisins. Ils ont acheté une maison à coté de chez nous.  

Les filles se préparent pour la fête. Elles mettent leurs nouvelles jupes. 

 

Прилошке заменице (en, y). 

Презент фреквентних глагола. 

Предлози и предлошки изрази (à côté de, chez, depuis). 
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Прилози. 

Прилози за место (ici, là). 

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

и ваннаставне активности; распусти и путовања; традиција и обичаји. 

ОПИСИВАЊЕ РАДЊИ У 

ПРОШЛОСТИ 

Nous sommes arrivés il y a trois jours.   

Je n’ai jamais été chez eux.   

Ce jour-là il est venu me dire qu’il partait; il m’a dit qu’il allait déménager; il a promis qu’il nous 

écrirait. 

Hier c’était dimanche, je me suis réveillé à 10 heures.  

Elle a écouté le dernier disque de ce chanteur et elle a décidé d’aller à son concert.  

J’ai découvert Paris il y a deux ans.  

Il est né à Genève, mais il a grandi à Lyon parce que ses parents ont déménagé. 

Les frères Lumière ont inventé le cinéma. 

Napoléon Bonaparte était le premier empereur des Français. Il est né en Corse.  

Astérix et Obélix ont vécu dans un petit village gaulois et ils ont lutté contre les Romains.  

Перфекат (passé composé). 

Имперфeкат. 

Исказивање будућности у односу на прошлу радњу (рецептивно). 

Редни бројеви. 

(Интер)културни садржаји: историјски догађаји, епохална открића; важније личности из 
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прошлости. 

ОПИСИВАЊЕ БУДУЋИХ 

РАДЊИ (ПЛАНОВА, 

НАМЕРА, ПРЕДВИЂАЊА) 

Quand est-ce qu’on part? Il demande quand on part.  Je pars dans deux jours.   

Si mes parents me laissent partir, je viendrai avec toi! 

S’il fait beau demain, on va à la piscine.  

Qui va jouer les personnages ? Qui va participer à ce spectacle ? 

C’est Pierre qui va le faire.   

Cette année je vais faire plus de sport et je vais aller à un atelier de peinture.  

Nous finirons notre projet dans dix jours. 

Je crois que demain il va neiger.  

Je suis sûr que tu réuissiras. 

Futur simple. 

Futur proche. 

Кондиционална реченица. 

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

ситуацијом; традиција и обичаји. 
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ИСКАЗИВАЊЕ ЖЕЉА, 

ИНТЕРЕСОВАЊА, ПОТРЕБА, 

ОСЕТА И ОСЕЋАЊА 

Bonne chance! Bon appétit !  

Tu as envie de quoi ? J’ai envie d’aller au cinéma. Moi, je n’ai pas envie. 

Je trouve ça intéressant. Je ne trouve pas ça intéressant. 

J’espère qu’il viendra. 

Ça me fait plaisir de te revoir ! 

Tout va bien maintenant.   

Je n’aime pas l’odeur du café.  

Tu as réussi, je suis très content ! Elle n’est pas venue, c’est dommage ! 

 

Узвична реченица. 

Негација. 

Презент фреквентних глагола. 

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

спорт и рекреација. 

 

ИСКАЗИВАЊЕ ПРОСТОРНИХ 

ОДНОСА И УПУТСТАВА ЗА 

ОРИЈЕНТАЦИЈУ У ПРОСТОРУ 

Où sont mes affaires? Elle demande où sont ses affaires. 

Vous ne pouvez pas traverser la rue ici. 

Au-dessous de mon appartement il y a un parc où je peux voir les enfants qui jouent. 
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Pouvez-vous me montrer la gare sur le plan, s’il vous plaît ? 

Ma ville est située à 75km au nord de Belgrade.  

Le Musée national se trouve dans le centre-ville, en face du Théâtre national.  

Subotica se trouve au nord de la Serbie, à la frontière avec la Hongrie. En Serbie il y a cinq parcs 

nationaux: Djerdap, Kopaonik, Tara, Šar, Fruška Gora. 

Le tunnel du Mont-Blanc relie Chamonix en France et Courmayeur en Italie. La Côte d’Azur 

comprend plusieurs lieux qui attirent les touristes du monde entier; ce sont Nice, Cannes, Saint-

Tropez, etc.  

 

Индиректно питање. 

Релативне заменице (qui, que, où). 

Основни бројеви. 

Присвојни придеви. 

 

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

наше земље и земаља говорног подручја циљног језика. 

 

ИЗРИЦАЊЕ  ДОЗВОЛА, 

ЗАБРАНА, ПРАВИЛА 

ПОНАШАЊА И ОБАВЕЗА 

Maman me dit que je peux inviter tous mes copains à mon anniversaire.  

Tous mes amis vont au cinéma, mais pas moi. Mon papa ne me permet pas. 

C’est toi qui as jeté la bouteille dans l’herbe ? Non, ce n’est pas moi, je respecte la nature. Cherche 
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une poubelle pour jeter ce papier !  

N’ouvrez pas le livre pour le moment ! Ne pas ouvrir les fenêtres. Ne pas se pencher. Assez ! Ça suffit ! 

On ne mange pas avec ses mains.  

 

Личне заменице у функцији индиректног објекта. 

Негација. 

Узвичне реченице. 

Императив. 

 

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

симбола. 

 

ИЗРАЖАВАЊЕ ПРИПАДАЊА И 

ПОСЕДОВАЊА 

Cette moto? C’est celle de mon grand frère.  

C’est à moi. Ils sont à vous.  

Il est à toi, ce portable rouge, n’est-ce pas ?Non, pas du tout, il est à cette dame-là. J’ai laissé le mien 

à la maison. 

 

Презентативи (c'est, ce sont).  

Присвојне заменице. 
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Показне заменице. 

Негација. 

 

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

 

ИЗРАЖАВАЊЕ ДОПАДАЊА И 

НЕДОПАДАЊА 

C’est toi que j’aime. Je l’aime comme un frère.  

Les enfants aiment les jeux de société. Le frère de Mia aime jouer au Scrabble. 

Comme c’est joli ! Comme sa poupée est belle !  

J’aime les pommes, mais je préfère les bananes.  

Tu as aimé le film ? Non, il ne me plaît pas.  

 

Конструкција за наглашавање (c’est... que). 

Узвичне реченице. 

 

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

Je suis d’accord avec lui. Je pense que non. Je crois que tu n’as pas raison.  

Qu’est-ce que vous pensez ? Je ne suis pas sûr, mais je pense qu’il faut attendre encore un peu. 

Qu’est-ce que tu en penses ? Je crois que Marc n’est pas coupable 

Ce n’est pas juste! Ce n’est pas bien !  

À ton avis, quelle équipe a mieux joué?  

 

Питања са упитним речима. 

Објекатска реченица. 

Негација. 

  

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

вршњацима и одраслима. 

 

ИЗРАЖАВАЊЕ КОЛИЧИНЕ, 

ДИМЕНЗИЈА И ЦЕНА 

Novi Sad est une grande ville? C’est la plus grande ville de la Voïvodine, avec presque 300.000 

habitants. 

Ça coûte combien ? Les gants coûtent combien ? Ils coûtent 24 euros. 

Je voudrais un kilo de pommes et un litre de lait. Voilà ! C’est combien ? 11 euros. 11 euros ? C’est 

cher! 

La Seine est un fleuve français long de 776,6 kilomètres. Sa source se situe à 446 m d'altitude. 
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La baleine bleue est le plus grand animal sur la planète, elle pèse jusqu’à 200 tonnes et elle peut être 

longue de 7 mètres.  

Nous habitons au cinquième étage. Cette année je suis en 7ème . 

 

Основни бројеви преко 1000. 

Редни бројеви. 

Поређење придева (суперлатив) 

Презентативи (voilà, c'est). 

 

(Интер)културни садржаји: друштвено окружење; валутe циљних култура; правописне 

конвенције при раздвајању хиљада, као и целих од децималних бројева; конвенције у изговору 

децималних бројева; метрички и неметрички систем мерних јединица. 

Начин остваривања 

програма: 

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

стању да разуме и продукује. Табеларни приказ исхода, комуникативних функција и језичких 

активности, наставника постепено води од исхода, преко комуникативне функције као области, 

до препоручених језичких активности и садржаја у комуникативним функцијама, који 

оспособљавају ученика да комуницира и користи језик у свакодневном животу, у приватном, 

јавном или образовном домену. Примена овог приступа у настави страних језика заснива се на 

настојањима да се доследно уважавају следећи ставови: 

− циљни језик употребљава се у учионици у добро осмишљеним контекстима од 

интереса за ученике, у пријатној и опуштеној атмосфери; 

− говор наставника прилагођен је узрасту и знањима ученика; 

− наставник треба да буде сигуран да је схваћено значење поруке укључујући њене 
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културолошке, васпитне и социјализирајуће елементе; 

− битно је значење језичке поруке; 

− знања ученика мере се јасно одређеним релативним критеријумима тачности и зато 

узор није изворни говорник; 

− настава се заснива и на социјалној интеракцији с циљем да унапреди квалитет и 

обим језичког материјала; рад у учионици и ван ње спроводи се путем групног или 

индивидуалног решавања проблема, потрагом за информацијама из различитих 

извора (интернет, дечији часописи, проспекти и аудио материјал) као и решавањем 

мање или више сложених задатака у реалним и виртуелним условима са јасно 

одређеним контекстом, поступком и циљем; 

− наставник упућује ученике у законитости усменог и писаног кода и њиховог 

међусобног односа; 

− сви граматички садржаји уводе се индуктивном методом кроз разноврсне 

контекстуализоване примере у складу са нивоом, а без детаљних граматичких 

објашњења, осим, уколико ученици на њима не инсистирају, а њихово познавање се 

вреднује и оцењује на основу употребе у одговарајућем комуникативном контексту. 

 

Комуникативно-интерактивни приступ у настави страних језика укључује и следеће: 

− усвајање језичког садржаја кроз циљано и осмишљено учествовање у друштвеном 

чину; 

− поимање наставног програма као динамичне, заједнички припремљене и 

прилагођене листе задатака и активности; 

− наставник треба да омогући приступ и прихватање нових идеја; 

− ученици се посматрају као одговорни, креативни, активни учесници у друштвеном 

чину; 

− уџбеници представљају извор активности и морају бити праћени употребом 
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додатних аутентичних материјала; 

− учионица је простор који је могуће прилагођавати потребама наставе из дана у дан; 

− рад на пројекту као задатку који остварује корелацију са другим предметима и 

подстиче ученике на студиозни и истраживачки рад; 

за увођење новог лексичког материјала користе се познате граматичке структуре и обрнуто. 

Праћење и вредновање 

наставе и учења: 

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. Сврха оцењивања треба да буде и јачање мотивације за напредовањем код 

ученика, а не истицање њихових грешака. Елементи који се вреднују су разноврсни и треба да 

допринесу свеопштој слици о напредовању ученика, јачању њихових комуникативних 

компетенција, развоју вештина и способности неопходних за даљи рад и образовање. То се 

постиже оцењивањем различитих елемената као што су језичке вештине (читање, слушање, 

говор и писање), усвојеност лексичких садржаја и језичких структура, примена правописа, 
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ангажованост и залагање у раду на часу и ван њега, примена социолингвистичких норми. 

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.  

Међупредметне компетенције/ 

Корелација: 
 

 

Ослања се на правилник:  Правилник  о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања („Службени гласник 

Републике Србије – Просветни гласник”, број 5/19) 

 

 

 
 

3.5. ПРОГРАМ ЗА ТРИ ОБАВЕЗНА ПРЕДМЕТА ЗА 

       ОСМИ РАЗРЕД      
 

Назив предмета ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

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. 
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Разред Oсми 

Годишњи фонд 

часова 

68 часова 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

– процени значај електротехнике, 

рачунарства и мехатронике у животном 

и радном окружењу; 

– анализира опасности од неправилног 

коришћења електричних апарата и 

уређаја и познаје поступке пружања 

прве помоћи; 

– образложи важност енергетске 

ефикасности електричних уређаја у 

домаћинству; 

– повеже професије (занимања) у 

области електротехнике и мехатронике 

са сопственим интересовањима; 

– упореди карактеристике електричних 

и хибридних саобраћајних средстава са 

конвенционалним; 

– разуме значај електричних и 

електронских уређаја у саобраћајним 

ЖИВОТНО И  

РАДНО ОКРУЖЕЊЕ 

Увод у електротехнику, рачунарство и мехатронику. 

Електрична инсталација – опасност и мере заштите.  

Примена електричних апарата и уређаја у домаћинству, 

штедња енергије и енергетска ефикасност. 

Професије (занимања) у области електротехнике и 

мехатронике. 

САОБРАЋАЈ 

Саобраћајна средства на електропогон – врсте и 

карактеристике. Хибридна возила. 

Електрични и електронски уређаји у саобраћајним 

средствима. 

Основи телекомуникација.  

ТЕХНИЧКА И 

ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ 

Основне компоненте ИКТ уређаја. 

Управљање процесима и стварима на даљину помоћу ИКТ.  

Основни симболи у електротехници. 

Рачунарски софтвери за симулацију рада електричних 
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средствима; 

– користи доступне 

телекомуникационе уређаје и сервисе;  

– класификује компоненте ИКТ уређаја 

према намени; 

– процени значај управљања 

процесима и уређајима помоћу ИКТ; 

– црта електричне шеме правилно 

користећи симболе;  

– користи софтвере за симулацију рада 

електричних кола; 

– састави електромеханички модел и 

управља њиме помоћу интерфејса; 

– објасни систем производње, 

трансформације и преноса електричне 

енергије; 

– анализира значај коришћења 

обновљивих извора електричне 

енергије; 

– разликује елементе кућне електричне 

кола.  

Израда и управљање електромеханичким моделом.  

РЕСУРСИ И ПРОИЗВОДЊА 

Електроенергетски систем.  

Производња, трансформација и пренос електричне 

енергије.  

Обновљиви извори електричне енергије.  

Електроинсталациони материјал и прибор.  

Кућне електричне инсталације.  

Састављање електричних кола  

Коришћење фазног испитивача и мерење електричних 

величина мултиметром.  

Електричне машине. 

Електротехнички апарати и уређаји у домаћинству. 

Основни електронике.  

Рециклажа 

електронских компоненти. 



Основна школа „Љупче Николић“ у Алексинцу                                                                            Анекс Школског програма за 2020/2021. 

год. 

 

 

инсталације;  

– повеже електрично и/или 

електронско коло према задатој шеми;  

– користи мултиметар; 

– анализира карактеристике 

електричних машина и повезује их са 

њиховом употребом; 

– класификује електронске компоненте 

на основу намене; 

– аргументује значај рециклаже 

електронских компоненти;  

– самостално/тимски истражује и 

осмишљава пројекат; 

– креира документацију, развије и 

представи бизнис план производа; 

– састави производ према осмишљеном 

решењу; 

– састави и управља једноставним 

школским роботом или мехатроничким 

моделом;  
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– представи решење готовог 

производа/модела; 

– процењује свој рад и рад других и 

предлаже унапређење реализованог 

пројекта. 

 КОНСТРУКТОРСКО 

МОДЕЛОВАЊЕ 

Моделовање електричних машина и уређаја.  

Огледи са електропанелима. 

Коришћење интерфејса за управљање помоћу рачунара. 

Израда једноставног школског робота сопствене 

конструкције или из конструкторског комплета. 

Рад на пројекту: 

– израда производа/модела; 

– управљање моделом; 

– представљање производа/модела. 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-

МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ 

ПРОГРАМА 

 

Предмет Tехника и технологија намењен је развоју основних техничких компетенција 

ученика ради његовог оспособљавања за живот и рад у свету који се технички и технолошки 

брзо мења. Један од најважнијих задатака је да код ученика развија свест о томе да примена 

стечених знања и вештина у реалном окружењу подразумева стално стручно усавршавање и 

целоживотно учење, као и да је развијање предузимљивости један од важних предуслова 

личног и професионалног развоја.  



Основна школа „Љупче Николић“ у Алексинцу                                                                            Анекс Школског програма за 2020/2021. 

год. 

 

 

Програм наставе и учења за осми разред оријентисан је на остваривање исхода.  

Исходи су искази о томе шта ученици умеју да ураде на основу знања која су стекли учећи 

предмет Техника и технологија. Представљају опис интегрисаних знања, вештина, ставова и 

вредности ученика у пет наставних тема: Животно и радно окружење, Саобраћај, Техничка и 

дигитална писменост, Ресурси и производња и Конструкторско моделовање 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ 

НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

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 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 

Међупредметне компетенције/ 

Корелација: 
 

 

Ослања се на правилник:  

Правилник о изменама и допуни Правилника о наставном програму за осми разред основног 

образовања и васпитања(„Службенигласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) 

Кључни појмови садржаја: електротехника, електроника, мехатроника, роботика, предузимљивост и иницијатива. 
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Назив 

предмета 
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО  

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. 

Разред Осми 

Годишњи 

фонд часова 
34 часа 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити 

у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

– унесе и мења податке у табели; 

– разликује типове података у 

ћелијама табеле; 

– сортира и филтрира податке по 

задатом критеријуму; 

– користи формуле за израчунавање 

статистика; 

– представи визуелно податке на 

oдговарајући начин; 

– примени основне функције 

форматирања табеле, сачува је у пдф 

ИКТ 

Радно окружење програма за табеларне прорачуне. 

Креирање радне табеле и унос података (нумерички, 

текстуални, датум, време....). 

Формуле и функције.  

Примена формула за израчунавање статистика. 

Сортирање и филтрирање података. 

Груписање података и израчунавање статистика по 

групама.  

Визуелизација података – израда графикона. 

Форматирање табеле (вредности и ћелија) и припрема за 
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формату и одштампа; 

– приступи дељеном документу, 

коментарише и врши измене унутар 

дељеног документа; 

– разуме на које све начине делимо 

личне податке приликом коришћења 

интернета; 

– разуме потенцијалне ризике дељења 

личних података путем интернета, 

поготову личних података деце; 

– разуме везу између ризика на 

интернету и кршења права; 

– објасни појам „отворени подаци”;  

– успостави везу између отварања 

података и стварања услова за развој 

иновација и привредних грана за које 

су доступни отворени подаци; 

– унесе серију (низ) података; 

– изврши једноставне анализе низа 

података (израчуна збир, просек, 

проценте, ...); 

штампу. 

Рачунарство у облаку – дељене табеле (нивои приступа, 

измене и коментари). 
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– графички представи низове података 

(у облику линијског, стубичастог или 

секторског дијаграма); 

– унесе табеларне податке или их 

учита из локалних датотека и сними 

их; 

– изврши основне анализе и обраде 

табеларних података (по врстама и по 

колонама, сортирање, филтрирање, ...); 

– изврши анализе које укључују 

статистике по групама; 

– сарађује са осталим члановима групе 

у свим фазама пројектног задатка;  

– сараднички осмисли и спроведе фазе 

пројектног задатка;  

– самовреднује своју улогу у оквиру 

пројектног задатка/тима; 

– креира рачунарске програме који 

доприносе решавању пројектног 

задатка; 

– поставља резултат свог рада на 

Интернет ради дељења са другима уз 
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помоћ наставника; 

– вреднује своју улогу у групи при 

изради пројектног задатка и 

активности за које је био задужен. 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-

МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ 

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. 

Да би сви ученици остварили предвиђене исходе, потребно је да наставник упозна 

специфичности начина учења својих ученика и према њима планира и прилагођава наставне 

активности. Наставник треба да осмисли активности тако да укључују практичан рад уз 

примену ИКТ-а, повезивање различитих садржаја из других тема унутар самог предмета, као и 

са другим предметима. Пожељно је да планиране активности ученика на часу прати сажето и 

јасно упутство за реализацију задатка, уз евентуалну претходну демонстрацију поступка од 

стране наставника. Оставити простор за ученичку иницијативу и креативност – кроз дискусију 

са ученицима одабирати адекватне алате, концепте и стратегије за реализацију одређених 

активности. У току реализације планираних активности радити на успостављању и неговању 

навика и понашања као што су поступност, аналитичност, истрајност, самосталност у раду, 

али и спремност на сарадњу и одговоран приступ тимском раду. 

Достизање дефинисаних исхода може се остварити уз одређени степен слободе наставника 

како у избору метода рада, програмских алата и технологија (рачунар, дигитални уређај...), 

тако и у редоследу и динамици реализације елемената различитих тематских области. На 

интернету и у литератури се могу наћи примери добре праксе које, уз прилагођавање условима 

рада и поштовање ауторских права, треба користити у настави и учењу. 



Основна школа „Љупче Николић“ у Алексинцу                                                                            Анекс Школског програма за 2020/2021. 

год. 

 

 

С обзиром на то да је настава овог предмета теоријско-практичног карактера часове треба 

остваривати са одељењем подељеним на групе. Програм наставе и учења може се остваривати 

на самосталним или спојеним часовима у складу са могућностима школе. Подсетити ученике 

на значај поштовања правила која важе у кабинету и у раду са рачунарима и опремом, кроз 

демонстрацију и личну активност ученика (правилно укључивање, пријављивање, коришћење, 

одјављивање и искључивање рачунара). 

Наставницима се препоручује да у току осмог разреда, ради развијања међупредметних 

компетенција и остваривања корелације са другим предметима, реализују са ученицима 

најмање два пројектна задатка који обухватају теме и из других предмета. Време реализације 

пројектних задатака (једног из области ИКТ и Дигитална писменост и другог из области 

Рачунарство) одређује наставник у договору са ученицима и са наставницима других 

предмета, који обухватају област изабране теме. При избору тема, понудити неколико 

пројектних тема и омогућити тимовима ученика да одаберу ону која највише одговара 

њиховим интересовањима. 

Предлог за реализацију програма 

Ради лакшег планирања наставе даје се оријентациони предлог броја часова по темама (укупан 

број часова за тему, број часова за обраду новог градива + број часова за утврђивање и 

систематизацију градива).  

Информационо-комуникационе технологије (10)  

Дигитална писменост (2) 

Рачунарство (12) 

Пројектни задаци (10) 
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Приликом израде оперативних планова наставник распоређује укупан број часова предвиђен 

за поједине теме по типовима часова (обрада новог градива, утврђивање и увежбавање, 

понављање, проверавање и систематизација знања), водећи рачуна о циљу предмета и 

исходима.  

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ 

НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

У процесу вредновања потребно је континуирано пратити рад ученика. У настави 

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

У процесу оцењивања добро је користити портфолио (електронска збиркa дoкумeнaтa и 

eвидeнциja o прoцeсу и прoдуктимa рада ученика, уз кoмeнтaрe и прeпoрукe) као извор 

података и показатеља о напредовању ученика. Предности коришћења потрфолија су 

вишеструке: омогућава кoнтинуирaнo и систeмaтичнo прaћeњe нaпрeдoвaњa, подстиче развој 

ученика, представља увид у прaћeњe рaзличитих аспеката учења и развоја, представља, 

подршку у оспособљавању ученика за самопроцену, пружа прецизнији увид у различите 

oблaсти постигнућа (јаке и слабе стране) ученика. Употребу портфолија отежавају недостатак 

критеријума за одабир продуката учења, материјално-физички проблеми, време, финансијска 

средства и велики број ученика. Већи број ометајућих фактора, у прикупљању прилога и 

успостављању критеријума оцењивања, је решив успостављањем сарадње наставника са 

стручним сарадником, уз коришћење Блумове таксономије. 

Препоручује се и оцењивање базирано на практичним радовима и вежбањима. Квизове, 
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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. 

У оквиру плана рада наставника, у делу ваннаставних активности, поред додатне и допунске 

наставе, планирати секцију и време за менторски рад са ученицима који учествују на 

такмичењима из овог предмета. Препоручује се да се избор тема за рад на секцији изврши у 

сарадњи са другим наставницима, а да се почетна иницијатива препусти ученицима и 

њиховим интересовањима.  

Међупредметне компетенције/ 

Корелација: 
 

 

Ослања се на правилник:  

Правилник о изменама и допуни Правилника о наставном програму за осми разред основног 

образовања и васпитања(„Службенигласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) 

  

Назив предмета ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

  

Циљ 

Циљ учења предмета Физичко и здравствено васпитање 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. 

Разред Осми 



Основна школа „Љупче Николић“ у Алексинцу                                                                            Анекс Школског програма за 2020/2021. 

год. 

 

 

Годишњи фонд часова 102 часа  

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити 

у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА КЉУЧНИ ПОЈМОВИ САДРЖАЈА  

– одабере и примени комплексе 

простих и општеприпремних вежби 

одговарајућег обима и интензитета у 

вежбању; 

– користи научене вежбе у спорту, 

рекреацији и другим ситуацијама; 

– упоређује и анализира сопствене 

резултате са тестирања са 

референтним вредностима; 

– примени усвојене технике кретања у 

игри, спорту и другим различитим 

ситуацијама; 

– примени атлетске дисциплине у 

складу са правилима; 

– развија своје физичке способности 

применом вежбања из атлетике; 

– одржава равнотежу у различитим 

ФИЗИЧКE СПОСОБНОСТИ 

Вежбе за развој снаге. 

Вежбе за развој покретљивости. 

Вежбе за развој аеробне издржљивости. 

Вежбе за развој брзине. 

Вежбе за развој координације. 

Примена националне батерије тестова за 

праћење физичког развоја и моторичких 

способности. 

МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ 

СПОРТ И СПОРТСКЕ 

ДИСЦИПЛИНЕ  

Атлетика 

Истрајно трчање 

Спринтерско трчање. 

Штафетно трчање 

Скок удаљ. 

Бацања кугле. 
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кретањима, изводи ротације тела; 

– примени вежбања из гимнастике за 

развој физичких способности;  

– изведе елементе усвојених тимских и 

спортских игара;  

– примени основна правила тимских и 

спортских игара; 

– користи усвојене елементе технике у 

спортским играма; 

– примени основне тактичке елементе; 

– учествује на унутар одељенским 

такмичењима; 

– изведе кретања у различитом ритму; 

– игра народно коло; 

– изведе основне кораке плеса из 

народне традиције других култура;  

– изведе вежбе и саставе уз музичку 

пратњу; 

– плива техником краула и леђног 

Скок увис (леђна техника). 

Бацање „вортекс-а”. 

Четворобој 

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: 
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краула и прсном техником; 

– преплива најмање 50m; 

– процени своје способности и 

вештине у води; 

– скочи у воду на ноге и на главу; 

– рони у дужину у складу са својим 

могућностима; 

– поштује правила понашања у води, и 

око водене средине; 

– уочи ризичне ситуације у води и око 

ње; 

– вреднује утицај примењених вежби 

на организам 

– одреди ниво сопствене дневне 

физичке активноси; 

– користи вежбе ради побољшања 

својих физичких способности;  

– предвиди елиминише последице 

На тлу и справама сложеније вежбе и 

комбинације вежби 

Тимске и 

спортске игре  

Футсал: 

Елементи технике и тактике. 

Игра уз примену правила 

Рукомет: 

Елементи технике и тактике. 

Игра уз примену правила. 

Кошарка: 

Елементи технике и тактике. 

Игра уз примену правила. 

Одбојка: 

Елементи технике и тактике. 

Игра уз примену правила. 

Активност по избору 

Плес и ритмика 
Вежбе са вијачом. 
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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; 

– користи различите изворе 

информација за упознавање са 

разноврсним облицима физичких и 

спортско-рекреативних активности; 

– прихвати победу и пораз;  

– процени вредност различитих 

спортова без обзира на лично 

интересовање; 

– примени усвојене моторичке 

Вежбе са обручем. 

Народно коло „Моравац”. 

Народно коло из краја у којем се школа налази. 

Енглески валцер. 

Пливање и 

Ватерполо 

Пливање 

Техника крауле, леђног краула и прсног 

пливања. 

Одржавање на води на разне начине и 

самопомоћ. 

Роњење у дужину 10–15m. 

Скокови на ноге и главу. 

Мешовито пливање. 

Игре у води. 

Помоћ другима у води 

Ватерполо 

Пливање са лоптом. 
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вештине у ванредним ситуацијама; 

– вреднује лепоту покрета у физичком 

вежбању и спорту; 

– подстиче породицу на редовно 

вежбање; 

– повеже врсте вежби, игара и спорта 

са њиховим утицајем на здравље; 

– планира дневни ритам рада, исхране 

и одмора у складу са својим 

потребама;  

– разликује здраве од нездравих 

облика исхране  

– правилно користи додатке исхрани;  

– примењује здравствено-хигијенске 

мере у вежбању;  

– правилно реагује и пружи основну 

прву помоћ приликом повреда; 

– чува животну средину током 

вежбања; 

– анализира штетне последице 

Хватање и додавање. 

Основни елементи тактике и игра. 

Полигони 

Полигон у складу са реализованим моторичким 

садржајима. 

Полигон са препрекама 
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конзумирања дувана, алкохола, 

штетних енергетских напитака и 

психоактивних супстанци. 

 ФИЗИЧКА И 

ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА 

Физичко 

вежбање и 

спорт 

Подела моторичких способности.  

Функција срчано-дисајног система. 

Основна правила и тактика спортских игара. 

Понашање на такмичењима и спортским 

манифестацијама. 

Чување и одржавање простора, справа и 

реквизита који се користе у вежбању. 

Превенција насиља у физичком васпитању и 

спорту. 

Решавање спорних ситуација. 

Коришћење писаних и електронских извора 

информација из области физичког васпитања и 

спорта. 

Вежбање у функцији сналажења у ванредним 

ситуацијама. 

Значај и улога физичког вежбања за 

професионална занимања у спорту, образовању, 

здравству, војсци, полицији и другим 
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занимањима. 

Структура физичке културе (физичко 

васпитање, спорт и рекреација). 

Здравствено 

васпитање  

Утицај различитих вежбања на кардио-

респираторни систем, скелетно-мишићни и 

организам уопште. 

Здравствено-хигијенске мере пре и после 

вежбања. 

Значај правилне исхране. 

Енергетски напици и њихова штетност. 

Прва помоћ након површинских повреда, 

уганућа у прелома. 

Значај вежбања у природи. 

Чување околине при вежбању. 

Последице конзумирања дувана и алкохола и 

психоактивних супстанци 

Правилно конзумирање додатака исхрани. 

Мере заштите репродуктивног здравља у 

процесу вежбања 
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УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-

МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ 

ПРОГРАМА 

 

Циљ и исходи предмета се остварују кроз 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. 

Настава Физичког и здравственог васпитања усмерена је према индивидуалним разликама 

ученика, које се узимају као критеријум у диференцираном приступу, па самим тим неопходно 

је упутити ученика или групу ученика, на олакшане или проширене садржаје у часовној, 

ваннаставној и ваншколској организацији рада.  

Где је неопходно, програмске садржаје потребно је реализовати према полу. 

Организациони облици рада 

Концепција Физичког и здравственог васпитања заснива се на јединству наставних и 

ваннаставних организационих облика рада, као основне претпоставке за остваривање циља 

кроз достизање исхода и стандарда овог васпитно-образовног подручја. 

А. часови физичког и здравственог васпитања; 

Б. секције, 

В. недеља школског спорта, 

Г. активности у природи (кросеви, зимовање, летовање – камповање...), 

Д. школска и ваншколска такмичења 

Ђ. корективно-педагошки рад. 
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ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ 

НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

У процесу праћења и оцењивања пожељно је користити лични картон ученика (eвидeнциja o 

прoцeсу и прoдуктимa рада ученика, уз кoмeнтaрe и прeпoрукe) као извор података и 

показатеља о напредовању ученика. Предности коришћења личног картона ученика су 

вишеструке: омогућава кoнтинуирaнo и систeмaтичнo прaћeњe нaпрeдoвaњa, представља увид 

у прaћeњe рaзличитих аспеката учења и развоја, представља, подршку у оспособљавању 

ученика за самопроцену, пружа прецизнији увид у различите oблaсти постигнућа (јаке и слабе 

стране) ученика. 

Међупредметне компетенције/ 

Корелација: 
 

 

Ослања се на правилник:  

Правилник о изменама и допуни Правилника о наставном програму за осми разред основног 

образовања и васпитања(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19)                  

6. ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ И  

ДОДАТНЕ НАСТАВЕ  
 

Назив предмета ДОДАТНА НАСТАВА ИЗ МАТЕМАТИКЕ 

Циљ  

Разред Трећи 

Годишњи фонд часова 36 часова 

Садржаји програма 
Бр. 

часова 

Активности у васпитно-

образовном радау 
Наставне методе Циљеви и задаци садржаја програма 
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Логички и комбинаторни задаци 5 

- уочавање 

- идвајање 

- решавање проблема 

-демонстративна 

-дијалошка 

-хеуристичка 

Развијање логичког мишљења, уочавање веза међу познатим 

подацима 

Природни бројеви и операције са њима 7 

- уочавање 

- издвајање 

- решавање проблема 

-демонстративна 

-дијалошка 

-хеуристичка 

Развијање тачности, прецизности и упорности у рада 

Квадрат и правоугаоник 5 

уочавање 

- идвајање 

-решавање проблема 

-демонстративна 

-дијалошка 

-хеуристичка 

Оспособљвање ученика за самостално решавање проблема 

Коцка и кавадар 7 

- уочавање 

- идвајање 

- решавање проблема 

-демонстративна 

-дијалошка 

-хеуристичка 

Развијање способности уочавања битног у проблему 

Проблеми превожења, пресипања, 

мерења 
3 

- уочавање 

- идвајање 

- решавање проблема 

-демонстративна 

-дијалошка 

-хеуристичка 

Примена стечених знања о јединицама мера у решавању конкретних 

проблема 

Занимљиви задаци 7 

- уочавање 

- идвајање 

- решавање проблема 

-демонстративна 

-дијалошка 

-хеуристичка 

Развијање логичког мишљења и закључивања 

Примена стечених знања у решавању проблемских и занимљивих 

задатака 
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10.ПРОГРАМ ВАННАСТАВНИХ       

АКТИВНОСТИ 
 

 

                                                                                                

 

 

ПРОГРАМ:  ШКОЛА ЗА 21. ВЕК 

               Наша школа је прошла кроз прву фазу имплементације пројекта „Школа за 21.век“. Како су ученици показали велико 

интересовање, школа наставља имплементацију програма и током предстојеће школске године.  Циљ овог програма јесте 

унапређивање дигиталних компетенција наставника и ученика  и унапређивање квалитета рада школе. 

               Школа располаже са 30 микробитова, који се користи у многим активностима. 



Основна школа „Љупче Николић“ у Алексинцу                                                                            Анекс Школског програма за 2020/2021. 

год. 

 

 

 

 

20.ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ 

ПЛАНОВИ СВИХ УЧЕНИКА КОЈИ СЕ 

ОБРАЗУЈУ ПО ИОП-У                                                                                             
 

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 Ученик који се образује по ИОП-у оцењује се на начин и према исходима планираним ИОП-ом, а у складу са посебним 
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постигнућа ученика који се 

образују по иоп-у 

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

