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1.НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ПЕТИ РАЗРЕД OСНOВНOГ OБРАЗOВАЊА И ВАСПИТАЊА
ПΕΤИ ΡΑЗΡΕД
Ρед. брοϳ

Α. ΟБΑΒΕЗΗИ ПΡΕДΜΕΤИ

1.
Српски ϳезик и књижевнοст _________
2.
Страни ϳезик
3.
Ликοвна култура
4.
Μузичка култура
5.
Истοриϳа
6.
Геοграфиϳа
7.
Μатематика
8.
Биοлοгиϳа
9.
Τехника и технοлοгиϳа
10.
Инфοрматика и рачунарствο
11.
Физичкο и здравственο васпитање
УКУПΗΟ: Α
Ρед. брοϳ Б. ИЗБΟΡΗИ ПΡΟГΡΑΜИ
1
Βерска настава/ Грађанскο васпитање
2.
Други страни ϳезик
УКУПΗΟ: Б
УКУПΗΟ: Α + Б
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нед.
5
2
2
2
1
1
4
2
2
1
2
24
1
2
3
27

гοд.
180
72
72
72
36
36
144
72
72
36
72+543
918
36
72
108
1026

Οблици οбразοвнο-васпитнοг рада кοϳима се οстваруϳу οбавезни предмети, избοрни прοграми и активнοсти
Ρед.
брοϳ
1.
2.
3.
4.
Ρед.
брοϳ
1.
2.
3.

ПΕΤИ ΡΑЗΡΕД

ШΕСΤИ ΡΑЗΡΕД

ΟБЛИК ΟБΡΑЗΟΒΗΟ– ΒΑСПИΤΗΟГ ΡΑДΑ
Ρедοвна настава
Слοбοдне наставне активнοсти
Дοпунска настава
Дοдатна настава

нед.
27
1
1
1

гοд.
1026
36
36
36

нед.
28
1
1
1

гοд.
1062
36
36
36

ПΕΤИ ΡΑЗΡΕД

ШΕСΤИ ΡΑЗΡΕД

нед.
гοд.
1
36
1
36
Дο 2 дана гοдишње

нед.
гοд.
1
36
1
36
Дο 2 дана гοдишње

ΟСΤΑЛИ ΟБЛИЦИ ΟБΡΑЗΟΒΗΟ-ΒΑСПИΤΗΟГ ΡΑДΑ
Час οдељењскοг старешине
Βаннаставне активнοсти
Εкскурзиϳа
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2. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
2.1. СРПСКИ ЈЕЗИК

ПРЕДМЕТ:
ЦИЉ:

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Циљеви наставе и учења српског језика и књижевности јесу да се ученик оспособи да
правилно користи српски језик у различитим комуникативним ситуацијама, у говору и
писању, тако што ће овладати основним законитостима српског књижевног језика, да
стиче основна знања оулози и значају језика у националној култури и изградњи
националног идентитета; да кроз читање и тумачење књижевних дела из српске и
светске баштине 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 српској и светској култури, негује љубав према српском језику и
књижевности; да стиче и развија најшира хуманистичка знања и да научи како
функционално да повезује садржаје предметних области.
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ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА:

180 часова

ТЕМАТСКИ/ГЛОБАЛНИ ПЛАН:
Наставне
теме
Наставни
месеци
Број часова
по месецима

Укупно

I

II

III

IV

V

VI

VII

VII

IX

X

С

О

Н

Д

Ј

Ф

М

А

М

Ј

22

22

20

21

17

11

22

14

21

10

180

6

7

8

6

5

5

7

4

9

5

62

5

6

7

3

5

4

5

2

7

5

49

1

1

1

3

0

1

2

2

2

0

13

Језик

13

8

11

8

9

5

8

5

4

2

73

Граматика

11

8

9

7

6

5

7

4

3

2

62

Правопис

2

0

2

1

3

0

1

1

1

0

11

2

7

1

7

3

1

7

5

8

2

43

0

1

1

1

1

1

2

3

3

1

14

2

6

0

6

2

0

5

2

5

1

29

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

13

10

12

8

10

4

11

6

9

3

86

Књижевност
Школска
лектира
Домаћа
лектира

Језичка
култура
Усмено
изражавање
Писмено
изражаавње
Остали
часови
Укупно
обраде
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Укупно
утврђивања

8

12

8

13

7

7

11

8

12

6

92

Остало

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

ОБЛАСТ/ ТЕМА

КЊИЖЕВНОСТ

БРОЈ ЧАСОВА
ИСХОДИ
ПО
По завршеној теми/области ученик
ОБЛАСТИ/ТЕМИ
ће бити у стању да:
– разликује књижевни и
некњижевни текст; упоређује
одлике фикционалне и
нефикционалне књижевности;
– чита са разумевањем и опише
свој доживљај различитих врста
књижевних дела;
– чита са разумевањем одабране
примере осталих типова текстова;
– одреди род књижевног дела и
књижевну врсту;
– разликује карактеристике
62
народне од карактеристика
уметничке књижевности;
– разликује реалистичну прозу и
прозу засновану на натприродној
мотивацији;
– анализира елементе композиције
лирске песме (строфа, стих);
епског дела у стиху и у прози
(делови фабуле – поглавље,
епизода; стих); драмског дела (чин,
сцена, појава);
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САДРЖАЈИ
ЛИРИКА
Лектира
1. Народна песма: Вила зида
град
2. Народне лирске песме о раду
(избор); народне лирске
породичне песме (избор)
3. Бранко Радичевић: Певам
дању, певам ноћу
4. Милица Стојадиновић
Српкиња: Певам песму
5. Душан Васиљев: Домовина/
Алекса Шантић: Моја
отаџбина
6. Војислав Илић: Зимско јутро
7. Милован Данојлић: Шљива /
Десанка Максимовић:
Сребрне плесачице
8. Пеђа Трајковић: Кад књиге
буду у моди
Књижевни термини и појмови
Песник и лирски субјекат.
Мотиви и песничке слике као

– разликује појам песника и појам
лирског субјекта; појам
приповедача у односу на писца;
– разликује облике казивања;
– увиђа звучне, визуелне, тактилне,
олфакторне елементе песничке
слике;
– одреди стилске фигуре и разуме
њихову улогу у
књижевноуметничком тексту;
– процени основни тон певања,
приповедања или драмске радње
(шаљив, ведар, тужан и сл.);
– развија имагинацијски богате
асоцијације на основу тема и
мотива књижевних дела;
– одреди тему и главне и споредне
мотиве;
– анализира узрочно-последично
низање мотива;
– илуструје особине ликова
примерима из текста;
– вреднује поступке ликова и
аргументовано износи ставове;
– илуструје веровања, обичаје,
начин живота и догађаје у
прошлости описане у књижевним
делима;
– уважава националне вредности и
негује српску културноисторијску
баштину;
– наведе примере личне добити од
читања;
9

елементи композиције лирске
песме.
Врста строфе према броју
стихова у лирској песми:
катрен; врста стиха по броју
слогова (десетерац и осмерац).
Одлике лирске поезије:
сликовитост, ритмичност,
емоционалност.
Стилске фигуре: епитет,
ономатопеја.
Врсте ауторске и народне
лирске песме: описне
(дескриптивне), родољубиве
(патриотске); митолошке,
песме о раду (посленичке) и
породичне.
ЕПИКА
Лектира
1. Народна песма: Свети Саво
2. Народна песма: Женидба
Душанова (одломак о
савладавању препрека
заточника Милоша
Војиновића)
3. Еро с онога свијета
4. Дјевојка цара надмудрила
5. Милован Глишић: Прва
бразда
6. Стеван Сремац: Чича
Јордан (одломак)
7. Бранко Ћопић: Поход на
Мјесец
8. Иво Андрић: Мостови

– напредује у стицању читалачких
компетенција;
– упореди књижевно и филмско
дело, позоришну представу и
драмски текст.

9. Данило Киш: Дечак и пас
10. Горан Петровић: Месец над
тепсијом (први одломак
приче „Бели хлеб од
претеривања” и крај приче
који чине одељци „Можеш
сматрати да си задобио венац
славе” и „Мрави су вукли
велике трошице тишине”)
11.
Антон Павлович
Чехов: Шала

Књижевни термини и појмови
Писац и приповедач.
Облици казивања: приповедање
у првом и трећем лицу.
Фабула: низање догађаја,
епизоде, поглавља.
Карактеризација ликова – начин
говора, понашање, физички
изглед, животни ставови,
етичност поступака.
Врсте епских дела у стиху и
прози: епска народна песма,
бајка (народна и ауторска),
новела (народна и ауторска),
шаљива народна прича.
Врста стиха према броју
слогова: десетерац.
ДРАМА
Лектира
1. Бранислав Нушић: Кирија
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2. Душан Радовић: Капетан
Џон Пиплфокс
3. Љубиша Ђокић: Биберче
Књижевни термини и појмови
Позоришна представа и драма.
Чин, појава, лица у драми,
драмска радња. Сцена, костим,
глума, режија.
Драмске врсте:једночинка,
радио-драма.
НАУЧНОПОПУЛАРНИ И
ИНФОРМАТИВНИ
ТЕКСТОВИ
(бирати до 2 дела)
1. Вук Ст. Караџић: Моба и
прело (одломак из дела
Живот и обичаји народа
српскога)
2. Доситеј Обрадовић: О
љубави према науци
3. М. Петровић Алас: У
царству гусара (одломци)
4. Милутин Миланковић:
Успомене, доживљаји,
сазнања (одломак)
5. Избор из енциклопедија и
часописа за децу
ДОМАЋА ЛЕКТИРА:
1. Епске народне песме (о
Немањићима и
11

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

Мрњавчевићима –
преткосовски тематски круг)
Народне бајке, новеле,
шаљиве народне приче
(избор); кратке фолклорне
форме (питалице, брзалице,
пословице, загонетке)
Бранислав Нушић: Хајдуци
Данијел Дефо: Робинсон
Крусо (одломак о изградњи
склоништа)
Марк Твен: Доживљаји
Хаклберија Фина / Краљевић
и просјак / Доживљаји Тома
Сојера
Избор ауторских бајки
(Гроздана Олујић; Ивана
Нешић: Зеленбабини дарови
(одломци))
Игор Коларов: Аги и Ема
Избор из савремене поезије
за децу (Александар Вучо,
Мирослав Антић, Драгомир
Ђорђевић, Владимир
Андрић, Дејан Алексић...)

Допунски избор лектире
(бирати до 3 дела)
1. Јован Јовановић Змај: Песмо
моја (из Ђулића)
2. Стеван Раичковић: Велико
двориште (избор) / Мале
бајке (избор)
3. Иван Цанкар: Десетица
12

ЈЕЗИК

Граматика
(морфоло-гија,
синтакса)

По завршеној теми/области
ученик ће бити у стању да:
73

– разликује променљиве речи од
непроменљивих;
13

4. Љубивоје
Ршумовић:Ујдурме и зврчке
из античке Грчке (избор) /
Густав Шваб: Приче из
старине
5. Џон Р. Р. Толкин: Хобит
(одломци)
6. Никол Лезије: Тајна жутог
балона
7. Корнелија Функе: Господар
лопова (одломак)
8. Вида Огњеновић: Путовање
у путопис (одломак)
9. Владислава Војновић: Приче
из главе (избор, осим приче
Позориште)
10. Дејан Алексић: Музика
тражи уши (избор) / Кога се
тиче како живе приче
(избор)
11. Јован Стерија Поповић:
Лажа и паралажа (одломак
о Месечевој краљици) и
Едмон Ростан: Сирано де
Бержерак (одломак о путу
на Месец)
Дело завичајног аутора по
избору.
Променљиве речи: именице,
заменице, придеви, бројеви (с
напоменом да су неки бројеви
непроменљиви), глаголи;
непроменљиве речи: прилози (с
напоменом да неки прилози

– разликује категорије рода, броја,
падежа речи које имају
деклинацију;
– разликује основне функције и
значења падежа;
– употребљава падежне облике у
складу са нормом;
– употребљава глаголске облике у
складу са нормом;
– разликује основне реченичне
чланове (у типичним случајевима).
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могу имати компарацију) и
предлози.
Именице – значење и врсте
(властите, заједничке, збирне,
градивне; мисаоне, глаголске).
Промена именица
(деклинација): граматичка
основа, наставак за облик, појам
падежа.
Основне функције и значења
падежа (с предлозима и без
предлога): номинатив
(субјекат); генитив (припадање
и део нечега); датив (намена и
усмереност); акузатив (објекат);
вокатив (дозивање, обраћање);
инструментал (средство и
друштво); локатив (место).
Придеви – значење и врсте
придева (описни, присвојни,
градивни; месни и временски);
род, број, падеж и компарација
придева.
Слагање придева са именицом у
роду, броју и падежу.
Заменице – личне заменице:
промена, наглашени и
ненаглашени облици, употреба
личне заменице сваког лица
себе, се.
Бројеви – врсте и употреба:
главни (основни, збирни
бројеви, бројне именице на ица) и редни бројеви.

По завршеној теми/области
ученик ће бити у стању да:

Правопис

– доследно примењује правописну
норму у употреби великог слова;
састављеног и растављеног писања
речи; интерпункцијских знакова
– користи правопис (школско
издање).
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Глаголи – глаголски вид
(несвршени и свршени);
глаголски род (прелазни,
непрелазни и повратни
глаголи); глаголски облици
(грађење и основно значење):
инфинитив (и инфинитивна
основа), презент (презентска
основа, наглашени и
ненаглашени облици презента
помоћних глагола), перфекат,
футур I.
Предикатска реченица –
предикат (глаголски; именски);
слагање предиката са субјектом
у лицу, броју и роду; прави и
неправи објекат; прилошке
одредбе (за место, за време, за
начин; за узрок и за меру и
количину); апозиција.
Велико слово у вишечланим
географским називима; у
називима институција,
предузећа, установа,
организација (типични
примери); велико и мало слово
у писању присвојних придева.
Заменица Ви из поштовања.
Одрична речца не уз именице,
придеве и глаголе; речца нај у
суперлативу; вишечлани
основни и редни бројеви.
Интерпункцијски знаци: запета
(у набрајању, уз вокатив и

апозицију); наводници (наслови
дела и називи школа); црта
(уместо наводника у управном
говору).
По завршеној теми/области
ученик ће бити у стању да:
– правилно изговара речи водећи
рачуна о месту акцента и
интонацији реченице;
– говори јасно поштујући
књижевнојезичку норму;
– течно и разговетно чита наглас
књижевне и неуметничке текстове.
По завршеној теми/области
●
ученик ће бити у стању да:

Ортоепија

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА
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– користи различите облике
казивања: дескрипцију (портрет и
пејзаж), приповедање у 1. и 3.
●
лицу, дијалог;
●
– издваја делове текста (наслов,
пасусе) и организује га у смисаоне
целине (уводни, средишњи и
завршни део текста);
– саставља говорени или писани
текст о доживљају књижевног дела
и на теме из свакодневног живота и
света маште;
– проналази експлицитно и
имлицитно садржане информације
у једноставнијем књижевном и
некњижевном тексту;
16

Место акцента у вишесложним
речима (типични случајеви).
Интонација и паузе везане за
интерпункцијске знакове;
интонација упитних реченица.
Артикулација: гласно читање
брзалица, најпре споро, а потом
брже (индивидуално или у
групи)
Препричавање, причање,
описивање – уочавање
разлике између говорног и
писаног језика; писање
писма (приватно, имејл)
Богаћење речника:
синоними и антоними;
некњижевне речи и туђице
– њихова замена језичким
стандардом; уочавање и
отклањање безначајних
појединости и сувишних
речи у тексту и говору.
Техника израде писменог
састава (тежиште теме, избор и
распоред грађе, основни
елементи композиције и

– напамет говори одабране
књижевне текстове или одломке.

груписање грађе према
композиционим етапама);
пасус као уже тематске целине
и његове композицијскостилске функције.
●
●

Осам домаћих писмених
задатака.
Четири школска писмена
задатка.

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
Са појединим елементима медијске писмености ученике треба упознати такође кроз корелацију: појам дечји часопис
упознати на конкретном тексту из часописа по избору (садржај текста треба да буде у вези са лектиром); појам радио
упознати уз обраду текста Капетан Џон Пиплфокс Душка Радовића.
Поред корелације међу текстовима, неопходно је да наставник успостави вертикалну корелацију. Наставник мора бити
упознат са садржајима српског језика претходних разреда ради поштовања принципа поступности и систематичности.
Наставник, такође, треба да познаје садржаје предмета природа и друштво за 3. и 4. разред (пример: приликом обраде
преткосовских песама у уводном делу часа или приликом мотивације, ученике треба подсетити на оно што су учили о
Немањићима и Мрњавчевићима из овог предмета...).
Хоризонталну корелацију наставник успоставља, пре свега, са наставом историје, ликовне културе, музичке културе,
верске наставе и грађанског васпитања.
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УПУТСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА
Наставни програм предмета Српски језик и књижевностчине три предметне области: Књижевност, Језик и Језичка
култура. Препоручена дистрибуција часова по предметним областима је следећа: Књижевност – 70 часова, Језик – 70 часова
и Језичка култура – 40 часова. Све три области се прожимају и ниједна се не може изучавати изоловано и без садејства са
другим областима.
Наставни програм српског језика и књижевностизаснован је на исходима, односно на процесу учења и ученичким
постигнућима. Исходи представљају опис интегрисаних знања, вештина, ставова и вредности које ученик гради, проширује
и продубљује кроз све три предметне области овог предмета.
Наставни програм оријентисан на исходе наставнику даје већу слободу у креирању и осмишљавању наставе и учења.
Улога наставника јесте да дати програм прилагоди, имајући у виду: састав одељења и карактеристике ученика; уџбенике и
друге наставне материјале које ће користити; техничке услове, наставна средства и медије којима школа располаже; ресурсе,
могућности, као и потребе локалне средине у којој се школа налази. Полазећи од датих исхода и садржаја, наставник најпре
креира свој годишњи, тј. глобални план рада, из кога ће касније развијати своје оперативне планове. Исходи дефинисани по
областима олакшавају наставнику даљу операционализацију исхода на нивоу конкретних наставних јединица. Од
наставника се очекује да за сваку наставну јединицу, у фази планирања и писања припреме за час, дефинише исходена три
нивоа: оне које би сви ученици требало да достигну, оне које би већина ученика требало да достигне и оне које могусамо
неки ученици да достигну. На овај начин постиже се индиректна веза са стандардима на три нивоа постигнућа ученика.
Током планирања треба, такође, имати у виду да се неки исходи остварују брже и лакше, али је за већину исхода (посебно
за предметну област Књижевност) потребно више времена, више различитих активности и рад на различитим текстовима.
Поред тога што ученике треба да оспособи за коришћење уџбеника, као једног од извора знања, наставник ваља да их упути
у начине и облике употребе других извора сазнавања.
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2.2. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
ПРЕДМЕТ: енглески језик
РАЗРЕД: пети
Главни циљ наставе страног језика јесте развијање комуникативне компетенције на одређеном језичком нивоу, у складу са статусом језика и годином
учења. С тим у вези, уз одређене граматичке категорије стоји напомена да се усвајају рецептивно, док се друге усвајају продуктивно.

ОБЛАСТ / ТЕМА / МОДУЛ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

STARTER UNIT
PEOPLE
IT’S YOUR LIFE
CUMULATIVE REVIEW 1
UNITS 1–2
TEST 1
UNITS 1–2
SCHOOLDAYS
THE FIRST WRITTEN TEST IN
ENGLISH
FOOD
CUMULATIVE REVIEW 2
UNITS 3-4
TEST 2
UNITS 3-4
ANIMAL
WORLD
CITY LIFE
CUMULATIVE REVIEW 3
UNITS 5-6
TEST 3
UNITS 5-6
SPORT

МЕСЕЦ
IX
3
6

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

УТВРЂ
ОБРАДА ИВАЊЕ

СВЕГА

/
3
3

3
4
4

3
7
7

1

/

1

1

1

/

1

1

2

3

4

7

3

/

3

3

4

3

4

7

1

/

1

1

1

/

1

1

2

3

4

7

7

3

4

7

1

/

1

1

1

/

1

1

3

4

7

1
7

5

3

1

4

5
19

2

16.
17.
18.

THE SECOND WRITTEN TEST IN
ENGLISH
HOLIDAYS

3
4

CUMULATIVE REVIEW 4
UNITS 7-8

3
1

УКУПНО

20

/

3

3

3

4

7

/

1

24

48

1

72

ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
ИСХОДИ
Ученик ће моћи да:

‒ разумеју и реагују на
једноставније исказе који
се односе на описивање
интересовања и хобије,
допадање и недопадање;
‒ разумеју и формулишу
једноставније изразе који
се односе на поседовање
и припадност;
‒ питају и кажу шта неко
има/нема и чије је нешто;
‒ разумеју једноставнија
питања која се односе на
просторне односе и
одговоре на њих; опишу
просторне односе
једноставним, везаним
исказима;
‒ разумеју једноставнији
опис предмета и опишу
њихове карактериситке
користећи једноставна
језичка средства;
‒ разумеју краће текстове
који се односе на
поздрављање,
представљање и
тражење/давање

НАСТАВНА
ТЕМА/ОБЛАСТИ

САДРЖАЈИ

1.STARTER UNIT
Поздрављање и представљање
себе и других и
тражење/давање
основнихинформација о себи
и другима у ширем
друштвеном контексту.
Изражавање интересовања,
изражавање припадања и
поседовања; исказивање
просторних односа;
описивање карактеристика
предмета.

‒ речи и изразе који
се односе на теме;
језичке садржаје:
What’s your name?
Nice to meet you.
Where are you from?
What’s your date of
birth? What’s your
address? What time is
it now? How do you
spell your name? What
month is it? I like/don’t
like…, I’m into…, He’s
good at…, My favourite
is/are…
‒ Present Simple – to
be: My mum is
interеsted in… Our
parents like books.
‒ Possessive adjective:
Are these your goloves?
– No, they’re not mine.
Whose is this sleeping
bag? – It’s hers.
‒ Possessive pronoun:
… the teacher’s mobile,
Harry’s bag, Harry and
Eva’s desks, the
students’ chairs.
‒ Saxon Genitive:
Have you got a present
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ
КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА
ЦЕЛОЖИВОТНО
УЧЕЊЕ;
-ВЕШТИНА
КОМУНИКАЦИЈЕ;
-РАД СА ПОДАЦИМА
И
ИНФОРМАЦИЈАМА.

НАЧИНИ И
ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА:
Обрада, утврђивање

информација личне
природе;
‒ поздрављају и
отпоздрављају,
представљају себе и
другог користећи
једноставна језичка
средства

‒ разумеју једноставнији
опис особа, биљака,
животиња, предмета,
појaва или места;
‒ упоређују и описују
карактеристике живих
бића, предмета, појава и
места користећи
једноставнија језичка
средства;
‒ саопштe кратку поруку
(телефонски разговор,
дијалог уживо, СМС,
писмо, имејл) којом се
захваљује.

2. People
Описивање и упоређивање
карактеристика живих бића,
предмета, појава и места

for dad? – Yes, I’ve got
a nice book about
cooking.
‒ Have got: Where’s
the bag? – It’s on the
chair.
‒ Prepositions of
place: in, on, under,
behind, opposite…;
This/that photo isn’t
very nice. These/those
books are interesting.
‒ Demonstrative
pronouns;
‒ кратке текстове и
дијалоге који се
односе на теме
(слушају, читају,
говоре и пишу);
сличности и разлике у
културама.
‒ речи и изразе који
се односе на теме;
језичке садржаје:
Family and
friends/Describing
people/An online
article Robot Fighters,
Diwali: A family
festival
What’s your phone
number? What’s your
email address?
‒ Have got
afﬁrmative, negative,
questions and short
answers: They have
22

-КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА
ЦЕЛОЖИВОТНО
УЧЕЊЕ;
-ВЕШТИНА
КОМУНИКАЦИЈЕ;
-ВЕШТИНА
САРАДЊЕ;
-EСТЕТИЧКА
КМПЕТЕНЦИЈА;
-ДИГИТАЛНА
КОМПЕТЕНЦИЈА;
-РАД СА ПОДАЦИМА
И
ИНФОРМАЦИЈАМА.

Обрада, утврђивање

‒ разумеју једноставне
текстове којима се
описују сталне,
уобичајене радње у
садашњости; рaзмене
информације које се
односе на дату
комуникативну
ситуацију; опишу сталне
и уобичајене активности
у неколико везаних
исказа;
‒ разумеју једноставне
исказе који се односе на
интересовања, планове и
предлоге и реагују на
њих; размене једноставне
исказе у вези са туђим
интересовањима,
плановима и предлозима;
саопште шта њих или

3. It’s your life
Описивање
догађаја у
садашњости; исказивање
интересовања, планова и
предлога.

got fifteen children.
Have you got a brother
or a sister? They
haven’t got a car.
‒ Comparison of
adjectives: My hair is
shorter than your hair.
My sister is the
youngest in our family.
‒ кратке текстове и
дијалоге који се
односе на теме
(слушају, читају,
говоре и пишу);
сличности и разлике у
културама.
‒ речи и изразе који
се односе на тему;
језичке садржаје:
What do you do after
school? Talk about
your daily routine: I get
up at 9. I have
croissants and jam for
breakfast. I go
swimming with
dolphins at 10.30
and then I play tennis
with Rafael Nadal.
‒ The Present Simple
Tense – all forms +
adverbs of frequency:
I start school at this
time. Marta walks to
school with her friend.
What about… Let’s go
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-КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА
ЦЕЛОЖИВОТНО
УЧЕЊЕ;
-ВЕШТИНА
КОМУНИКАЦИЈЕ;
-ВЕШТИНА
САРАДЊЕ;
-EСТЕТИЧКА
КМПЕТЕНЦИЈА;
-ДИГИТАЛНА
КОМПЕТЕНЦИЈА;
-РАД СА ПОДАЦИМА
И
ИНФОРМАЦИЈАМА;
-БРИГА ЗА ЗДРАВЉЕ.

Обрада, утврђивање

неког другог занима
односно шта они или
неко други планирају или
предлажу;
‒ разумеју и описују
сличности и разлике у
начину живота у земљама
циљне културе и код нас;
‒ разумевање разлика у
часовним зонама;
‒ разумеју и описују
важније догађаје у
земљама циљне културе.

‒ исходи из тема 1 и 2 ‒
комбиновано

4. Cumulative review 1

‒ ученици могу да
процене постигнућа
везана за теме 1 и 2.

5. Test 1

to the… What’s on? I
like the sound of…
‒ Prepositions of time:
In the morning, I do
some exercise; At
lunchtime…
‒ Expressions with
have: I have a shower
at 7.30.
‒ A blog post:
Champion swimmer.
‒ кратке текстове и
дијалоге који се
односе на теме
(слушају, читају,
говоре и пишу);
сличности и разлике у
културама.
‒ лексику и језичке
структуре које се
односе на теме и
наведене
комуникативне
функције, а које су се
радиле у темама 1 и 2;
вештине слушања,
говора, читања и
писања, као и знања о
језику.
‒ лексику и језичке
структуре које се
односе на тему и
наведене
комуникативне
функције, а које су се
радиле у претходним
темама, задатке
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-КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА
ЦЕЛОЖИВОТНО
УЧЕЊЕ;
- ВЕШТИНА
КОМУНИКАЦИЈЕ

Обрада, утврђивање

-КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА
ЦЕЛОЖИВОТНО
УЧЕЊЕ;
- ВЕШТИНА
КОМУНИКАЦИЈЕ

Обрада, утврђивање

слушања, читања и
вођеног писања.

‒ разумеју и реагују на
наједноставније забране,
своје и туђе обавезе;
‒ размењују
једноставније
информације које се
односе на забране и
правила понашања у
школи и на јавном месту
(у превозном средству,
спортском центру,
биоскопу, зоолошком
врту и слично), као и на
своје и туђе обавезе;
‒ представљају правила
понашања, забране и
листу својих и туђих
обавеза користећи
одговарајућа језичка
средства;
‒ разумеју једноставне
исказе који се односе на
изражавање
мишљења/интересовања/
допадања/ недопадања;
размењују и формулишу
једноставне исказе
којима се изражавају
мишљења/интересовања/
допадања/недопадања;

6. SCHOOLDAYS
Школскидани;описивањебића,
предмета и места;
изражавањемишљења/
интересовања/допадања/
недопадања;
описивањедогађаја у
садашњости.кџ

‒ речи и изразе који
се односе на тему;
језичке садржаје:
Places in school. These
are: Main hall, sports
hall, classroom,
library, IT room,
science lab, canteen.
Would you like to go to
Li Zheng’s school?
Why? Why not? My
favourite subjects are
Maths and Science.
‒ Can for ability: Can
they break a brick with
their hands? Yes, they
can. / No,they can’t.
‒ Can for permissions:
They can’t see their
their parents during the
week. I can’t use my
mobile phone in the
classroom but I can…
‒ May for permission:
Mum, may I go out?
‒ Object pronouns:
That’s him in the blue
shorts.
‒ (don’t) like, don’t
mind, love, hate + ing:
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КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА
ЦЕЛОЖИВОТНО
УЧЕЊЕ;
-ВЕШТИНА
КОМУНИКАЦИЈЕ;
-ВЕШТИНА
САРАДЊЕ;
-EСТЕТИЧКА
КМПЕТЕНЦИЈА;
-ДИГИТАЛНА
КОМПЕТЕНЦИЈА;
-РАД СА ПОДАЦИМА
И
ИНФОРМАЦИЈАМА;
-БРИГА ЗА ЗДРАВЉЕ.

Обрада, утврђивање

‒ упоређују и уочавају
сличности и разлике у
школском животу циљне
културе и код нас.

‒ Ученици могу да
процене постигнућа
везана за претходне теме.

7. The first written test in
English

‒ разумеју једноставне
исказе који се односе на
изражавање
допадања/недопадања;
размењују и формулишу
једноставне исказе који
се односе на изражавање
допадања/

8. Food
Изражавање допадања и
недопадања; изражавање
количина; исказивање савета.

I don’t mind working
this hard. I love
dancing. I really don’t
like getting up early.
‒ Imperative,
must/mustn’t: Be quiet
in the library.
You must come to
school on time. You
mustn’t forget your
homework.
‒ кратке текстове и
дијалоге који се
односе на теме
(слушају, читају,
говоре и пишу);
сличности и разлике у
културама.
‒ лексику и језичке
структуре које се
односе на тему и
наведене
комуникативне
функције, а које су се
радиле у претходним
темама, задатке
слушања, читања и
вођеног писања.
‒ речи и изразе који
се односе на тему;
језичке садржаје: Do
you like beans? Ana
likes eggs but she
doesn’t like cheese.
What do you usually
have for lunch? Simon
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Обрада, утврђивање
-КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА
ЦЕЛОЖИВОТНО
УЧЕЊЕ;
- ВЕШТИНА
КОМУНИКАЦИЈЕ

-КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА
ЦЕЛОЖИВОТНО
УЧЕЊЕ;
-ВЕШТИНА
КОМУНИКАЦИЈЕ;
-ВЕШТИНА
САРАДЊЕ;

Обрада, утврђивање

недопадања;
‒ разумеју једноставније
изразе који се односе на
количину нечега; питају
и кажу колико нечега
има/нема користећи
једноставнија језичка
средства; на једноставан
начин наручи јело и/или
пиће у ресторану и
пита/каже/ израчуна
колико нешто кошта;
‒ разумеју једноставне
савете и реагује на њих;
упуте једноставне савете;
‒ саставе списак за
куповину – намирнице и
количине намирница (две
векне хлеба, пакет
тестенине, три конзерве
туњевине и слично);
‒ уочавају сличности и
разлике у начину исхране
у земљама циљне културе
и код нас

usually has chocolate
in his lunch box. Can I
have a sandwich,
please?
‒ Expressions with
have: We always have
lunch in the canteen at
1 o’clock.
‒ Countable and
uncountable nouns: I
have got two
sandwiches. Do you
like fruit?
‒ A/an/some/any/no:
I’ve got an orange. Do
you have a chocolate
bar? I haven’t got any
sandwiches. I’ve got
some oranges. There is
no food!
‒ There is/there are:
There is a fast food
place on the way home.
There are a lot of cool
places to eat in London.
‒ Much/many/a lot of:
How many apples are
there? How much is
this sandwich? There
aren’t a lot of bananas
here.
‒ кратке текстове и
дијалоге који се
односе на теме
(слушају, читају,
говоре и пишу);
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-EСТЕТИЧКА
КМПЕТЕНЦИЈА;
-ДИГИТАЛНА
КОМПЕТЕНЦИЈА;
-РАД СА ПОДАЦИМА
И
ИНФОРМАЦИЈАМА;
-БРИГА ЗА ЗДРАВЉЕ

сличности и разлике у
културама.

Исходи из тема 3 и 4 –
комбиновано

9. Cumulative review 2

Ученици могу да процене 10. Test 2
постигнућа везана за теме
3 и 4.

‒ разумеју једноставнији
опис животиња и појaва;
‒ упореде и опишу појаве
и карактеристике
животиња користећи
једноставнија језичка
средства;
‒ разумеју једноставније
текстове у којима се

11. Animal world
Описивање појава и
карактеристика бића;
описивање општих
способности; изрицање
дозвола и забрана.

Лексику и језичке
структуре које се
односе на теме и
наведене
комуникативне
функције, а које су се
радиле у темама 3 и 4;
вештине слушања,
говора, читања и
писања, као и знања о
језику.
Лексику и језичке
структуре које се
односе на тему и
наведене
комуникативне
функције, а које су се
радиле у претходним
темама, задатке
слушања, читања и
вођеног писања.
‒речи и изразе који се
односе на тему;
језичке садржаје:
Animal actions quiz!
What are the animals
doing? Elephants move
their ears round and
round to keep cool. Do
you go to the zoo?
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-КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА
ЦЕЛОЖИВОТНО
УЧЕЊЕ;
- ВЕШТИНА
КОМУНИКАЦИЈЕ

Обрада, утврђивање

-КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА
ЦЕЛОЖИВОТНО
УЧЕЊЕ;
- ВЕШТИНА
КОМУНИКАЦИЈЕ

Обрада, утврђивање

КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА
ЦЕЛОЖИВОТНО
УЧЕЊЕ;
-ВЕШТИНА
КОМУНИКАЦИЈЕ;
-ВЕШТИНА
САРАДЊЕ;
-EСТЕТИЧКА
КМПЕТЕНЦИЈА;

Обрада, утврђивање

описују способности;
размене информације
које се односе на дату
комуникативну
ситуацију; изразе
способности користећи
неколико везаних исказа;
‒ разумеју и реагују на
једноставније дозволе и
забране; размене
једноставније
информације које се
односе на дозволе и
забране.
‒ разумеју и поштују
правила учтиве
комуникације;
‒ познају значајнија
места и животињски свет
једне од земаља циљне
културе (Индије).

What are your favourite -ДИГИТАЛНА
zoo animals?A
КОМПЕТЕНЦИЈА;
description of an
animal: All about
hippos!
‒ Present Continuous
Tense: I am watching
the animals. Are the
monkeys fighting? The
frog isn’t eating.
‒ Action verbs: The
kangaroo is jumping.
The snake is hiding. Do
frogs fly? No, they
don’t.
‒ Simple Present
Tense vs Present
Continuous Tense:
They usually fly to
warm places in the
winter. Are you feeding
animals at the moment?
‒ The suffix -er: dance
– dancer
‒ кратке текстове и
дијалоге који се
односе на теме
(слушају, читају,
говоре и пишу);
сличности и разлике у
културама.
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‒ разумеју једноставнe
описe места;
‒ опишу места користећи
једноставна језичка
средства;
‒ упореде и опишу
карактериситке места;
‒ разумеју једноставнија
питања која се односе на
просторне односе и
оријентацију у простору
и одговоре на њих;
опишу просторне односе
једноставним, везаним
исказима;
‒ разумеју и поштују
правила учтиве
комуникације;
‒ познају веће градове
(Лондон, Единбург) у
земљама циљне културе
(ВБ).
‒ опише неки историјски
догађај, историјску
личност и слично.

12. City life
Описивање места; Исказивање
средстава транспорта;
исказивање просторних
односа – оријентација у
простору.Описивање догађаја
и способности у прошлости

‒ речи и изразе који
се односе на тему;
језичке садржаје:
Where do you usually
go with your friends?
What’s your favourite
place in town? What
was Pompeii? A lot of
people travel there for
work by plane, but a lot
of people walk too. A
description of a place.
‒ Past Simple –
was/were: Pompeii was
a very town. Was there
a swimming pool?
Were the people rich?
Yes,they were. No, they
weren’t.
‒ Past Simple –
regular and irregular
verbs: We arrived at
the station at 10
o’clock. We went to the
museum first. Did you
go there? No, I didn’t
go there. Did he arrive
on time? No, he didn’t
arrive on time.
‒ Could/couldn’t: He is
so clever. He could
read when he was four.
He broke his leg, so he
couldn’t run the race.
‒ Extreme adjectives:
very big, very old, very
hot.
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Обрада, утврђивање
- КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА
ЦЕЛОЖИВОТНО
УЧЕЊЕ;
-ВЕШТИНА
КОМУНИКАЦИЈЕ;
-ВЕШТИНА
САРАДЊЕ;
-EСТЕТИЧКА
КМПЕТЕНЦИЈА;
-ДИГИТАЛНА
КОМПЕТЕНЦИЈА;
-БРИГА ЗА ЗДРАВЉЕ

‒ кратке текстове и
дијалоге који се
односе на теме
(слушају, читају,
говоре и пишу);
сличности и разлике у
културама.
Исходи из тема 5 и 6 –
комбиновано

13. Cumulative Review 3

Ученици могу да процене 14. Test 3
постигнућа везана за теме
5 и 6.

‒ разумеју једноставнији
опис појава и места;
‒ упореде и опишу појаве
и места користећи
једноставнија језичка
средства;
‒ размењују и
формулишу једноставне
исказе којима се

15. Sport

Лексику и језичке
структуре које се
односе на теме и
наведене
комуникативне
функције, а које су се
радиле у темама 5 и 6
вештине слушања,
говора, читања и
писања, као и знања о
језику.
Лексику и језичке
структуре које се
односе на тему и
наведене
комуникативне
функције, а које су се
радиле у претходним
темама, задатке
слушања, читања и
вођеног писања.
‒ Речи и изразе који
се односе на тему;
језичке садржаје:
What sports do you do?
Let’splay football! Did
the sport start in
China? Is sumo an old
or a new sport? What
clothes are you wearing
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КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА
ЦЕЛОЖИВОТНО
УЧЕЊЕ;
- ВЕШТИНА
КОМУНИКАЦИЈЕ

Обрада, утврђивање

КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА
ЦЕЛОЖИВОТНО
УЧЕЊЕ;
- ВЕШТИНА
КОМУНИКАЦИЈЕ

Обрада, утврђивање

Обрада, утврђивање
- КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА
ЦЕЛОЖИВОТНО
УЧЕЊЕ;
-ВЕШТИНА
КОМУНИКАЦИЈЕ;
-ВЕШТИНА
САРАДЊЕ;

изражавају
интересовања;
‒ разумеју једноставне
текстове којима се
описују радње у
прошлости; размене
информације које се
доносе на дату
комуникативну
ситуацију; опишу радње
из прошлости у неколико
везаних исказа;
‒ упоређују и уочавају
сличности и разлике у
популарним спортовима
у земљама циљне културе
и код нас.

Ученици могу да процене
постигнућа везана за
претходне теме.

16. The second written test in
English

today? – I’m wearing
jeans, a t-shirt… What
did you wear
yesterday? – I wore my
pink
t-shirt and a skirt.
What’s your favourite
sport and why?
‒ Past Simple –
Yes/No questions: Did
you go to the football
match last night? Yes, I
did. Did your team
win? No, they didn’t.
They lost.
‒ Past Simple – Whquestions: When did
you end the game? We
ended the game at 8
o’clock in the evening.
‒ кратке текстове и
дијалоге који се
односе на теме
(слушају, читају,
говоре и пишу);
сличности и разлике у
културама.
Лексику и језичке
структуре које се
односе на тему и
наведене
комуникативне
функције, а које су се
радиле у претходним
темама задатке
слушања, читања и
вођеног писања.
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-EСТЕТИЧКА
КМПЕТЕНЦИЈА;
-ДИГИТАЛНА
КОМПЕТЕНЦИЈА;
-БРИГА ЗА ЗДРАВЉЕ

КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА
ЦЕЛОЖИВОТНО
УЧЕЊЕ;
- ВЕШТИНА
КОМУНИКАЦИЈЕ

Обрада, утврђивање

‒ разумеју, траже и дају
једноставнија
обавештења о
хронолошком времену и
метеоролошким
приликама у ширем
комуникативном
контексту;
‒ опишу различите
пејзаже и разговарају о
њима;
‒ разумеју планове и
намере и реагују на њих;
‒ размене једноставне
исказе у вези са својим и
туђим плановима и
намерама; саопште шта
они или неко други
планира или намерава;
‒ опишу метеоролошке
прилике и климатске
услове у својој земљи и
једној од земаља циљне
културе једноставним
језичким средствима.

17. Holidays
Исказивање планова и намера;
описивање метеоролошког
времена.

‒ речи и изразе који
се односе на тему;
језичке садржаје:
seasons and weather,
Which months are in
each season in your
country? Spring:
March, April, May…
What’s the weather like
today? It’s sunny…
Who has plans to go on
holiday for a week?
There are a lot of
mountains and beaches
in California. Where do
you like going on
holiday?
‒ Going to for future
plans and intentions: I
am going to swim every
day. I’m not going to
take summer clothes.
Am I going to build a
web page?
‒ Will/won’t for
prediction: I think we
will have a great time.
I’m sure it won’t be a
big problem.
‒ Present perfect: My
cousin has showed me
some wonderful photos
today. Have you ever
seen any of these
animals? He hasn’t
done it yet.
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- КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА
ЦЕЛОЖИВОТНО
УЧЕЊЕ;
-ВЕШТИНА
КОМУНИКАЦИЈЕ;
-ВЕШТИНА
САРАДЊЕ;
-EСТЕТИЧКА
КМПЕТЕНЦИЈА;
-ДИГИТАЛНА
КОМПЕТЕНЦИЈА

Обрада, утврђивање

‒ кратке текстове и
дијалоге који се
односе на теме
(слушају, читају,
говоре и пишу);
сличности и разлике у
културама.

‒ Исходи из тема 7 и 8 –
комбиновано.

18. Cumulative Review 4

Лексику и језичке
структуре које се
односе на теме и
наведене
комуникативне
функције, а које су се
радиле у темама 7 и 8;
вештине слушања,
говора, читања и
писања, као и знања о
језику.
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КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА
ЦЕЛОЖИВОТНО
УЧЕЊЕ;
- ВЕШТИНА
КОМУНИКАЦИЈЕ

Обрада, утврђивање

СТАНДАРДИ:
1. Starter unit

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.7. 1.1.8. 1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 1.1.13. 1.1.14. 1.1.15. 1.1.17. 1.1.18. 1.1.20. 1.1.21.
1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.8. 2.1.12. 2.1.13. 2.1.15. 2.1.16. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.24.
2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1. 2.3.2.

2. People

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 1.1.13. 1.1.15. 1.1.16. 1.1.17. 1.1.18. 1.1.20. 1.1.21.
1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1. 1.3.2. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.14. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8. 2.1.12. 2.1.13. 2.1.15. 2.1.18.
2.1.19. 2.1.20. 2.1.22. 2.1.24. 2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1. 2.3.2.

2. It’s your life

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.7. 1.1.8. 1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 1.1.13. 1.1.14. 1.1.15. 1.1.17. 1.1.18. 1.1.20. 1.2.1. 1.2.2.
1.2.3. 1.2.4. 1.3.1. 1.3.2. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 2.1.16. 2.1.19. 2.1.20. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4.

4. Cumulative review 1‒2

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 1.1.13. 1.1.14. 1.1.15. 1.1.16. 1.1.17. 1.1.18.
1.1.20. 1.1.21. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1. 1.3.2. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.14. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8. 2.1.12.
2.1.13. 2.1.15. 2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.22. 2.1.24. 2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1. 2.3.2.

5. Test 1

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 1.1.13. 1.1.14. 1.1.15. 1.1.20. 1.1.21. 1.1.22.
1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1. 1.3.2. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.6. 2.1.12. 2.1.13. 2.1.15. 2.1.16. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.22.
2.1.24. 2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1. 2.3.2.

Units 1‒2

6. Schooldays

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 1.1.13. 1.1.14. 1.1.15. 1.1.17. 1.1.18. 1.1.20.
1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1. 1.3.2. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.14. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8. 2.1.12. 2.1.13. 2.1.15.
2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.22. 2.1.24. 2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.6.

7. The first written test in English

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.6. 1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 1.1.13. 1.1.14. 1.1.18. 1.1.19. 1.1.20. 1.1.21.
1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.6. 2.1.8. 2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 2.1.16. 2.1.17. 2.1.19.
2.1.20. 2.1.22. 2.1.24. 2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3.
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8. Food

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 1.1.13. 1.1.14. 1.1.15. 1.1.17. 1.1.18. 1.1.20.
1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1. 1.3.2. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.14. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8. 2.1.12. 2.1.13. 2.1.15.
2.1.16. 2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.22. 2.1.24. 2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.5.

9. Cumulative review 3‒4

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 1.1.13. 1.1.14. 1.1.15. 1.1.17. 1.1.18. 1.1.20. 1.1.22.
1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1. 1.3.2. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.14. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8. 2.1.12. 2.1.13. 2.1.15. 2.1.16.
2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.22. 2.1.24. 2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.5.

10. Test 2

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 1.1.13. 1.1.14. 1.1.15. 1.1.17. 1.1.18. 1.1.20.
1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1. 1.3.2. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.14. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8. 2.1.12. 2.1.13. 2.1.15.
2.1.16. 2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.22. 2.1.24. 2.1.25. 2.1.26. 2.1.27. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.5.

Units 3‒4

11. Аnimal world

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 1.1.13. 1.1.14. 1.1.15. 1.1.17. 1.1.18. 1.1.20.
1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.14. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8. 2.1.12.
2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 2.1.16. 2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.22. 2.1.23. 2.1.24. 2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1.
2.3.2. 2.3.5.

12. City life

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 1.1.13. 1.1.14. 1.1.15. 1.1.17. 1.1.18. 1.1.20.
1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.14. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8. 2.1.12.
2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 2.1.16. 2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.22. 2.1.23. 2.1.24. 2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1.
2.3.2. 2.3.5.

13.
Cumulative review 5‒6

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 1.1.13. 1.1.14. 1.1.15. 1.1.17. 1.1.18. 1.1.20.
1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.14. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8. 2.1.12.
2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 2.1.16. 2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.22. 2.1.23. 2.1.24. 2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1.
2.3.2. 2.3.5.

14. Test 3
Units 5‒6

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 1.1.13. 1.1.14. 1.1.15. 1.1.17. 1.1.18. 1.1.20.
1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.14. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8. 2.1.12.
2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 2.1.16. 2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.22. 2.1.23. 2.1.24. 2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1.
2.3.2. 2.3.5.
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15. Sport

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 1.1.13. 1.1.14. 1.1.15. 1.1.17. 1.1.18. 1.1.20.
1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1. 1.3.2. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.14. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8. 2.1.12. 2.1.13. 2.1.14.
2.1.15. 2.1.16. 2.1.17. 2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.22. 2.1.23. 2.1.24. 2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1. 2.3.2.

16. The second written test in
English

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 1.1.13. 1.1.14. 1.1.15. 1.1.17. 1.1.18. 1.1.20.
1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1. 1.3.2. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.14. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8. 2.1.12. 2.1.13. 2.1.14.
2.1.15. 2.1.16. 2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.22. 2.1.23. 2.1.24. 2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1. 2.3.2.

17. Holidays

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 1.1.13. 1.1.14. 1.1.15. 1.1.17. 1.1.18. 1.1.20.
1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.14. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8. 2.1.12.
2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 2.1.16. 2.1.17. 2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.22. 2.1.23. 2.1.24. 2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4.
2.3.1. 2.3.2. 2.3.5.

18. Cumulative review 7‒8

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 1.1.13. 1.1.14. 1.1.15. 1.1.17. 1.1.18. 1.1.20.
1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.14. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8. 2.1.12.
2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 2.1.16. 2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.22. 2.1.23. 2.1.24. 2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1.
2.3.2.
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ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ
Начин провере остварености исхода, формативно и сумативно оцењивање
ЕЛЕМЕНТИ ОЦЕНЕ И
КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА
(Правилник о оцењивању ученика Сл.
гласник РС, 10/19)
А) Степен
остварености
циљева и
прописаних,
односно
прилагођених
стандарда и исхода
Б) Ангажовање
ученика у настави
В) Самосталност у
раду

Поступак праћења
и оцењивања

Инструменти за праћење и напредовање

дијагностички
тестови,
самоевалуација,
језички
портфолио,
пројектни задаци
писмени задаци,
завршни тестови,
тестови језичког
нивоа

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, 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.
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2.3. ЛИКОВНА КУЛТУРА
ФОНД ЧАСОВА:72
ЦИЉ:
Циљ учења Ликовне културе je да се ученик, развијајући стваралачко мишљење и естетичке критеријуме кроз практичан
рад , оспособљава за комуникацију и да изграђује позитиван однос према култури и уметничком наслеђу свог и других
народа
ТЕМАТСКИ/ГЛОБАЛНИ ПЛАН:
ОБЛАСТ
Увод
у
културу

ликовну

Линија
Облик
Ритам
Визуелно
споразумевање
УКУПНО

ОБРАДА

ВЕЖБА

ЕВАЛУАЦИЈА

УКУПНО

1

2

1

4

5
9
5
2

10
22
8
3

1
1
1
1

16
6
14
6

22

45

5

46

Корелеција са другим предметима: Биологија, историја, информатика и рачунарство, математика, српски..
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ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА - Ликовна култура:
ИСХОДИ
Ученик ће моћи да:
Ученик:
- разуме и у свом раду
примењује
стечена знања о
композицији,
ликовним елементима
и ликовним
техникама;
- разуме и разматра у
групи значај
уметничког наслеђа;
- разуме и адекватно
примењује
појмове који се односе
на установе
културе и уметничка
занимања;
- анализира у групи
значај установа
културе;

НАСТАВНА
ТЕМА/ОБЛАСТИ

САДРЖАЈИ

Teме и мотиви koje
су ученици постепено
упознавали
1. УВОД У ЛИКОВНУ предходних година
КУЛТУРУ
(пејзаж, портрет,
aутопортрет, мртва
природа...) , примери
историјских,
религијских и
митолошких
koмпозиција. У
разговору je
неопходно повезати
појмове/теме са
садашњим временом
и искуством ученика.
2. ЛИНИЈА
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ
Компетенције за
целоживотно учење
Естетичкe
компетенције
Решавање проблема

НАЧИНИ И
ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА:
Процењивање
напредовања ученика
и оствареност исхода
врши се такозваном
алтернативно
(аутентичном)
методом. Напредак
ученика се прати да би
наставник подржао
развој потенцијала
сваког ученика.
Најефикаснији вид
напредовања ученика
су савети које
наставник даје у току
практичног рада и
питања која наводе
ученике на
промишљање и
развијање идеја. Други
ефикасан вид подршке

- описује занимања на 3. ОБЛИК
пољу уметности.
Ученик:
- описује линије које
уочава у
природи, окружењу и
уметничким
делима;
- пореди утисак који на
њега/њу
остављају различите
врсте линија;
- гради линије
различитих вредности
комбинујући
материјал, угао и
4.РИТАМ
притисак
прибора/материјала;
- користи одабране
садржаје као
подстицај за стварање
оригиналних
цртежа;
- црта разноврсним
прибором
и материјалом
изражавајући
замисли, машту,
утиске и памћење
опаженог;

је одељенска изложба
(по завршетку задатка)
на којој су заступљени
сви радови ученика.
Ученички портфолио
(мапа радова)
омогућује ученику да
и ван
наставесамостално
процењује со
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- разматра, у групи,
како је учио/
учила о изражајним
својствима
линија и где се та
знања примењују;
- исказује своје
мишљење о томе
како је развој
цивилизације утицао
на развој уметности.
Ученик:
- пореди облике из
природе, окружења и
уметничких дела
према задатим
условима;
- гради апстрактне
и/или фантастичне
облике користећи
одабране садржаје

5. ВИЗУЕЛНО
СПОРАЗУМЕВАЊЕ
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СТАНДАРДИ:

ЛК.1.1.1. разликује и користи (у свом раду) основне медије, материјале и технике
ЛК.1.1.3. описује свој рад и радове других (нпр. исказује утисак)
ЛК.1.2.1. описује свој рад и радове других (нпр. исказује утисак)
ЛК.1.3.2. зна да наведе различита занимања за која су потребна знања и вештине стечене учењем у визуелним уметностима
(нпр. костимограф, дизајнер, архитекта...)
ЛК1.3.3. познаје места и изворе где може да прошири своја знања везана за визуелне уметности (нпр. музеј, галерију,
атеље, уметничка радионица...)
ЛК.2.1.2. образлаже свој рад и радове других (нпр. наводи садржај, тему, карактеристике технике...)
ЛК.2.2.1. одабира адекватан садржај да би представио неку идеју или концепт
ЛК.3.1.2. одабира адекватна средства (медиј, материјал, технику)
ЛК.3.2.3. користи тачне термине (нпр. текстура, ритам, облик...) из визуелних уметности (примерене узрасту и садржају)
када образлаже свој рад и радове других ученика
ЛК.3.2.4. уочава међусобну повезаност елемената, принципа и садржаја на свом
раду и на радовима других
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ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ
Начин провере остварености исхода, формативно и сумативно оцењивање
ЕЛЕМЕНТИ ОЦЕНЕ И КРИТЕРИЈУМИ
ОЦЕЊИВАЊА
(Правилник о оцењивању ученика Сл. гласник
РС, 10/19)
А) Степен
остварености
циљева и
прописаних,
односно
прилагођених
стандарда и
исхода

Оцењивање ученика извешће
се у складу са Правилником о
оцењивању. Приликом
извођења оцена узимаће се у
обзир активност и залагање
ученика на часу као и
самосталан рад ученика. Од
ученика се очекује да
овладају вештинама и
Б) Ангажовање техникама у складу са својим
ученика у
способностима и талентима.
настави
Уз помоћ наставника уз
континуирано праћење и
вредновање јачаће се
В)
способности ученика и
Самосталност проширивати њихове сазнајне
у раду
способности. Ученици ће
бити оспособљени за
самосталан рад.
Ученик ће бити оцењен на
основу формативног праћења
и усмеравања, као и
бројчаног оцењивања.

Поступак праћења и оцењивања

Процена степена
ангажованости
ученика

Инструменти за
праћење и
напредовање
- Континуирано
праћење и
запажање
- oднос према раду
(припремљен је за
час; одговорно
користи материјал,
- oдржава прибор и
радни простор
– Чува радове у
мапи
- Однос према себи
(
истразује
информације,
поставља питања,
предлаже, истрајан
је у раду, труди се
однос
према
другима ( довршава
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Време

Током школске
године

рад у договореном
року
- Спреман је да
помогне и сарађује,
уважава
туђу
културу,
радове,
начин размишљања
- разумевање 8
разуме
задатак,
разуме
појмове,
разуме
процес,
концепт,
разуме
визуелне
информације
- Повезивање (
повезује и пореди
информације, идеје
- Оригиналност (
оригиналан је у
односу на своје
предходне радове..)
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2.4. МУЗИЧКА КУЛТУРА
ФОНД ЧАСОВА 72
Циљ учења музичке културе је да код ученика, развијајући интересовања за музичку уметност, стваралачко и критичко
мишљење, естетске критеријуме, формира естетску перцепцију и музички укус, као и одговоран однос према очувању музичког
наслеђа и култури свога и других народа.

ОБЛАСТ

ОБРАДА

УТВРЂИВАЊЕ

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА

УКУПНО

I
II
III
IV
V

3

2

1

6

5

4

1

10

18

4

1

23

22

6

1

29

4

-

-

4

52

16

4

72

УКУПНО

Корелеција са другим предметима: Српски језик, Историја, Географија
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ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА

ИСХОДИ
Ученик ће моћи да:

НАСТАВНА
ТЕМА/ОБЛАСТИ
1. Човек и музика

-наведе средства
музичког
изражавања у
праисторији и
античком добу;
- објасни како
друштвени развој
утиче на начине и
облике музичког
изражавања;
- искаже своје
мишљење о
значају и улози
музике у животу
човека;
- реконструише у
сарадњи са другима
начин комуникације
кроз
музику у смислу
ритуалног
понашања и
пантеизма;
- идентификује утицај
ритуалног
понашања у музици
савременог
доба (музички
елементи, наступ)

САДРЖАЈИ
Човек у праисторији
Улога музике у
првобитном друштву;
Човек и ритуал: улога
музике у ритуалу
(музичкоантрополошка
истраживања);
Магијска моћ музике;
Елементи музичког
тока: покрет, ритам
(ритам као основа
ритуала),
коло/групни плес;
Покрет: порекло плеса;
Слушање/доживљај
ритма телом;
Најстарија фолклорна
музичка традиција у
Србијии светске
баштине.
Човек Антике
Божанска природа
музике:
- митолошка свест
античког човека
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ
Дигитална
компетенцијa,
естетичка
компетенција,
компетенција за учење,
комуникација,
одговорно учешће у
демократском
друштву, рад са
подацима и
информацијама,
сарадња

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА:
Методе рада:
демонстрација вербалне методе,
игровне активности,показна
метода
Облици рада:
фронтални,групни,индивидуални
комбиновани
Наставна средства: музички
уређај, пројектор ,компјутер и
пратећа опрема

- класификује
инструменте по
начину настанка
звука;
- опише основне
карактеристике
удараљки;
- препозна везу
између избора
врсте инструмента и
догађаја,
односно прилике када
се музика
изводи;
- користи могућности
ИКТ-а у
примени знања о
музичким
инструментима
(коришћење
доступних
апликација);
- изражава
сепокретима за време
слушања музике;
- вербализује свој
доживљај музике;
- идентификује
ефекте којима
различити елементи
музичке
изражајности
(мелодија, ритам,
темпо, динамика)
утичу на тело и
осећања;

2. Музички
инструменти

Најстарији
инструменти:
тело, удараљке,
дувачки,
жичани;
Удараљке - настанак,
првобитни облик и
развој;
Ритмичке удараљке као
најједноставнија група
инструмената;
Мелодијске удараљке;

- естетичка
компетенција
компетенција за учење,
комуникација рад са
подацима и
информацијама,
,сарадња
одговоран однос према
околини

наставне методе:
демонстрација, вербалне
методе,игровне активности.
облици рада:
фронтални,групни,индивидуални
наставна средства: музички
уређај,пројектор, компјутер и
пратећа опрема.

3. Слушање музике

Елементи музичке
изражајности - темпо,
динамика, тонске боје
различитих гласова и
инструмената;
Слушање вокалних,
вокалноинструменталних и
кратких
инструменталних
композиција, домаћих и
страних композитора;
Слушање дела
најстарије фолклорне

- естетичка
компетенција,
компетенција за учење,
комуникација, рад са
подацима и
информацијама,
сарадња, одговоран
однос према здрављу

Наставне методе:
демонстрација , вербалне
методе,игровне активности,
показна метода
Облици рада: фронтални,
групни,индивидуални .
Наставна стердтва: музички
уређај, пројектор,компјутер и
пратећа опрема.
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- анализира слушано
дело у односу на
извођачки састав и
инструменте;
- илуструје примере
коришћења плесова и
музике према
намени у
свакодневном
животу (војна музика,
обредна
музика, музика за
забаву...);
- критички просуђује
лош утицај прегласне
музике на здравље;
- понаша се у складу
са правилима
музичког бонтона;
- користи могућности
ИКТ-а за слушање
музике;
- пева и
4. Извођење музике
свирасамостално и у
групи;
- примењује правилну
технику
певања (правилно
дисање, држање
тела, артикулација);
- кроз свирање и
покрет развија
сопствену
координацију и
моторику;

традиције српског и
других народа;
Слушање народних и
уметничких дела
инспирисаних
фолклором
народа и народности,
различитог
садржаја,облика и
расположења,
као и музичких прича;

Певање
Певање песама по слуху
самостално и у групи;
Певање песама из
нотног
текста солмизацијом;
Извођење једноставних
ритмичких и
мелодијских
мотива (у стилу) музике
старих цивилизација
певањем;
Певање песама у
комбинацији са
покретом;
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-естетичка
компетенција ,
компетенција за
учење,комуникација,
одговоран однос према
околини, одговорно
учешће у
демократском
друштву,
предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву,
решавање проблема,
сарадња, одговоран
однос према здрављу

наставне методе: демонстрација
, вербалне методе,игровне
активности,показна метода
облици рада:
фронтални,групни,
индивидуални.
наставна средства :
музички инструменти, музички
уређај, компјутер и пратећа
опрема

- користи различита
средства изражајног
певања и свирања у
зависности од врсте,
намене и карактера
композиције;
- искаже своја
осећања у току
извођења музике;
- примењује принцип
сарадње и
Међусобног
подстицања у
Заједничком
музицирању;
- учествује у
школским
приредбама и
манифестацијама;
- користи могућности
ИКТ-а у извођењу
музике (коришћење
матрица, караоке
програма, аудио
снимака...)
- користи музичке
обрасце у
осмишљавању
музичких целина
кроз певање, свирање
и покрет;
- изражава своје
емоције
осмишљавањем
мањих музичких
целина;

Свирање
Свирање песама и
лакших
инструменталних дела
по слуху на
инструментима
Орфовог
инструментарија и/или
на другим
инструментима;
Свирање дечјих,
народних и уметничких
композиција из нотног
текста;
Извођење дечијих,
народних и уметничких
игара;
Извођење једноставних
ритмичких и
мелодијских
мотива (у стилу) музике
старих цивилизација на
инструментима или
покретом
5. Музичко
стваралаштво

Креирање пратње
запесме ритмичким
извучним ефектима,
користећи притом
различите изворе звука;
Креирање покрета уз
музику коју ученици
изводе;
Осмишљавање
музичких
питања и одговора,
ритмичка допуњалка,
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Дигитална
компетенција ,
естетичка
компетенција ,
компетенција за
учење,комуникација,
одговорно учешће у
демократском
друштву,
предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву, рад

Методе рада:
демонстрација,игровне
активности,показна метода
Облици рада:
фронтални,групни,индивидуални
.
Наставна стердтва:
музички инструменти, ученички
прибор

- комуницира у групи
импровизујући мање
музичке
целине гласом,
инструментом или
покретом;
- учествује у
креирању школских
приредби, догађаја и
пројеката;
- користи могућности
ИКТ-а за музичко
стваралаштво.

мелодијска допуњалка
са потписаним текстом,
састављање мелодије од
понуђених мотива;
Импровизација
мелодије на задати
текст;
Импровизација дијалога
на инструментима
Орфовог
инструментарија и
другим инструментима;
Израда једноставних
музичких инструмената;
Реконструкција
музичких догађаја у
стилу старих
цивилизација.
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са подацима и
информацјама,
сарадња

СТАНДАРДИ:
Човек и музика

Музички нструменти

Слушање музике

Извођење музике

Музичко стваралаштво

МК. 1.1.1. препозна
основне елементе
музичке писмености
МК. 1.1.2. опише
основне карактеристике
- историјско–стилских
периода народног
стваралаштва
Ученик уме да
анализира повезаност:
МК. 2.1.2. структуре и
драматургије
одређеног музичког
жанра
МК. 2.1.3. облика
народног музицирања
са специфичним
контекстом народног
живота
МК. 3.1.2. разуме
историјске и друштвене
околности настанка
жанра и облика
музичког фолклора
МК. 3.1.3. критички и
аргументовано
образлаже свој суд
МК. 3.1.4. уме
креативно да комбинује

МК. 1.1.1. препозна
основне елементе
музичке писмености
МК. 1.1.2. опише
Основне карактеристике
Музичких инструмената
и састава
Ученик уме да
анализира
повезаност:
МК. 2.1.1. музичких
елемената и
карактеристика
музичких
инструмената са
музичком
изражајношћу
МК. 3.1.1. зна
функцију елемената
музичке писмености и
извођачких састава
у оквиру музичког
дела
МК. 3.1.3.
критички и
аргументовано
образлаже свој суд

МК. 1.2.1. именује
музичке изражајне
елементе
МК. 1.2.2. именује
извођачки састав
МК. 1.2.4. именује
српски музички фолклор
МК. 2.2.1. опише и
анализира
карактеристике
звучног примера кроз
садејство опажених
музичких елемената
МК. 2.2.2. препозна
структуру одређеног
жанра
Ученик уме да
анализира слушни
пример и открије везу
опажених
карактеристика са:
МК. 3.2.1.
структуралном и
драматуршком
димензијом звучног
примера
МК. 3.2.2.
жанровским и
историјско–стилским

МК. 1.3.1.
пева једноставне
дечије, народне
или популарне
композиције
МК. 1.3.2. изводи
једноставне дечије,
народне или
популарне
композиције на бар
једном инстументу
МК. 3.3.1. изведе
разноврсни
музички репертоар
певањем и
свирањем као
солиста и у
школским
ансамблима.

Ученик уме да:
МК. 1.4.1. направи
музичке инструменте
користећи предмете из
окружења
МК. 1.4.2. осмисли мање
музичке целине на
основу
понуђених модела
МК. 1.4.3. изводи
пратеће ритмичке и
мелодијско–
ритмичке деонице на
направљеним
музичким
инструментима
МК. 1.4.4. учествује у
одабиру музике за дати
жанровски иисторијски
контекст.
Ученик уме да:
МК. 3.4.1.осмишљава
пратеће аранжмане за
Орфов
инструментаријум и
друге задате музичке
инструменте
МК. 3.4.2. импровизује
и/или компонује мање
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изражајне музичке
елементе у естетичком
контексту

контекстом звучног
примера
МК. 3.2.3.
Контекстом настанка и
примене различитих
облика музичког
фолклора

музичке целине
(ритмичке и мелодијске)
у оквиру
различитих жанрова и
стилова
МК. 3 4.3. осмисли
музику за школску
представу, приредбу
или перформанс.

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ
Начин провере остварености исхода, формативно и сумативно оцењивање
ЕЛЕМЕНТИ ОЦЕНЕ И КРИТЕРИЈУМИ
ОЦЕЊИВАЊА
(Правилник о оцењивању ученика Сл. гласник РС,
10/19)
ученик који остварује веома
А) Степен
значајан напредак у
остварености
савладавању програма
циљева и
предмета и у потпуности
прописаних,
самостално испуњавања захтеве
односно
који су утврђени на
прилагођених
основном и средњем нивоу, као
стандарда и
и већину захтева са напредног
исхода
нивоа посебних стандарда
постигнућа, односно захтева
који су одређени
индивидуалним
образовним планом и
прилагођеним
стандардима постигнућа, добија
оцену одличан(5)

Поступак праћења и оцењивања

Инструменти за
праћење и
напредовање

Време

Формативно оцењивање:
Свакодневно бележење
активности ученика на часу у
свеску евиденције
наставника
Усмено одговарање
-Редовност доношења
домаћег задатка
-Прегледање свеске
Вођење евиденције од стране
наставника о:
-Броју јављања на часовима
-Броју успешности у
групном раду, раду у пару
-Учешћу у хору,
приредбама, ваннаставним

Број јављања:
За јављање +
За јављање више
пута ++
За давање
комплетног,
потпуног одговора
на
тежа питања +5
Ко не зна одговор -

Свакодневно
бележење током
године
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За три недоношења
домаћег -1 у свеску, а
након
опомене и у дневник

ученик који остварује значајан
напредак у савладавању
програма предмета и у
потпуности, самостално,
испуњавања захтеве који су
утврђени на основном и
средњем нивоу, као и део
захтева са напредног нивоа
посебних стандарда
постигнућа уз мању помоћ
наставника, односно захтева
који су одређени
индивидуалним образовним
планом и прилагођеним
стандардима постигнућа,

активностима
-Несебичном пружању помоћи
другим ученицима
-Израда паноа, ППТ,
различитих врста излагања

За редовно
доношење домаћег
задатка-5
Уредност
Све забележено са
часова
Учесталост
активности на
часовима
Ритмичка и
мелодијска
прецизност
Ангажовање
самостално и у
пару/групи
Активно учешће у
раду
Прецизни одговори

добија оцену врло добар (4);
ученик који остварује напредак
у савладавању програма
предмета и у потпуности,
самостално испуњавања
захтеве који су утврђени на
основном и већи део на средњем
нивоу посебних
стандарда постигнућа, односно
захтева који су одређени
индивидуалним
образовним планом и
прилагођеним
стандардима постигнућа, добија
оцену добар (3);
ученик који остварује
минималан напредак
у савладавању програма
предмета и испуњавања уз
помоћ наставника захтеве

Сакосталност у
одговарању
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Б) Ангажовање
ученика у
настави

В)
Самосталност у
раду

који су утврђени у већем делу
основног нивоа постигнућа,
односно захтеве који су
одређени индивидуалним
образовним планом и
прилагођеним стандардима
постигнућа и, добија оцену
довољан (2);

-Све што је
рађено на часу
налази се у
свескама
-Број и валитет
добровољног
учешћа у разним
наставним и
ваннаставним
активностима
(приредбе,
концерти,
наступи, израда
паноа, кратко
предавање,
вођење квиза,
израда
асоцијација...)

веома висок степен ангажовања
ученика (5)
висок степен ангажовања
ученика (4)
умерено ангажовање ученика
(3)
Нижи степен ангажовања
ученика (2)
одговоран однос према раду,
постављеним
задацима, и исказано
интересовање и
мотивацију за учење и
напредовање. активно
учествовање у настави, сарадњу
са другим ученицима
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2.5.Историја
Фонд часова:36
ЦИЉ:
Циљ учења Историје је да ученик, изучавајући историјске догађаје, појаве, процесе и личности, стекне основна историјска
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.
ТЕМАТСКИ/ГЛОБАЛНИ ПЛАН:
ОБЛАСТ

ОБРАДА

УКУПНО

4

ОСТАЛИ ТИПОВИ
ЧАСА
2

Основи
проучавања
прошлости
Праисторија
Стари исток
Античка Грчка
Антички Рим

1
3
7
6

1
2
6
4

2
5
13
10

УКУПНО

21

15

36

Корелеција са другим предметима:
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6

ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: ИСТОРИЈА
ИСХОДИ
Ученик ће моћи да:
– разликује основне
временске одреднице
(годину, деценију, век,
миленијум, еру); –
лоцира одређену
временску одредницу
на временској ленти; –
разликује начине
рачунања времена у
прошлости и
садашњости; – именује
периоде прошлости и
историјске периоде и
наведе граничне
догађаје; – разврста
историјске изворе
према њиховој основној
подели; – повеже врсте
историјских извора са
установама у којима се
чувају (архив, музеј,
библиотека); – наведе
главне проналаске и
опише њихов утицај на
начин живота људи у
праисторији; –
разликује основне
одлике каменог и

НАСТАВНА
ТЕМА/ОБЛАСТИ

САДРЖАЈИ

ОСНОВИ
ПРОУЧАВАЊА
ПРОШЛОСТИ

Основни садржаји
Појам прошлости и
историја као наука о
прошлости људског
друштва. Хронологија
– рачунање времена.
Подела прошлости и
периодизација
историје. Историјски
извори – дефиниција,
основна подела и
установе у којима се
чувају. Проширени
садржаји Сродне
науке и помоћне
историјске науке.
Историја око нас.
Историјско наслеђе –
тековине.
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ
• Компетенције
за целоживотно
учење
• Комуникација
• Решавање
проблема

НАЧИНИ И
ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА:
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 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

металног доба; –
лоцира на историјској
карти најважније
цивилизације и државе
Старог истока; –
користећи историјску
карту, доведе у везу
особине рељефа и
климе са настанком
цивилизација Старог
истока; – одреди место
припадника друштвене
групе на графичком
приказу хијерархије
заједнице; – пореди
начин живота
припадника различитих
друштвених слојева на
Старом истоку; –
наведе најважније
одлике државног
уређења цивилизација
Старог истока; –
идентификује основна
обележја и значај
религије у
цивилизацијама Старог
истока; – разликује
врсте писама
цивилизација Старог
истока; – илуструје
примерима важност
утицаја привредних,
научних и културних

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.
ПРАИСТОРИЈА Основни садржаји
Основне одлике
праисторије (начин
живота људи,
проналасци). Подела
праисторије (камено,
метално доба).
Проширени садржаји
Најважнији
праисторијски
локалитети у Европи
и Србији (Ласко,
Алтамира, Лепенски
Вир, Винча...).
СТАРИ ИСТОК
Основни садржаји
Појам Старог истока
– географске одлике,
најзначајније
цивилизације
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•
•
•
•

•
•

•
•

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

достигнућа народа
Старог истока на
савремени свет; –
користећи дату
информацију или ленту
времена, смести
историјску појаву,
догађај и личност у
одговарајући
миленијум или век; –
изложи, у усменом или
писаном облику,
историјске догађаје
исправним
хронолошким
редоследом; – прикупи
и прикаже податке из
различитих извора
информација везаних за
одређену историјску
тему; – визуелне и
текстуалне
информације повеже са
одговарајућим
историјским периодом
или цивилизацијом; –
опише особености
природних услова и
географског положаја
античке Грчке; –
лоцира на историјској
карти најважније
цивилизације и државе
античке Грчке; –

(Месопотамија,
Египат, Јудеја,
Феникија).
Друштвени односи
(робовласничко и
теократско друштво)
и државно уређење
(монархија –
царства/краљевства) у
цивилизацијама
Старог истока.
Основне одлике
привреде и
свакодневни живот –
обичаји, занимања,
култура исхране и
становања. Култура и
историјско наслеђе
народа Старог истока
– религија
(монотеизам и
политеизам), писмо,
књижевност,
уметност, наука,
цивилизацијске
тековине
(математика,
архитектура,
календар, иригациони
систем, саобраћајна
средства, медицина,
закони...). Проширени
садржаји
Специфичности
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•
•

•
•

Решавање
проблема
Рад са
подацима и
информацијама
Сарадња
Дигитална
компетенција

приказује друштвену
структуру и државно
уређење грчких полиса
на примеру Спарте и
Атине; – пореди начин
живота припадника
различитих друштвених
слојева у античкој
Грчкој, – идентификује
узроке и последице
грчко-персијских
ратова и Пелопонеског
рата; – истражи основна
обележја и значај
религије старих Грка; –
разликује легенде и
митове од историјских
чињеница; – наведе
значај и последице
освајања Александра
Великог; – илуструје
примерима важност
утицаја привредних,
научних и културних
достигнућа античке
Грчке и хеленистичког
доба на савремени свет;
– користећи дату
информацију или ленту
времена, смести
историјску појаву,
догађај и личност из
историје античке Грчке
и хеленизма у

АНТИЧКА ГРЧКА

египатске религије.
Специфичности
религија
цивилизација
Месопотамије.
Основне одлике
јудаизма. Најважније
цивилизације Далеког
истока (Индија, Кина)
Основни садржаји
Појам античке Грчке
– географске одлике.
Најстарији период
грчке историје
(Критска и Микенска
цивилизација). Грчки
митови (појам,
примери) и хомерски
епови. Колонизација
и основне одлике
привреде. Полиси –
Спарта и Атина
(појам полиса,
структура друштва,
државно уређење).
Грчко-персијски
ратови. Пелопонески
рат – узроци и
последице. Култура и
свакодневни живот
(религија, олимпијске
игре, митологија,
уметност, наука,
обичаји, занимања).
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•
•
•
•

•
•

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

одговарајући
миленијум, век или
деценију; – израчуна
временску удаљеност
између појединих
догађаја; – користи
основне историјске
појмове; – лоцира на
историјској карти
простор настанка и
ширења Римске државе;
– наведе основне
разлике између античке
римске републике и
царства; – разликује
узроке од последица
најзначајнијих догађаја
у историји античког
Рима; – истражи
основна обележја и
значај религије
античког Рима; –
илуструје примерима
важност утицаја
привредних, научних и
културних достигнућа
античког Рима на
савремени свет; –
пореди начин живота
припадника различитих
друштвених слојева у
античком Риму; –
наведе најзначајније
последице настанка и

АНТИЧКИ РИМ

Хеленистичко доба и
његова култура.
Историјско наслеђе
(институције, закони,
књижевност,
позориште,
филозофија,
демократија,
медицина, уметност,
архитектура,
беседништво,
олимпијске игре).
Проширени садржаји
Пелопонески рат (ток
рата, најважнији
догађаји и личности).
Најистакнутије
личности: Драконт,
Перикле, Филип II,
Аристотел,
Aрхимед... Грчка
митологија, пантеон.
Седам светских чуда
античког доба.
Основни садржаји
Појам античког Рима
– географске одлике и
периодизација.
Оснивање Рима
(легенда о Ромулу и
Рему). Структура
друштва и уређење
Римске републике.
Ширење Римске
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•
•
•
•

Компетенција
за учење
Комуникација
Решавање
проблема
Рад са
подацима и
информацијама

ширења хришћанства; –
лоцира на карти
најважније римске
локалитете на
територији Србије;

државе (освајања и
провинције,
привреда). Рим у доба
царства – принципат
и доминат. Култура и
свакодневни живот
(религија, уметност,
наука, обичаји,
занимања).
Хришћанство – појава
и ширење. Пад
Западног римског
царства (почетак
Велике сеобе народа,
подела царства и пад
Западног царства).
Историјско наслеђе
(абецеда, календар,
медицина, уметност,
архитектура, путеви,
водовод,
канализација, терме,
римски бројеви,
хришћанство, римско
наслеђе на територији
Србије). Проширени
садржаји Етрурци.
Римска војска.
Римски градови на
територији Србије.
Најистакнутије
личности: Ханибал,
Цицерон, Јулије
Цезар, Клеопатра,
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•
•

Сарадња
Дигитална
компетенција

Октавијан Август,
Константин
Велики...). Римски
пантеон.
Гладијаторске борбе
СТАНДАРДИ:
ИС.1.1.1.
ИС.1.1.2.
ИС.1.1.3.
ИС.1.1.6.
ИС.1.2.4.
ИС.3.2.5.
ИС.1.1.6.
ИС.1.1.2.
ИС.1.1.9.
ИС.2.1.4.
ИС.1.1.6.
ИС.1.1.8.
ИС.1.1.9.
ИС.1.2.1.
ИС.2.1.4.
ИС.2.2.2.
ИС.2.2.3.
ИС.3.2.5.
ИС 1.1.6.
ИС 1.1.8.
ИС 1.1.9.
ИС.1.2.3
ИС 1.2.4. ИС.1.2.5.
ИС.2.1.1.
ИС.2.1.4.
63

ИС.2.1.6.
ИС.2.2.1.
ИС.2.2.3.
ИС.3.1.2.
ИС.3.1.5.
ИС.3.2.5.
ИС 1.1.6.
ИС 1.1.8.
ИС 1.1.9.
ИС.1.2.4.
ИС.1.2.5.
ИС.2.1.1. ИС.2.1.4.
ИС.2.1.6.
ИС.2.2.1. ИС.2.2.3.
ИС.3.1.5.
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ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ
Начин провере остварености исхода, формативно и сумативно оцењивање
ЕЛЕМЕНТИ ОЦЕНЕ И КРИТЕРИЈУМИ
ОЦЕЊИВАЊА
(Правилник о оцењивању ученика Сл. гласник
РС, 10/19)
А) Степен
остварености
циљева и
прописаних,
односно
прилагођених
стандарда и
исхода
Б) Ангажовање
ученика у
настави
В)
Самосталност
у раду

У процесу оцењивања
потребно је узети у обзир све
активности ученика
(уредност, систематичност,
залагање,
самоиницијативност,
креативност и др).

Поступак праћења и оцењивања

Инструменти за
праћење и
напредовање

Време

Праћење
напредовања
започиње
иницијалном
проценом нивоа на коме се
ученик налази и у односу на шта
ће се процењивати његов даљи
рад. Свака активност је добра
прилика за процену напредовања
и давање повратне информације,
а ученике треба оспособљавати и
охрабривати
да
процењују
сопствени
напредак
у
остваривању исхода предмета,
као и напредак других ученика.
Сваки наставни час и свака
активност ученика су, у том
смислу,
прилика
за
регистровање напретка ученика
и
упућивање
на
даље
активности.
У настави оријентисаној
на достизање исхода вреднују се
и процес и продукти учења. У

Тестови у
дигиталном
уџбенику,
практичан рад,
пројектни задатак,
графички рад,
активност на часу,
вежбе

Током године
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вредновању наученог, поред
усменог испитивања, користе се
и тестови знања. У формативном
оцењивању се користе различити
инструменти, а избор зависи од
врсте активности која се
вреднује.
Вредновање
активности, нарочито ако је
тимски рад у питању, може се
обавити са групом тако да се од
сваког члана тражи мишљење о
сопственом раду и о раду сваког
члана понаособ (тзв. вршњачко
оцењивање).
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2.6. ГЕОГРАФИЈА

Разред V

Фонд часова: 36

Циљ: Учења Географије је да ученик појмовно и сструктурно овлада природно – географским , демографским,
насеобинским, политичко - географским, интеграционим и глобалним појмовима и процесима у Србији и Свету, уз
неговање вредности мултикултуралности и патриотизма
ОБЛАСТ

ОБРАДА

УТВРЂИВАЊЕ СИСТЕМАТИЗАЦИЈА УКУПНО

Човек и географија
Васиона
Планета Земља
Облик Земље и структура
њене површине

1
3
17
1

1
1
10
1

Земљина кретања

2

2

Унутрашњаграђа и
рељеф Земље
Ваздушни омотач Земље

5

1

1

7

4

1

1

6

Водена Земљи

3

3

Биљни и животињски
светнаЗемљи

2

2

Укупно

21

15

3

2
4
30
2
4

6
1

5
36

Корелација са другим предметима: Историја, Биологија, Математика, ТТ, Информатика, Ликовна култура, Српски језик
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ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА
Предмет: ГЕОГРАФИЈА

Пети разред

Исходи
– ученик ће моћи да:

НАСТАВНА ТЕМА

САДРЖАЈИ

Компетенције,
опште и
међупредметне

– повеже постојећа знања
о природи и друштву са
географијом као науком;
-на примерима покаже
значај учења географије
за свакодневни живот
човека;
– разликује одговорно од
неодговорног понашања
човека према природним
ресурсима и опстанку
живота на планети Земљи;
– разликује појмове
васиона, галаксија,
Млечни пут, Сунчев
систем, Земља;
– објасни и прикаже
структуру Сунчевог
система и положај Земље
у њему;
– разликује небеска тела и
наводи њихове
карактеристике;

I Човек и географија
1.Човек и простор
2.Човек и простор

Ширење географских
хоризоната и велика
географска открића.
Одговорност човека према
планети Земљи

Сарадња,
комуникација,
решавање
проблема,
естетска
компетенција,
одговорно учешће
у демократском
друштву,
компетенције за
учење

Начин и
поступци
остваривања
програма
Путем израде
задатака у
уџбенику од
стране
ученика:
-Усменим
одговарањем
ученика;
- Израдом
пројеката од
стране ученика

II Васиона
3. Васиона и васионска тела
4. Сунчев систем
5. Сателити и мала тела Сунчевог
система
6.Васиона и васионскатела;
Сунчевсистем; Сателити и
малателаСунчевогсистема;

Васиона, галаксијa,
Млечни пут,
Звезде,Сазвежђа
Сунчев систем: Сунце,
планете, Сателити, Месец,
месечеве мене,
Астероиди, Комете,
Метеори.

Сарадња,
комуникација,
решавање
проблема,
естетска
компетенција,
одговорно учешће
у демократском
друштву,
компетенције за
учење

Путем израде
задатака у
уџбенику од
стране
ученика:
-Усменим
одговарањем
ученика;
- Израдом
пројеката од
стране ученика
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– помоћу глобуса опише
облик Земље и наведе
доказе о њеном облику;
– помоћу карте опише
распоред копна и воде на
Земљи и наведе називе
континената и океана;
– примерима објасни
деловање Земљине теже
на географски омотач;

III Планета земља
7. Облик Земље и структура њене
повешине
8.ОбликЗемље и
структурањенеповршине

Облик и димензије Земље,
Распоред копна и воде на
Земљи
Сила
Земљине теже,
Глобус, екватор, полови.

Сарадња,
комуникација,
решавање
проблема,
естетска
компетенција,
одговорно учешће
у демократском
друштву,
компетенције за
учење

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

– разликује и објасни
Земљина кретања и
њихове последице;
– повеже смер ротације са
сменом дана и ноћи;
– повеже нагнутост
земљине осе са
различитом
осветљеношћу површине
Земље;
– повеже револуцију
Земље са сменом
годишљих доба на
северној и
јужној полулопти и
појавом топлотних
појасева;

IV Земљина кретања
9.Земљинаротација и њенепоследице
10. Земљинаротација и
њенепоследице
11. Земљинареволуција и
њенепоследице
12. Земљинареволуција и
њенепоследице

Ротација Земље и
последица ротације:
Смена обданице и ноћи,
Привидно кретање Сунца,
локално време.
Револуција Земље и
последице револуције:
неједнака дужина
обданице и ноћи током
године,
Смена годишњих доба,
Календар,
Топлотни појасеви.

Сарадња,
комуникација,
решавање
проблема,
естетска
компетенција,
одговорно учешће
у демократском
друштву,
компетенције за
учење

Путем израде
задатака у
уџбенику од
стране
ученика:
-Усменим
одговарањем
ученика;
- Израдом
пројеката од
стране ученика
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– разликује деловање
унутрашњих сила (сила
Земљине теже,
унутрашња топлота
Земље);
– разликује основне
омотаче унутрашње грађе
Земље;
– помоћу карте и цртежа
опише начине и
последице кретања
литосферних плоча
(вулканизам, земљотреси,
набирање и раседање);
– помоћу фотографија или
узорка стена разликује
основне врсте стена,
описује њихов настанак и
наводи примере за
њихово коришћење;
– помоћу карте, цртежа и
мултимедија објашњава
настанак планина и
низија и разликује
надморску и релативну
висину;

V Унутрашња грађа и рељеф
Земље
13.Постанак и унутрашњаграђа
Земље 14.Литосфернеплоче
15.Последицекретањалитосфернихпл
оча – Вулканизам и земљотреси
16.Постанак и
унутрашњаграђаЗемље;
Литосфернеплоче; Вулканизам и
земљотреси
17.Рељеф настао деловањем
унутрашњихсила
18.Рељеф настао деловањем
унутрашњихсила
19.Тест (полугодишњи)

Постанак и унутрашња
грађа Земље, литосферне
плоче: кретање плоча,
промена положаја
континената.
Вулканизам и земљотреси:
елементи, настанак, зоне
појава у свету иСрбији,
последице и шта радити у
случају земљотреса.
Стене: магматске,
седиментне, метаморфне.
Постанак рељефа
процесима набирања и
раседања, планине,
низије,надморска и
релативна висина.
Обликовање рељефа
дејством воде (радом река,
таласа, леда, растварање
стена) и ветра.
Човек и рељеф (пoзитивни
и негативни утицаји).

70

Сарадња,
комуникација,
решавање
проблема,
естетска
компетенција,
одговорно учешће
у демократском
друштву,
компетенције за
учење

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

– опише структуру
атмосфере; – наведе
временске промене које се
дешавају у тропосфери
(ветрови,
падавине, облаци,
загревање ваздуха...);
– наведе климатске
елементе и чиниоце и
основне типове климе;
– наводи примере о
утицају атмосферских
непогода на човека
(екстремне температуре и
падавине, град, гром,
олуја);

VI Ваздушни омотач Земље
20.Атмосфера (састав, структура и
значај)
21. Време и клима
22.Атмосфера (састав, структура и
значај); Време и клима
23.Климатскифактори;Типовиклиме
на Земљи
24.Човек и клима
25.Ваздушни омотач Земље

Атмосфера (састав,
структура и значај).
Време и клима: климатски
елементи и појаве
(температура, притисак,
влажност ваздуха,
падавине, облачност,
ветар).
Климатски чиниоци,
основни типови климе
Човек и клима
(атмосферске непогоде,
утицај човека на климу).
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Сарадња,
комуникација,
решавање
проблема,
естетска
компетенција,
одговорно учешће
у демократском
друштву,
компетенције за
учење

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

– уочава и разликује на
географској карти океане,
већа мора, заливе и
мореузе;
–
помоћу карте прави
разлику између речне
мреже и речног слива;
– наведе и опише
елементе реке (извор,
ушће, различити падови
наречном току);
– наведе узроке настанка
поплава и бујица и
објасни
последицењиховог
дејства;
–
наведе примере утицаја
човека на загађивање вода
и предвиђа последице
таквог понашања;

VII Воде на Земљи
26.Светскоморе и
његовахоризонталнаподела,
својстваморскеводе
27.Копнене воде
28.Светскоморе; Копненеводе
29.Човек и вода
30.Човек и вода
31.ВоденаЗемљи

Светско море и његова
хоризонтална подела,
својства морске воде
(сланост, температура,
боја, провидност), кретање
морске воде (таласи,
цунами, плима и осека,
морске струје).
Воде на копну: подземне
воде и извори, реке, језера
и ледници.
Човек и вода – поплаве и
бујице, заштита вода од
загађења.

Сарадња,
комуникација,
решавање
проблема,
естетска
компетенција,
одговорно учешће
у демократском
друштву,
компетенције за
учење

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

– помоћу карте повеже
климатске услове са
распрострањеношћу
живог света на Земљи;
– помоћу карте наведе
природне зоне и
карактеристичан живи
свет у
њима;
– опише утицај човека на
изумирање одређених
биљних и животињских
врста;
–
наведе примере за
заштиту живог света на
Земљи.

VIII Биљни и животињски свет на
Земљи
32.Распросрањеност биљног и
животињског света
33.Распросрањеност биљног и
животињског света
34.Угроженост и заштитаживогсвета
35.Тест (годишњи)
36.Евалуацијагодишњегтестазнања

Распростирање биљног и
животињског света на
Земљи.
Угроженост и заштита
живог света.

Сарадња,
комуникација,
решавање
проблема,
естетска
компетенција,
одговорно учешће
у демократском
друштву,
компетенције за
учење

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

72

ПЛАН

Е В А Л У А Ц И ЈЕ

Начин провере остварености исхода, формативно и сумативно оцењивање
ЕЛЕМЕНТИ ОЦЕНЕ И
Поступак праћења и оцењивања
КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА
(Правилник о оцењивању ученика
Сл. гласник РС, 10/19)

Инструменти за праћење
и напредовање

Време

А) Степен
остварености
циљева и
прописаних,
односно
прилагођених
стандарда и
исхода

Ученик се оцењујена
основу усмене провере
постигнућа, писмене
петнестоминутне провере
постигнућа и практичног
рада (израда немих и
тематских карата, а у
складу са програмом
географије. Ученик ће у
току полугодишта имати
најмање једну оцену из
усмене провере
постигнућа.Биће оцењен
и на основу активности
приликом излагања и
представљања графичких
радова, постера,писања
есеја, домаћих задатака,
учешћа у облицима
групног рада...

Праћење развоја, напредовања и
остварености постигнућа ученика
у току школске године обављаће
се формативним и сумативним
оценама. Формативне оцене биће
евидентиране у педагошку
документацију наставника и
односиће се на редовно праћење
напретка постигнућа ученика,
начин како учи, степен
самосталности у раду, начин
остваривања сарадње са другим
ученицима и др.Сумативно
оцењивање односиће се на
вредновање постигнућа ученика
на крају програмске целине или
на крају

Б) Ангажовање
ученика у
настави
В) Самосталност
у раду

Праћење развоја, напредовања и
остварености постигнућа
ученика у току школске године
обављаће се формативним и
сумативним оценама.
Формативне оцене биће
евидентиране у педагошку
документацију наставника и
односиће се на редовно праћење
напретка постигнућа ученика,
начин како учи, степен
самосталнос-талности у раду,
начин остваривања сарадње са
другим ученицим и др.
Сумативно оцењивање односиће
се на вредновање постигну-ћа
ученика на крају програмске
целине или на крају
класификаци-оног периода –
полугодишта.
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2.7. МАТЕМАТИКА
Фонд часова:144 часа годишње
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.
ТЕМАТСКИ/ГЛОБАЛНИ ПЛАН:
Област/тема
ПРИРОДНИ
БРОЈЕВИ И
ДЕЉИВОСТ
ОСНОВНИ
ПОЈМОВИ
ГЕОМЕТРИЈЕ
УГАО
РАЗЛОМЦИ
ОСНА
СИМЕТРИЈА
УКУПНО

IX

X

XI

XII

16

5

11

3

13

6

13

16

18

17

16

Месец
I
II

12
2

14

III

6
4

10

IV

10

3

7

8

17

11

V

17

17

VI

8

8

Обрада

Утврђивање

Укупно

14

21

35

10

9

19

7
25

11
32

18
57

5

8

13

60

84

144

Корелеција са другим предметима: Географија, Ликовна култура, Информатика и рачунарство, Техника и технологија,
Српски језик
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ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКА:
ИСХОДИ
Ученик ће моћи да:

НАСТАВНА
ТЕМА/ОБЛАСТИ

− израчуна вредност
ПРИРОДНИ
једноставнијег
БРОЈЕВИ И
бројевног израза и
ДЕЉИВОСТ
реши једноставну
линеарну једначину
или неједначину (у
скупу природних
бројева)
− реши једноставан
проблем из
свакодневног живота
користећи бројевни
израз, једначину или
неједначину
− примени правила
дељивости са 2, 3, 4, 5,
9, 25 и декадним
јединицама
− разликује просте и
сложене бројеве и
растави број на просте
чиниоце
− одреди и примени
НЗС
и НЗД
− изводи скуповне

САДРЖАЈИ
-Својства операција
сабирања, множења,
одузимања и дељења
у скупу N0.
-Дељење са остатком
у скупу N0 (једнакост
a=bq+r, 0≤ r<b).
-Својства дељивости;
чиниоци и садржаоци
природног броја.
-Дељивост са 2, 5 и
декадним јединицама.
-Дељивост са 4 и 25.
-Дељивост са 3 и 9.
-Скупови и скуповне
операције: унија,
пресек и разлика.
-Прости и сложени
бројеви.
Ератостеново сито
-Растављање
природних бројева на
просте чиниоце.
Заједнички делилац и
највећи заједнички
делилац. Еуклидов
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ
- Компетенција
за учење
- Рад са
подацима и
информацијама
-Комуникација
-Сарадња
- Дигитална
компетенција

НАЧИНИ И
ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА:
-Обновити својства
скупова N и N0
(претходник и
следбеник) и подсетити
се придруживања бројева
тачкама бројевне
полуправе
-Кроз разноврсне задатке
са изразима, једначинама
и неједначинама из
свакодневног живота,
наставити са
изграђивањем појмова
бројевни израз,
променљива,
израз с променљивом и
придруживање,
користећи при
томе и термине израз,
формула, исказ.
-Уочавати примере
једноставнијих
(функцијских)
зависности у разним
областима при томе је

операције уније,
пресека, разлике и
правилно употребљава
одговарајуће скуповне
ознаке
− правилно користи
речи
и, или, не, сваки у
математичкологичком
смислу

алгоритам за
налажење НЗД.
Веза између НЗД и
НЗС
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важно коришћење
дијаграма и табела
-Увести дељење са
остатком
-Правила дељивости
декадним јединицама и
бројевима 2, 5, 4 и 25
увести тако да ученици
сами откривају
законитости и активно се
укључују у процес
истраживања и учења,
док за правила
дељивости са 3 и 9 треба
ученике добро
изабраним примерима
водити до
правила.
-На конкретним
примерима подскупова
N0, увести различите
начине записивања
скупова уз увођење
појма празног скупа и
бесконачног скупа, скуп,
елементи, подскуп,
једнакост скупова,
празан скуп, са
одговарајућим знацима;
скуповне операције.
Коришћењем примера из
текућих садржаја,
изграђивати

− анализира односе
датих
геометријских
објеката
и запише их
математичким писмом

ОСНОВНИ
ПОЈМОВИ
ГЕОМЕТРИЈЕ

-Тачке и праве;
односи припадања и
распореда.
-Однос правих у
равни; паралелност.
-Мерење дужине и
једнакост дужи.
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-Компетенција
за учење
- Рад са
подацима и
информацијама
-Комуникација
-Дигитална

математички језик и
уносити прецизност у
изражавању.
-На подесним примерима
илустровати
математичко- логичку
употребу речи: сваки,
неки, или, и, не, следи
(ако...онда).
-Увести појмове простог
и сложеног броја,
објаснити поступак
Ератостеновог сита и
поступак растављања
природних бројева на
просте чиниоце и
одређивања највећег
заједничког делиоца и
најмањег заједничког
садржаоца, Еуклидов
алгоритам (на
конкретним примерима)
и везу између НЗД и
НЗС, и оспособити
ученике за њихови
примену у проблемским
задацима.
Главни циљ теме јесте да
успостави природни
прелаз на више нивое
разумевања геометрије,
са нивоа визуелизације
(на коме су базирани

− опише основне
појмове у вези са
кругом (центар,
полупречник,
тангента, тетива) и
одреди положај тачке
и
праве у односу на круг
− нацрта праву
паралелну датој правој
користећи
геометријски прибор
− упореди, сабира и
одузима дужи,
конструктивно и
рачунски
− преслика дати
геометријски објекат
централном
симетријом
и транслацијом
− правилно користи
геометријски прибор

-Кружница и круг. -Кружница и права.
-Преношење и
надовезивање дужи.
-Централна
симетрија.
-Вектор и
транслација.
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компетенција

садржаји геометрије у
првом циклусу), на нивое
анализирања и
апстракције (одн.
Неформалне дедукције).
-Ученици усвајају
елементе дедуктивног
закључивања (правилно
формулисање тврђења;
правилно закључивање,
правилно коришћење
везника и, или, а
нарочито ако...онда).
Садржаје треба да прате
задаци у којима се
истиче правилно
изражавање, договорено
означавање, коректно
цртање, и којима се
подстиче логичкокомбинаторно
размишљање.
-Полазећи од појмова
тачке и праве и односа
припадања и распореда
увести појам дужи и
појам полуправе и
начине њиховог
обележавања.
-Разматрати однос две
праве у равни; заједно са
овом чињеницом
показати цртање праве
паралелне датој правој

кроз тачку која јој не
припада. Као посебно
важне области (заједно
са границом) истаћи
троуглове и
паралелограме и начине
њиховог означавања.
-Објаснити практичан
значај стандарних
јединица мере и потребу
за деловима јединице
мере.
-Увести појмове:
кружница, круг, центар,
полупречник, пречник,
лук, тетива и тангента.
Однос две кружнице,
односно два круга
разматрати на
конкретним примерима и
задацима.
-Централном симетријом
пресликавати тачке,
дужи, кружнице,
троуглове, квадрате и
правоугаонике. Истаћи
основне особине
централне симетрије и
повезати их са
особинама
паралелограма.
-Увести појмове
усмерених дужи и
вектора
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− идентификује врсте
и опише својства
углова (суседни,
упоредни, унакрсни,
углови на
трансверзали,
углови са паралелним
крацима) и примени
њихове узајамне
односе
− нацрта праву
нормалну на дату
праву користећи
геометријски прибор
− измери дати угао и
нацрта угао задате
мере
− упореди, сабере и
одузме углове
рачунски и
конструктивно
− реши једноставан
задатак применом
основних својстава
паралелограма
(једнакост наспрамних

УГАО

-Угао, централни
угао; једнакост
углова.
-Надовезивање
углова (суседни
углови,
конструктивно
упоређивање,
сабирање и
одузимање
углова).
-Упоредни
углови; врсте
углова.
-Мерење углова,
сабирање и
одузимање мере
углова.
-Угао између две
праве; нормалне
праве; унакрсни
углови.
-Углови на
трансверзали.
-Транслација и
углови.
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-Компетенција
за учење
- Рад са
подацима и
информацијама
-Комуникација
-Дигитална
компетенција
-Сарадња

Транслацијом
(„паралелним
преношењем“)
пресликавати тачке,
дужи, кружнице,
троуглове,квадрате и
правоугаонике и остале
једноставне фигуре.
Угаону линију увести
као унију две полуправе
са
заједничким почетком.
Истаћи разлику између
конвексне и неконвексне
области. Угао увести као
унију угаоне линије и
једне од поменутих
области, али даља
разматрања ограничити
само на конвексне
углове. Увести и
означавање углова
малим словима
грчког алфабета.
Користећи се
механичким моделима
(кретање клатна, лепеза
и сл.) мотивисати
придруживање кружних
лукова (и одговарајућих
тетива) угловима.
Једнаке углове увести
као углове

страница и
наспрамних углова)

чије су одговарајуће
тетиве у круговима
једнаких полупречника
једнаке. На ово
објашњење надовезати
конструктивно
преношење углова
помоћу шестара и
лењира, а затим и
конструктивно
упоређивање, сабирање и
одузимање углова
Развити код ученика
вештину мерења и
цртања угла помоћу
угломера. Повезати
једнакост углова са
једнакошћу њихових
мера. Увести делове
степена (минуте и
секунде) и поступке
сабирања и одузимања
мера углова.
Објаснити једнакост
унакрсних углова и
увести
нормалност правих.
Ученике треба
оспособити да
цртају нормалу на праву
из дате тачке употребом
троугаоног лењира, а
након истицања
нормалности
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тангенте и одговарајућег
полупречника, и за
цртање тангенте на
кружницу у задатој тачки
кружнице.
Објаснити шта се
подразумева под
растојањем тачке од
праве. Под углом између
правих које нису
међусобно нормалне
подразумевати
одговарајући оштар угао.
Истаћи углове које
образује трансверзала
две
паралелне праве. Када
трансверзала није
нормална на паралелним
правама, добијене углове
поделити на оштре и
тупе и истаћи да су сви
углови исте врсте
међусобно једнаки.
Обновити једнакост
наспрамних страница
паралелограма, и извести
једнакост наспрамних
углова паралелограма.
Објаснити шта се
подразумева под
растојањем између две
паралелне праве. Истаћи
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− прочита, запише,
упореди и представи
на
бројевној полуправој
разломке у оба записа
и преводи их из једног
записа у други
− одреди месну
вредност цифре у
запису децималног
броја
− заокругли број и
процени грешку
заокругљивања;
− израчуна вредност
једноставнијег
бројевног израза и
реши једноставну
линеарну једначину и
неједначину
− реши једноставан
проблем из
свакодневног живота
користећи бројевни
израз, линеарну
једначину или
неједначину
− одреди проценат
дате
величине
− примени размеру у
једноставним реалним

РАЗЛОМЦИ

-Појам разломка
облика a/b
-Придруживање
тачака бројевне
полуправе
разломцима.
-Проширивање,
скраћивање и
упоређивање
разломака.
-Децимални запис
разломка и
превођење у запис
облика a/b(b≠ 0).
Упоређивање
бројева у
децималном
запису.
-Заокругљивање
бројева.
-Основне рачунске
операције с
разломцима (у оба
записа) и њихова
својства. Изрази.
-Једначине и
неједначине у
скупу разломака.
-Примене
разломака
(проценти,
аритметичка
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-Компетенција
за учење
- Рад са
подацима и
информацијама
-Комуникација
-Сарадња
-Дигитална
компетенција

односе углова са
паралелним крацима.
- На почетку увести
појмове правог односно
неправог разломка, као и
мешовитог броја.
Претварање мешовитог
броја у неправи разломак
и обрнуто, повезати са
поступком дељења са
остатком.
-Геометријску
интерпретацију
ненегативних
рационалних бројева
уводимо помоћу
бројевне
полуправе. Примери за
то треба да буду
разноврсни, имениоци
разломака не треба да
буду већи од 10.Бројевна
полуправа се може
користити и за
упоређивање разломака.
-Проширивање и
скраћивање разломака
уводити на основу
особине количника да се
он не мења када се и
дељеник и делилац
помноже, односно
поделе истим бројем
различитим од нуле.

ситуацијама
− примени
аритметичку
средину датих бројева
− сакупи податке и
прикаже их табелом и
кружним дијаграмом и
по потреби користи
калкулатор или
расположиви софтвер

средина, размера).
Основна
неједнакост
p < (p+q)/2 <q.
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Скраћивање разломка до
несводљивог повезати са
познатим поступком
налажења највећег
заједничког делиоца
бројиоца и имениоца.
-Упознати ученике са
различитим начинима
упоређивања разломака.
-Увођење децималног
записа разломка и
њихово
приказивање на
бројевној полуправој
повезати са
примерима из
свакодневног живота.
Превођење
разломака у децимални
запис започети са
разломцима који се могу
свести на децималне
разломке, а након тога
увести и појам
периодичног
децималног записа.
-Сабирање и одузимање
разломака увести
свођењем на заједнички
именилац. Пре дељења
разломака упознати
ученике са појмом
реципрочне вредности
разломка и природног

броја.
-Код сабирања,
одузимања и множења
децималних бројева
користити аналогију са
извођењем истих
операција са природним
бројевима. Код дељења
увести прво дељење
децималног броја
природним, а након тога,
кроз добро одабране
примере, показати како
се дељењедецималних
бројева своди на
претходни случај.
- Код израза се треба
задржати на примерима
који нису сувише
сложени, јер је циљ
увежбавање извођења
рачунских операција и
примена њихових
особина. Приликом
обраде једначина и
неједначина треба се
задржати на
једноставнијим
примерима и користити
аналогију са решавањем
једначина и неједначина
у скупу природних
бројева.
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-Веома важан део ове
теме су проблемски –
текстуални задаци у
којима се користе
разломци и
децимални запис
разломака, помоћу којих
се подстиче развој
логичког начина
мишљења. Могу
се обрадити и разни
проблеми из
свакодневног живота,
нпр. планирање кућног
буџета којим се,
поред увежбавања
операција са децималним
записом бројева, ствара и
основа за развој
финансијске писмености.
-У делу који се односи на
примену, потребно је
ученике оспособити да
процентни запис
разломка, аритметичку
средину и размеру
повежу са проблемима из
свакоданевног живота.
-Увођење процентног
записа разломка
пожељно је обрадити
кроз визуелне представе
на дијаграмима
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и кроз ситуације у којима
се проценат појављује,
као што су израчунавања
снижења или
поскупљења неког
производа.
-Аритметичку средину је
пожељно обрадити и
вежбати на конкретним
примерима (оцене у
дневнику, спорт, кроз
истраживачке задатке и
сл.).
-Важно је правилно
формирање и
разумевање
појма размере.
Оспособити ученике за
њено коришћење у
пракси: при цртању и
читању разних
планова и графикона;
при одређивању
растојања;
при решавању проблема
поделе у датој размери и
при повећавању и
смањивању слика.
Обраду овог градива
подредити практичном
циљу, уз повезивање с
већ упознатим
садржајима математике и
других предмета.
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− идентификује
оснoсиметричну
фигуру и одреди њену
осу симетрије
− симетрично
преслика
тачку, дуж и
једноставнију фигуру
користећи
геометријски прибор
− конструише
симетралу
дужи, симетралу угла
и примењује њихова
својства
-конструише праву
која је нормална на
дату праву или
паралелна датој прави.

ОСНА
СИМЕТРИЈА

Осна симетрија у
равни и њене особине.
Оса симетрије фигуре.
Симетрала дужи и
конструкција нормале.
- Симетрала угла.
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-Компетенција за
учење
- Рад са подацима
и информацијама
-Комуникација
-Сарадња

Резултате истраживања
ученици треба да
представљају графички и
на тај начин стекну
осећај за упоређивање
разломака у различитим
записима.
Код увођења појма осне
симетрије од велике
важности су: примери
који се ученицима дају
на
непосредно посматрање
и експериментисање и
питања која ученицима
постављамо како би
дошли до њихових
основних представа о
најважнијим
карактеристикама
осне симетрије.
Примере са осном
симетријом започети на
квадратној мрежи са
осама симетрије које су
идентичне са линијама
мреже, са циљем да
ученици самостално
дођу до основних
особина осне симетрије,
а затим прећи на
примере без квадратне
мреже. Осном
симетријом

пресликавати тачку, дуж,
круг, троугао,квадрат и
правоугаоник, а
приликом цртања
користити геометријски
прибор.
Појам осносиметричне
фигуре се такође усваја
интуитивно, што значи
да се низом примера
указује да постоје фигуре
које имају једну или
више оса симетрија и
фигуре које немају ту
особину.
Ученике научити да
користећи геометријски
прибор, конструишу
симетралу дужи,
симетралу угла,
нормалу из тачке на
праву и примене њихове
особине у проблемским
задацима.
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СТАНДАРДИ:
1.ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ И ДЕЉИВОСТ
МА1.1.4.изврши једну основну рачунску операцију , помажући се сликом кад је то потребно
МА1.1.6.користи целе бројеве и једноставне изразе са њима помажући се визуелним представама
МА2.1.2.израчуна вредност једноставнијег израза са више рачунских операција различитог приоритета, укључујући
ослобађање од заграда.
МА2.1.4.користи бројеве и бројевне изразе у једноставним реалним ситуацијама
МА3.1.1.одреди вредност сложенијег бројевног израза МА3.1.3.користи бројеве и бројевне изразе у реалним ситуацијама
2.ОСНОВНИ ГЕОМЕТРИЈСКИ ПОЈМОВИ
МА1.3.1.влада појмовима: дуж, полуправа, права, раван и угао (уочава њихове моделе у реалним ситуацијама и уме да их
нацрта користећи прибор)
МА1.3.2.влада појмовима: троугао, четвороугао, квадрат и правоугаоника (уочава њихове моделе у реалним ситуацијама и
уме да их нацрта користећи прибор)
3. ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ И ДЕЉИВОСТ-ДРУГИ ДЕО
МА1.1.5.дели са остатком једноцифреним бројем и зна када је један број дељив другим
МА2.1.3.примени основна правила дељивости са 2,3,5 , 9 и декадним јединицама
МА3.1.2.оперише са појмом дељивости у проблемским ситуацијама
4.РАЗЛОМЦИ-ПРВИ ДЕО
МА1.1.1.прочита и запише различите врсте бројева (природне, целе, рационалне)
МА1.1.2.преведе децимални запис броја у разломак и обратно
МА1.1.3.упореди по величини бројеве истог записа, помажући се сликом кад је то потребно
МА2.1.1.упореди по величини бројеве записане у различитим облицима
МА1.1.4.изврши једну основну рачунску операцију са бројевима истог записа, помажући се сликом кад је то потребно (у
случају сабирања и одузимања разломака само са истим имениоцем); рачуна, на пример 1/5 од n, где је n дати природан
број
МА2.1.2.одреди супротан број, реципрочну вредност и апсолутну вредност броја; израчуна вредност једноставнијег израза
са више рачунских операција различитог приоритета, укључујући ослобађање од заграда, са бројевима истог записа
5.УГАО
МА1.3.1.влада појмовима: дуж, полуправа, права, раван и угао (уочава њихове моделе у реалним ситуацијама и уме да их
нацрта користећи прибор; разликује неке врсте углова и паралелне и нормалне праве)
МА2.3.1.одреди суплементне и комплементне углове, упoредне и унакрсне углове; рачуна са њима ако су изражени у
целим степенима
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РАЗЛОМЦИ-ДРУГИ ДЕО
МА1.1.1.прочита и запише различите врсте бројева (природне, целе, рационалне)
МА1.1.2.преведе децимални запис броја у разломак и обратно
МА1.1.3.упореди по величини бројеве истог записа, помажући се сликом кад је то потребно
МА2.1.1.упореди по величини бројеве записане у различитим облицима
МА1.1.4.изврши једну основну рачунску операцију са бројевима истог записа, помажући се сликом кад је то потребно (у
случају сабирања и одузимања разломака само са истим имениоцем); рачуна, на пример 1/5 од n, где је n дати природан
број
МА2.1.2.одреди супротан број, реципрочну вредност и апсолутну вредност броја; израчуна вредност једноставнијег израза
са више рачунских операција различитог приоритета, укључујући ослобађање од заграда, са бројевима истог записа
МА3.1.1.одреди вредност сложенијег бројевног израза
7.ОСНА СИМЕТРИЈА
МА1.3.6.интуитивно схвата појам подударних фигура (кретањем до поклапања)
МА2.3.6.уочи осносиметричне фигуре и да одреди осу симетрије; користи подударност и везује је са карактеристичним
својствима фигура (нпр. паралелност и једнакост страница паралелограма)
МА3.3.6.примени подударност и сличност троуглова, повезујући тако разна својства геометријских објеката
8.РАЗЛОМЦИ-ТРЕЋИ ДЕО
МА1.1.4.изврши једну основну рачунску операцију са бројевима истог записа, помажући се сликом кад је то потребно (у
случају сабирањаи одузимања разломака само са истим имениоцем); рачуна, на пример 1/5 од n, где је n дати природан
број МА2.1.2.одреди супротан број, реципрочну вредност и апсолутну вредност броја; израчуна вредност једноставнијег
израза са више рачунских операција различитог приоритета, укључујући ослобађање од заграда, са бројевима истог записа
МА3.1.1.одреди вредност сложенијег бројевног израз

91

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ
Начин провере остварености исхода, формативно и сумативно оцењивање
ЕЛЕМЕНТИ ОЦЕНЕ И
КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА
(Правилник о оцењивању ученика Сл.
гласник РС, 10/19)
А) Степен
остварености
циљева и
прописаних,
односно
прилагођених
стандарда и
исхода

- ученик који остварује
веома значајан
напредак у
савладавању програма
предмета
и у потпуности
самостално
испуњавања
захтеве који су
утврђени на основном
и
средњем нивоу, као и
већину захтева са
напредног нивоа
посебних стандарда
постигнућа, односно
захтева који су
одређени
индивидуалним
образовним
планом и
прилагођеним
стандардима
постигнућа, добија
оцену одличан (5);

Поступак праћења и
оцењивања
- Формативно оцењивање:
Свакодневно бележење
активности ученика на
часу у свеску евиденције
наставника

- Усмено одговарање

Инструменти за праћење и
напредовање
Број решених задатака на
табли:
Задатак са основног нивоа: +
Задатак са средњег нивоа :++

Свакодневно
бележење
током године

Задатак са напредног
нивоа:+++
15плусева-оцена2
25 плусева-оцена3
35плусева-оцена4
45плусева-оцена5

Пресек стања
на полугодишту
или пре у
зависности од
скупљених
плусева

Свеобухватност одговора
Прецизност и поступност
Хоризонтално и вертикално
повезивање градива

По потреби,
бар једном у
полугодишту

-Редовност доношења
домаћег,прибора,свески
збирки

За три направљена минуса-1 у
свеску, а након опомене и у
дневник

-Прегледање свески

Уредност
Све забележено са часова
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Време

Свакодневно
током године
праћење/
пресек стања
за тромесечје

-ученик који остварује
значајан напредак у
савладавању програма
предмета и у
потпуности,
самостално,
испуњавања
захтеве који су
утврђени на основном
и
средњем нивоу, као и
део захтева са
напредног нивоа
посебних стандарда
постигнућа уз мању
помоћ наставника,
односно захтева који
су одређени
индивидуалним
образовним планом и
прилагођеним
стандардима
постигнућа,
добија оцену врло
добар (4);

- Писмене провере

- Групни рад,рад у пару
(посматрање наставника,
излагање група, процена
осталих ученика

-ученик који остварује
напредак у
савладавању програма
предмета и у
потпуности,
самостално
испуњавања захтеве
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Бодовање:
0-34% -1
35-49%-2
50-69%-3
70-89%-4
90-100%-5
Сарадња у групи
(сви чланови су укључени,
сви имају задато забележено у
свескама...)
Квалитативно и
квантитативно процењивање
резултата рада група (пано,
табела,дијаграм,истраживачки
задатак...)

На крају
класификационог
периода
Након сваке
теме

По потреби

који су утврђени на
основном и већи део
на
средњем нивоу
посебних стандарда
постигнућа, односно
захтева који
суодређени
индивидуалним
образовним планом и
прилагођеним
стандардима
постигнућа, добија
оцену добар (3);
-ученик који остварује
минималан напредак у
савладавању програма
предмета и
испуњавања уз помоћ
наставника захтеве
који су утврђени у
већем делу основног
нивоа постигнућа,
односно захтеве који
су
одређени
индивидуалним
образовним планом и
прилагођеним
стандардима
постигнућа и, добија
оцену довољан (2);
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Б)
Ангажовање
ученика у
настави
В)
Самосталност
у раду

-ученик који не
остварује минималан
напредак у
савладавању програма
предмета
и ни уз помоћ
наставника не
испуњавања захтеве
који су утврђени на
основном нивоу
постигнућа, добија
оцену недовољан (1).

веома висок степен
самосталности и
ангажовања ученика
(5)

Утисак о укупном раду
ученика уз образложење
наставника:
-Јављању на часовима
-Успешности у групном
раду,
раду у пару (ангажовање,
продукти)
-Учешћу на такмичењима
-Израда паноа,
предавање,презентација,
различитих врста излагања
-Тачност, прецизност и
свеобухватност одговора
-Укљученост у рад и на
часовима обраде,
повезивање
и закључивање
-Ангажовање на различити
изворима знања

висок степен
самосталости и
ангажовања ученика
(4)
делимични степен
самосталности и
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-Све што је рађено на часу
налази се у свескама и уредно
је написано
-Учесталост јављања и
активност по месецима
-Учествује, помаже другима,
израђује самостално или у
сарадњи са другима продукте
рада
-Број и квалитет добровољног
учешћа у разним наставним и
ваннаставним активностима
(такмичења, израда паноа,
кратко предавање, вођење
квиза, израда асоцијација...)
-Иницијатива и квалитет
продукта

На крају
класификационог
периода

ангажовања ученика
(3)
мањи степен
самосталности и
ангажовања ученика
(2)
не показује
самосталост и
ангажовање (1)
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2.8. БИОЛОГИЈА
ФОНД ЧАСОВА: 72
ЦИЉ:
Циљ наставе биологије је да ученици изучавањем живих бића у интеракцијиса животном средином и биолошки процесима
развијају одговоран однос према себи и природи, да разумеју значај биолошке разноврсности.
Област/тема

1. Порекло и
разноврсност живота
2. Порекло и
разноврсност живота
3. Наслеђивање и
еволуција

IX

X

XI

XII

8

9

7

7
2

Месец
I
II

5

III

IV

1

4
5

8

5. Човек и здравље
8

9

7

9

5

VI

3

4. Живот у екосистему

Укупно

V

4

9

8

Обрада

Утврђивање

Укупно

15

16

31

5

5

10

2

3

5

5

8

13

7

6

6

7

13

7

6

33

39

72

Корелеција са другим предметима: географија, историја, физичко и здравствено васпитање, ликовна култура, техника и
технологија.
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ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА БИОЛОГИЈА:
ИСХОДИ
Ученик ће моћи да:
-истражује особине
живих бића према
упутствима
наставника и води
рачуна о безбедности
током рада;
– групише жива бића
према њиховим
заједничким
особинама;
– одабира макроморфолошки видљиве
особине важне за
класификацију живих
бића

НАСТАВНА
ТЕМА/ОБЛАСТИ
Порекло и
разноврсност живота

САДРЖАЈИ

Жива бића, нежива
природа и биологија.
Особине живих бића:
ћелијска грађа,
исхрана, дисање,
излучивање,
надражљивост,
покретљивост,
размножавање, раст и
развиће.
Једноћелијски и
вишећелијски
организми.
Основе
класификације:
главни (морфолошки)
карактери и особине
важне за
класификацију.
Формирање скупова
карактера који се
уклапају једни у друге
(груписање живих
бића).
Исхрана. Храна као
извор енергије и
градивних супстанци
потребних за
обављање свих
животних процеса.
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ
-естетичка
компетенција
-комуникација
-одговоран однос
према околини
-одговоран однос
према здрављу
- рад са подацима и
информацијама
Дигитална
компетенција

НАЧИНИ И
ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА:
Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни, рад у пару.
Методе рада: метода
усменог излагања,
текстуална метода,
демонстративна
метода, метода
презентације.
Активност
наставника:
мотивисање ученика
за учење предмета,
демонстрација слика
са презентација и
модела, вођење и
усмеравање тока часа,
наставник
инструкцијама
усмерава ученике који
самостално истражују,
структуришу
чињенице и извлаче
закључке; оцењивање.
Активности ученика:
слушање, активно
укључивање у
дискусију, повезивање
са претходно

Дисање као размена
гасова у различитим
срединама.
Излучивање.
Надражљивост.
Покретљивост–
кретање.
Размножавање:
бесполно и полно.
Раст и развиће.
Дужина живота.
Промене које човек
пролази током
развића; пубертет и
полна зрелост.

– идентификује
основне
прилагођености
спољашње грађе
живих бића на услове
животне средине,
укључујући и основне
односе исхране и
распрострањење;
– једноставним
цртежом прикаже
биолошке објекте које
посматра и истражује
и означи кључне
детаље

Јединство грађе и
функције као основа
живота

Живот у воденој и
копненој средини
– изглед,
прилагођености на
начин живота.
Живот у води –
изглед,
прилагођености на
начин живота.
Живот на копну –
изглед,
прилагођености на
начин живота.
Живот под земљом –
изглед,
прилагођености на
начин живота
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стеченим знањем,
извођење закључака.

-естетичка
компетенција
-комуникација
-одговоран однос
према околини
- рад са подацима и
информацијама
-дигитална
компетенција

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни, рад у пару.
Методе рада: метода
усменог излагања,
текстуална метода,
демонстративна
метода, метода
презентације.
Активност
наставника:
мотивисање ученика
за учење предмета,
демонстрација слика
са презентација и
модела, вођење и
усмеравање тока часа,
наставник
инструкцијама

– прикупља податке о
варијабилности
организама унутар
једне врсте, табеларно
и графички их
представља и изводи
једноставне закључке;
– разликује наследне
особине и особине
које су резултат
деловања средине, на
моделима из
свакодневног живота;
– поставља
једноставне
претпоставке, огледом
испитује утицај
срединских
фактора на ненаследне
особине живих бића и
критички сагледава
резултате;

Наслеђивање и
еволуција

Преношење особина
са родитеља на
потомке.
Разлике родитеља и
потомака.
Разлике полног и
бесполног
размножавања у
настанку
варијабилности.
Јединке унутар једне
врсте се међусобно
разликују
(варијабилност)
– узроци
варијабилности:
Наслеђивање и утицај
средине на развиће
сваке јединке.
Варијабилност
организама унутар
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естетичка
компетенција
-комуникација
-одговоран однос
према околини
-одговоран однос
према здрављу
- рад са подацима и
информацијама
Дигитална
компетенција

усмерава ученике који
самостално истражују,
структуришу
чињенице и извлаче
закључке; оцењивање.
Активности ученика:
слушање, активно
укључивање у
дискусију, повезивање
са претходно стеченим
знањем, извођење
закључка.
Учествовање у
разговору,
прикупљање
информација из
различитих извора,
свакодневна
посматрања,
активност на часу,
учествовање у
разговору и дискусији,
рад у групи, рад у
пару, пројекти, ПП
презентације, есејско
излагање

– користи доступну
ИКТ и другу опрему у
истраживању, обради
података и
прикупљању резултата
– доведе у везу
промене у спољашњој
средини (укључујући
утицај човека) са
губитком
разноврсности живих
бића на Земљи;
– направи разлику
између одговорног и
неодговорног односа
према живим бићима у
непосредном
окружењу;
– предлаже акције
бриге о биљкама и
животињама у
непосредном
окружењу,
– илуструје
примерима деловање
људи на животну
средину и процењује
последице таквих
дејстава

врсте је предуслов за
еволуцију.

Живот у екосистему

Жива бића из
непосредног
окружења.
Позитиван и
негативан утицај људи
на жива бића и
животну средину.
Заштита живих бића и
животне средине.
Пројекат очувања
природе у мом крају.
Дивље животиње као
кућни љубимци
Значај врста за човека
(самоникло јестиво,
лековито, отровно
биље; животиње као
храна и могући
преносиоци болести,
отровне животиње)
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-естетичка
компетенција
-комуникација
-одговоран однос
према околини
-одговоран однос
према здрављу
- рад са подацима и
информацијама
Дигитална
компетенција

Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни, рад у пару.
Методе рада: метода
усменог излагања,
текстуална метода,
демонстративна
метода, метода
презентације.
Активност
наставника:
мотивисање ученика
за учење предмета,
демонстрација слика
са презентација и
модела,вођење и
усмеравање тока часа,
наставник
инструкцијама
усмерава ученике који
самостално истражују,
структуришу
чињенице и извлаче
закључке; оцењивање.
Активности ученика:
слушање, активно
укључивање у
дискусију, повезивање

- идентификује
елементе здравог
начина живота и у
односу на њих уме да
процени сопствене
животне навике и
избегава ризична
понашања

Човек и здравље

Здрава исхрана и унос
воде.
Енергетски напици.
Штетност дуванског
дима и психоактивних
супстанци.
Физичка активност и
здравље.
Промене у пубертету
и последице прераног
ступања у сексуалне
односе.
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-естетичка
компетенција
-комуникација
-одговоран однос
према околини
-одговоран однос
према здрављу
- рад са подацима и
информацијама
Дигитална
компетенција

са претходно стеченим
знањем, извођење
закључка.
Облици рада:
фронтални,
индивидуални,
групни, рад у пару.
Методе рада: метода
усменог излагања,
текстуална метода,
демонстративна
метода, метода
презентације.
Активност
наставника:
мотивисање ученика
за учење предмета,
демонстрација слика
са презентација и
модела, вођење и
усмеравање тока часа,
наставник
инструкцијама
усмерава ученике који
самостално истражују,
структуришу
чињенице и извлаче
закључке; оцењивање.
Активности ученика:
слушање, активно
укључивање у
дискусију, повезивање
са претходно стеченим

знањем, извођење
закључка.
СТАНДАРДИ:
БИ.1.1.4. БИ.2.1.3. БИ.3.1.4. БИ.1.1.5. БИ.2.1.4. БИ.3.1.5.БИ.1.3.8. БИ.1.3.9. БИ.1.3.10. БИ.2.3.5. БИ.2.3.6. БИ.3.3.5. БИ.3.3.6.
БИ.1.6.1. БИ.2.6.1. БИ.3.6.1. БИ.1.6.2. БИ.2.6.2. БИ.3.6.2. БИ.1.6.3. БИ.2.6.3. БИ.3.6.3 БИ. 1.4.2. БИ.1.4.4.БИ.2.1.2. БИ. 2.4.1.
БИ.1.4.3. БИ.1.4.4.БИ.1.6.1. БИ.1.6.3.БИ.2.4.3. БИ.2.4.4. БИ.1.5.3. БИ.1.6.1. БИ.1.6.2. БИ.2.6.1. БИ.2.6.2. БИ.3.5.4БИ.3.6.2. БИ.1.5.3.
БИ.2.5.3. БИ.2.5.4. БИ.3.5.5.БИ.2.6.1. БИ.2.6.2. БИ.3.6.2.

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ
Начин провере остварености исхода, формативно и сумативно оцењивање
ЕЛЕМЕНТИ ОЦЕНЕ И КРИТЕРИЈУМИ
ОЦЕЊИВАЊА
(Правилник о оцењивању ученика Сл. гласник
РС, 10/19)
А) Степен
остварености
циљева и
прописаних,
односно
прилагођених
стандарда и
исхода
Б) Ангажовање
ученика у
настави

Оцену одличан (5) добија
ученик који:
− у потпуности показује
способност трансформације
знања и примене у новим
ситуацијама;
− лако лoгички пoвeзуje
чињeницe и пojмoвe;

Поступак праћења и оцењивања

Иницијални тест, учествовање у
разговору,
прикупљање
информација из различитих
извора, свакодневна посматрања,
активност на часу, учествовање у
разговору и дискусији, рад у
групи, рад у пару, пројекти, ПП
презентације, есејско излагање
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Инструменти за
праћење и
напредовање

-Усмено
испитивање
-Писмено
испитивање
-Ангажовање
ученика на
часовима
-Учествовање у
пројекту

Време

Током школске
2019/2020.

В)
Самосталност
у раду

− самостално изводи
закључке који се заснивају на
подацима;

Кроз усмене одговоре, активност
на часу, самосталан рад, рад у
групи, контролне вежбе.

− решава проблеме на нивоу
стваралачког мишљења и у
потпуности критички
рaсуђуje;
− показује изузетну
самосталност уз изузетно
висок степен активности и
ангажовања.
Оцену врло добар (4) добија
ученик који:
− у великој мери показује
способност примене знања и
лoгички пoвeзуje чињeницe и
пojмoвe;
− самостално изводи
закључке који се заснивају на
подацима;
− решава поједине проблеме
на нивоу стваралачког
мишљења и у знатној мери
критички рaсуђуje;
− показује велику
самосталност и висок степен
активности и ангажовања.
Оцену добар (3) добија
ученик који:
104

− у довољној мери показује
способност употребе
информација у новим
ситуацијама;
− у знатној мери лoгички
пoвeзуje чињeницe и пojмoвe;
− већим делом самостално
изводи закључке који се
заснивају на подацима и
делимично самостално
решава поједине проблеме;
− у довољној мери критички
рaсуђуje;
− показује делимични степен
активности и ангажовања.
Оцену довољан (2) добија
ученик који:
− знања која је остварио су на
нивоу репродукције, уз
минималну примену;
− у мањој мери лoгички
пoвeзуje чињeницe и пojмoвe
и искључиво уз подршку
наставника изводи закључке
који се заснивају на
подацима;
− понекад је самосталан у
решавању проблема и у
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недовољној мери критички
рaсуђуje;
− показује мањи степен
активности и ангажовања.
Недовољан (1) добија ученик
који:
− знања која је остварио нису
ни на нивоу препознавања и
не показује способност
репродукције и примене;
− не изводи закључке који се
заснивају на подацима;
− критички не рaсуђуje;
− не показује интересовање за
учешће у активностима нити
ангажовање.
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2.9. ИНФOРMATИКA И РAЧУНAРСTВO
Циљ нaстaвe и учeњa инфoрмaтикe и рaчунaрствa je oспoсoбљaвaњe учeникa зa упрaвљaњe инфoрмaциjaмa, бeзбeдну
кoмуникaциjу у дигитaлнoм oкружeњу, прoизвoдњу дигитaлних сaдржaja и крeирaњe рaчунaрских прoгрaмa зa рeшaвaњe
рaзличитих прoблeмa у друштву кoje сe рaзвojeм дигитaлних тeхнoлoгиja брзo мeњa.
Разред: пети
Годишњи фонд часова: 36
ОБЛАСТ / ТЕМА

ИКТ

ДИГИТАЛНА
ПИСМЕНОСТ

ИСХОДИ
Пo зaвршeнoj тeми/oблaсти учeник ћe бити у стaњу дa:
– нaвeдe примeну инфoрмaтикe и рaчунaрствa у
сaврeмeнoм живoту
– прaвилнo кoристи ИКT урeђaje
– имeнуje oснoвнe врстe и кoмпoнeнтe ИКT урeђaja
– прaви рaзлику измeђу хaрдвeрa, сoфтвeрa и сeрвисa
– прилaгoди рaднo oкружeњe крoз oснoвнa пoдeшaвaњa
– крeирa дигитaлни слику и примeни oснoвнe aкциje
eдитoвaњa и фoрмaтирaњa (сaмoстaлнo и сaрaднички)
– крeирa тeкстуaлни дoкумeнт и примeни oснoвнe
aкциje eдитoвaњa и фoрмaтирaњa (сaмoстaлнo и
сaрaднички)
– примeни aлaтe зa снимaњe и рeпрoдукциjу aудиo и
видeo зaписa
– крeирa мултимeдиjaлну прeзeнтaциjу и примeни
oснoвнe aкциje eдитoвaњa и фoрмaтирaњa (сaмoстaлнo
и сaрaднички)
– сaчувa и oргaнизуje пoдaткe
– рaзликуje oснoвнe
рeaгуje испрaвнo кaдa дoђe у пoтeнциjaлнo нeбeзбeдну
ситуaциjу у кoришћeњу ИКT урeђaja;
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САДРЖАЈИ
Прeдмeт изучaвaњa инфoрмaтикe и рaчунaрствa.
ИКT урeђajи, jeдинствo хaрдвeрa и сoфтвeрa.
Пoдeшaвaњe рaднoг oкружeњa.
Oргaнизaциja пoдaтaкa.
Рaд сa сликaмa.
Рaд сa тeкстoм.
Рaд сa мултимeдиjoм.
Рaд сa прeзeнтaциjaмa.

Упoтрeбa ИКT урeђaja нa oдгoвoрaн и сигурaн
нaчин.

РАЧУНАРСТВО

– дoвoди у вeзу знaчaj прaвилнoг oдлaгaњa дигитaлнoг
oтпaдa и зaштиту живoтнe срeдинe
– рaзликуje бeзбeднo oд нeбeзбeднoг, пoжeљнo oд
нeпoжeљнoг пoнaшaњa нa интeрнeту
– рeaгуje испрaвнo кaдa дoђу у кoнтaкт сa
нeпримeрeним сaдржajeм или сa нeпoзнaтим oсoбaмa
путeм интeрнeтa
– приступa интeрнeту, сaмoстaлнo прeтрaжуje,
прoнaлaзи инфoрмaциje у дигитaлнoм oкружeњу и
прeузимa их нa свoj урeђaj
– инфoрмaциjaмa нa интeрнeту приступи критички
– спрoвoди пoступкe зa зaштиту личних пoдaтaкa и
привaтнoсти нa интeрнeту
– рaзумe знaчaj aутoрских прaвa
– прeпoзнaje ризик зaвиснoсти oд тeхнoлoгиje и дoвoди
гa у вeзу сa свojим здрaвљeм
– рaциoнaлнo упрaвљa врeмeнoм кoje прoвoди у рaду сa
тeхнoлoгиjoм и нa интeрнeту
– извoди скупoвнe oпeрaциje униje, прeсeкa, рaзликe и
прaвилнo упoтрeбљaвa oдгoвaрajућe скупoвнe oзнaкe
– схвaти мaтeмaтичкo-лoгички смисao рeчи „и”, „или”,
„нe”, „свaки”, „нeки”, изрaзa „aкo...oндa”
– знa aлгoритмe aритмeтикe (сaбирaњa, мнoжeњa,
дeљeњa с oстaткoм, Eуклидoв aлгoритaм) и
интeрпрeтирa их aлгoритaмски
– нaвeдe рeдoслeд кoрaкa у рeшaвaњу jeднoстaвнoг
лoгичкoг прoблeмa
– крeирa jeднoстaвaн рaчунaрски прoгрaм у визуeлнoм
oкружeњу
– сврсисхoднo примeњуje прoгрaмскe структурe и
блoкoвe нaрeдби
– кoристи мaтeмaтичкe oпeрaтoрe зa изрaчунaвaњa
– oбjaсни сцeнaриo и aлгoритaм прojeктa
– aнaлизирa и дискутуje прoгрaм
– прoнaлaзи и oтклaњa грeшкe у прoгрaму
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Прaвилa бeзбeднoг рaдa нa интeрнeту.
Прeтрaживaњe интeрнeтa, oдaбир рeзултaтa и
прeузимaњe сaдржaja.
Зaштитa привaтнoсти личних пoдaтaкa.
Зaштитa здрaвљa, ризик зaвиснoсти oд тeхнoлoгиje
и упрaвљaњe врeмeнoм.

Увoд у лoгику и скупoвe: униja, прeсeк, рaзликa;
рeчи „и”, „или”, „нe”, „свaки”, „нeки”,
„aкo...oндa”.
Увoд у aлгoритмe aритмeтикe: писмeнo сaбирaњe,
мнoжeњe, дeљeњe с oстaткoм, Eуклидoв
aлгoритaм.
Увoд у тeму прoгрaмирaњa.
Рaднo oкружeњe изaбрaнoг сoфтвeрa зa визуeлнo
прoгрaмирaњe.
Aлaти зa рaд сa грaфичким oбjeктимa, тeкстoм,
звукoм и видeoм.
Прoгрaм – кaтeгoриje, блoкoви нaрeдби,
инструкциje.
Прoгрaмскe структурe (линиjскa, цикличнa,
рaзгрaнaтa).
Фaзe прojeктнoг зaдaткa oд изрaдe плaнa дo
прeдстaвљaњa рeшeњa.

– сaрaђуje сa oстaлим члaнoвимa групe у oдaбиру тeмe,
прикупљaњу и oбрaди мaтeриjaлa у вeзи сa тeмoм,
фoрмулaциjи и прeдстaвљaњу рeзултaтa и зaкључaкa
– oдaбирa и примeњуje тeхникe и aлaтe у склaду сa
фaзaмa рeaлизaциje прojeктa
– нaвeдe кoрaкe и oпишe пoступaк рeшaвaњa
прojeктнoг зaдaткa
– врeднуje свojу улoгу у групи при изрaди прojeктнoг
зaдaткa и aктивнoсти зa кoje je биo зaдужeн
– пoстaвљa рeзултaт свoг рaдa нa интeрнeт, рaди
дeљeњa сa другимa, уз пoмoћ нaстaвникa

КOРEЛAЦИJA СA ДРУГИM ПРEДMETИMA
Сви прeдмeт
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Изрaдa прojeктнoг зaдaткa у групи у кoрeлaциjи сa
другим прeдмeтимa.
Прeдстaвљaњe рeзултaтa прojeктнoг зaдaткa.

2.10. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

Називпредмета

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

Циљ

Циљ наставе и 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.
пети
72 часа

Разред
Годишњифонд часова
ОБЛАСТ/ТЕ
МА

ИСХОДИ
По завршеној области/теми ученик ће бити у стању да:
− описује улогу технике, технологије и иновација у
развоју заједнице и њихово повезивање
− разликује основна подручја човековог рада,
производње и пословања у техничко-технолошком
подручју
ЖИВОТНО
− наводи занимања у области технике и технологије
И РАДНО
ОКРУЖЕЊЕ − процењује сопствена интересовања у области технике
и технологије
− организујерадноокружење у кабинету
− правилно и безбедно користи техничке апарате и ИКТ
уређаје у животном и радном окружењу
− процени како би изгледао живот људи без саобраћаја
− класификује врсте саобраћаја и саобраћајних
средстава према намени
САОБРАЋАЈ
− наводи професије у подручју рада саобраћај
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САДРЖАЈИ
Појам, улога и значај технике и технологије на
развој друштва и животног окружења.
Подручја човековог рада и производње,
занимања и послови у области технике и
технологије.
Правила понашања и рада у кабинету.
Организација радног места у кабинету и
примена мера заштите на раду.
Коришћење техничких апарата и ИКТ уређаја
у животном и радном окружењу.

Улога, значај и историјски развој саобраћаја.
Врсте саобраћаја и саобраћајних средстава
према намени.
Професије у подручју рада саобраћај.
Употреба информационих техологија у
савременом саобраћају

направи везу између савременог саобраћаја и
коришћења информационих технологија
− разликује безбедно од небезбедног понашања пешака,
возача бицикла и дечијих возила
− правилно се понаша као пешак, возач бицикла и
дечијих возила у саобраћају
− користи заштитну опрему за управљање бициклом и
дечијим возилима
− аргументује неопходност коришћења сигурносних
појасева на предњем и задњем седишту аутомобила и
увек их користи као путник
− повеже место седења у аутомобилу са узрастом
ученика
− одговорно се понаша као путник у возилу
− показује поштовање према другим учесницима у
саобраћају
− анализира симулирану саобраћајну незгоду на
рачунару и идентификује ризично понашање пешака и
возача бицикла
− самостално црта скицом и техничким цртежом
једноставан предмет
− правилночитатехничкицртеж
− преносиподаткеизмеђу ИКТ уређаја
− примењује основне поступке обраде дигиталне слике
на рачунару
− користи програм за обраду текста за креирање
документа са графичким елементима
− користи Интернет сервисе за претрагу и приступање
online ресурсима
−

ТЕХНИЧКА
И
ДИГИТAЛН
А
ПИСМЕНОС
Т
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Саобраћајна сигнализација – изглед и правила
поступања.
Правила и прописи кретања пешака, возача
бицикла и дечијих возила (ролери, скејт,
тротинет) у саобраћају – рачунарска
симулација и саобраћајни полигон.
Обавезе и одговорност деце као учесника у
саобраћају.
Заштитна опрема потребна за безбедно
управљање бициклом и дечијим возилима.

Прибор за техничко цртање (оловка, гумица,
лењир, троугаоници, шестар). Формати цртежа
(А3, А4). Размера.
Типови и дебљине линија (пуна дебела линија;
пуна танка линија; пуна танка линија извучена
слободном руком; испрекидана танка линија;
црта-тачка-црта танка линија).
Геометријско цртање (цртање паралелних
правих, цртање нормале на дату праву, цртање
углова помоћу лењира и троугаоника).

преузимаодговорностзарад
− представи идеје и планове за акције које предузима
користећи савремену информационо-комуникациону
технологију и софтвер
−

повезује својства природних материјала са применом
објаснитехнологијепрераде и обрадедрвета,
производњу папира, текстила икоже
− сече, спаја и врши заштиту папира, текстила, коже и
дрвета
− правилно и безбедно користи алате и прибор за ручну
механичку обраду (маказе, моделарска тестера, брусни
папир, стега)
− направи план израде једноставног производа и план
управљања отпадом
− самостално израђује једноставан модел
−
−

РЕСУРСИ И
ПРОИЗВОД
ЊА
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Елементи котирања (помоћна котна линија,
котна линија, показна линија, котни
завршетак, котни број – вредност).
Цртање техничког цртежа са елементима
(типови линија, размера и котирање).
Пренос података између ИКТ уређаја
(рачунар, таблет, smartphone, дигитални
фотоапарат).
Апликација за дигиталну обраду слике.
Операције подешавања осветљености и
контраста слике. Промена
величине/резолуције слике, издвајање дела
слике.
Креирање документа у програму за обраду
текста.
Форматирање текста, уметање слике и
графике.
Интернет претрага и приступ onlineресурсима.
ПриродниресурсинаЗемљи: енергија и
материјали.
Управљање отпадом (рециклажа; заштита
животне средине).
Врсте, својства и примена природних
материјала.
Технологија прераде и обраде дрвета.
Технологија прераде и обраде коже.
Текстилна технологија.
Технологија производње папира.
Поступци ручне обраде и спајања папира,
текстила, коже и дрвета – сечење/резање,
спајање (лепљење) и заштита (лакирање).
Коришћење алата и прибора за ручну обраду и
спајање наведених материјала – маказе,
моделарска тестера, брусни папир, стега.

самостално проналази информације потребне за
израду предмета/модела користећи ИКТ и Интернет
сервисе
− одабира материјале и алате за израду предмета/модела
− мери и обележава предмет/модел
− ручно израђује једноставан предмет/модел користећи
папир и/или дрво, текстил, кожу и одговарајуће
технике, поступке и алате
− користи програм за обраду текста за креирање
документа реализованог решења
− самостално представља пројектну идеју, поступак
израде и решење/производ
− показује иницијативу и јасну оријентацију ка
остваривању циљева и постизању успеха
− планира активности које доводе до остваривања
циљева укључујући оквирну процену трошкова
− активно учествује у раду пара или мале групе у складу
са улогом и показује поштовање према сарадницима
− пружи помоћ у раду другим ученицима
− процењује остварен резултат и развија предлог
унапређења
−

КОНСТРУКТОРС
КО
МОДЕЛОВАЊЕ

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
Информатика и рачунарство
Математика
Биологија
Географија
Ликовна култура
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Израда предмета/модела ручном обрадом и
спајањем папира и/или дрвета, текстила, коже
коришћењем одговарајућих техника,
поступака и алата.
Приказивање идеје, поступка израде и
решења/производа.
Тимски рад и подела задужења у тиму.

2.11. ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
Циљ

Разред
Годишњи фонд часова

Циљ наставе и учења физичког и здравственог васпитања је да ученик
унапређује физичке способности, моторичке вештине и знања изобласти
физичке и здравствене културе, ради очувања здравља и примене правилног и
редовног физичког вежбања у савременим условима живота и рада.
пети
72 часа + 54 часа (обавезне физичке активности ученика)

ОБЛАСТ/ТЕМА

ФИЗИЧКE
СПОСОБНОСТИ

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће бити у
стању да:
− примени једноставнe комплексе
простих и општеприпремних вежби
− изведе вежбе (разноврсна природна и
изведена кретања) и користи их у
спорту, рекреацији и различитим
животним ситуацијама
− упореди резултате тестирања са
вредностима за свој узраст и сагледа
сопствени моторички напредак
комбинује и користи досегнути ниво
усвојене технике кретања у спорту и
свакодневном животу
− доводи у везу развој физичких
способности са атлетским
дисциплинама
−

МОТОРИЧКЕ
ВЕШТИНЕ,
СПОРТОВИ И
СПОРТСКЕ
ДИСЦИПЛИНЕ

Атлетика
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САДРЖАЈИ

Обавезни садржаји
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
Обавезни садржаји
Техника истрајног трчања
Истрајно трчање – припрема за
крос
Техника спринтерског трчања
Техника високог и ниског старта
Скок увис (прекорачна техника)
Бацање лоптице (до 200 г)
Препоручени садржаји

одржава стабилну и динамичку
равнотежу у различитим кретањима,
изводи ротације тела
− користи елементе гимнастике у
свакодневним животним ситуацијама и
игри
− процени сопствене могућности за
вежбање у гимнастици
−

Спортска
гимнастика

користи елементе технике у игри
− примењује основна правила рукомета у
игри
− учествује на унутародељенским
такмичењима
−

Основе
тимских и
спортских
игара
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Техника штафетног трчања
Скок удаљ
Бацања кугле 2 kg
Бацање „вортекс-а“
Тробој
Обавезни садржаји
Вежбе на тлу
Прескоци и скокови
Вежбе у упору
Вежбе у вису
Ниска греда
Гимнастички полигон
Препоручени садржаји
Вежбе на тлу (напредне варијанте)
Висока греда
Трамболина
Прескок
Коњ са хватаљкама
Вежбе у упору (сложенији састав)
Вежбе у вису (сложенији састав);
Обавезни садржаји
Рукомет/минирукомет:
Основни елементи технике и
правила;
вођење лопте,
хватањa и додавањa
лопте,
шутирања на гол,
принципи
индувидуалне одбране
основна правила
рукомета/минирукомета
Спортски полигон

Научи самостално да игра,
Стони тенис Суди,правила итд
објасни својим речима сврху и значај
вежбања
− поштује правила понашања у и на
просторима за вежбање у школи и ван
ње, као и на спортским
манифестацијама
− примени мере безбедности током
вежбања
− одговорно се односи према објектима,
справама и реквизитима у просторима
за вежбање
− примени и поштује правила тимске и
спортске игре у складу са етичким
нормама
−

ФИЗИЧКА И
ЗДРАВСТВЕНА
КУЛТУРА
(Реализујe се
кроз све
наставне
области и теме
уз практичан
рад)

Физичко
вежбање и
спорт
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Препоручени садржаји
Напредни елементи технике,
тактике и правила игре:
хватања
котрљајућих лопти,
дриблинг,
шутирања на гол,
финтирање,
основни принципи
колективне одбране.
- бекхенд техника
- форхенд техника
- сервис
- сингл игра
Циљ и сврха вежбања у
физичком и здравственом
васпитању
Основна правила
Рукомета/минирукомета и
Малог фудбала
Понашање према осталим
субјекатима у игри (према
судији, играчима супротне и
сопствене екипе)
Чување и одржавање
материјалних добара која се
користе у физичком и
здравственом васпитању
Уредно постављање и склањање
справа и реквизита неопходних
за вежбање

навија и бодри учеснике на
такмичењима и решава конфликте на
социјално прихватљив начин
− користи различите изворе информација
за упознавање са разноврсним
облицима физичких и спортскорекративних активности
− прихвати сопствену победу и пораз у
складу са „ферплејом“
− примењује научено у физичком и
здравственом васпитању у ванредним
ситуацијама
− препозна естетику у физичком
вежбању и спорту
− направи план дневних активности
− наведе примере утицаја физичког
вежбања на здравље
− разликује здраве и нездраве намирнице
и њихову енергетску вредност
− направи недељни јеловник
уравнотежене исхране уз помоћ
наставника и израчуна трошкове.
− примењује здравствено-хигијенске
мере пре, у току и након вежбања
− чува животну средину током вежбања
−

Здравствено
васпитање
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Упознавање ученика са
најчешћим облицима насиља у
физичком васпитању и спорту
„Ферплеј” (навијање, победа,
пораз решавање конфликтних
ситуација)
Писани и електорнски извори
информација из области
физчког васпитања и спорта
Значај развоја физичких
способности за сналажење у
ванредним ситуацијама
(земљотрес, поплава, пожар...)
Физичко вежбање и естетика
(правилно обликовање тела)
Планирање дневних активности
Физичка активност, вежбање и
здравље
Основни принципи вежбања и
врсте физичке активности
Одржавање личне опреме за
вежбање и поштовање
здравствено-хигијенских мера пре
и после вежбања
Лична и колективна хигијена пре
и после вежбања
Утицај правилне исхране на
здравље и развој људи
Исхрана пре и после вежбања
Вежбање и играње на чистом
ваздуху – чување околине
приликом вежбања

У СЛУЧАЈУ ЛОШИХ ВРЕМЕНСКИХ УСЛОВА,А НЕДОСТАТКА АДЕКВАТНОГ ПРОСТОРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПРОГРАМА,НАСТАВНИК НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ , САДРЖАЈЕ,ПРИЛАГОЂАВА МЕЊА,СХОДНО НАСТАЛОЈ
СИТУАЦИЈИ,ОДНОСНО ПОВЕЋАВА БРОЈ НПР.ЧАСОВА СТОНОГ ТЕНИСА И СЛИЧНО
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
Биологија
Географија
Музичкакултура
Ликовнакултура
Информатика
Математика
Српскијезик
Циљ и исходи предмета се остварују кроз наставу физичког и здравственог васпитања (у трајању од 2 школска часа
недељно) и обавезнефизичке активности сваког ученика (у трајању од 1,5 школски час недељно). Програм петог разреда
базиран је на континуитету усвојенихзнања, вештина, ставова и вредности из првог циклуса основног образовања и васпитања.
Обавезни организациони облици рада:
А. часови физичког и здравственог васпитања;
А1. обавезне физичке активности ученика;
Остали облици рада (ванчасовне и ваншколске активности):
Б. слободне активности – 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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ОБАВЕЗНИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИЦИ РАДА
А. Часови физичког и здравственог васпитања
Наставне области:
I.

Физичке способности

На свим часовима као и на другим оргназационим облицима рада, посебан акценат се ставља на:
- развијање физичких способности које се континуирано рализује у уводном и припремном делу часа путем вежби
обликовања. Део главне фазе часа може се користи за развој основних физичких способности узимајући у обзир
утицај који наставна тема има на њихов развој. Методе и облике рада наставник бира у складу са потребама и
могућностима ученика и материјално-техничким условима за рад;
- подстицање ученика на самостално вежбање;
- учвршћивање правилног држања тела.
Програм развоја физичких способности је саставни део годишњег плана рада наставника.
Праћење, вредновање и евидентирање физичких способности ученика спроводи се на основу Приручника за праћење
физичког развоја и развоја моторичких способности ученикау настави физичког васпитања, (Завод за вредновање
квалитета образовања и васпитања, 2016).
II.

Моторичке вештине, спортови и спортске дисциплине

Усвајање моторичких знања, умења и навика, остварује се кроз примену обавезних и препоручених програмских
садржаја атлетике, гимнастике, спортских игара, плеса, ритмичке гимнастике, пливања, примењујући основне дидактичкометодичке приципе и методе рада неопходне за достизање постављених исхода.
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Усвојена знања, умења и навике треба да омогуће ученицима њихову примену у спорту, рекреацији и специфичним животним
ситуацијама.
Стицање знања, умења и навика је континуирнани процес индивидуалног напредовања ученика у складу са његовим
антрополошким статусом.
Ученицима који нису у стању да усвоје неке од садржаја, задају се вежбања слична али лакша од предвиђених или предвежбе.
Уколико ученик не достигне предвиђени исход, оставља се могућност да исти достигне у наредном периоду.
Усаваршавање неких мотричких задатака је континуирани процес без обзира на садржаје програма (техника ходања, трчања,
примена научене игре итд).
У раду са напреднијим ученицима реализују се препоручени садржаји или садржаји из наредних разреда. Кроз процес
реализације програма неопходно је пратити способности ученика за поједине спортове.
III.

Физичка и здравствена култура

Достизањем исхода ове наставне области, ученици стичу знања, вештине, ставове и вредности о вежбању (основним
појмовима о вежби, како се неко вежбање изводи и чему конкретна вежба и вежбање служи), физичком васпитању, спроту,
рекреацији и здрављу.
Посебно планиране и осмишљене информације о вежбању и здрављу преносе се непосредно пре, током и након вежбања на
часу.
Ова наставна област остварује се кроз све организационе облике рада у физичком и здравственом васпитању и обухвата:
формирање правилног односа према физичком вежбању, здрављу и раду; развијање и неговање ферплеја; препознавање
негативних облика понашања у спорту и навијању; вредновање естетских вредности у физичком вежбању, рекреацији и спорту;
развијање креативности у вежбању; очување животне средине, као и развијање и неговање здравствене културе ученика.
Поред наведеног у овој области потребно је радити на: неговању патриотских вредности (народне традиције и
мултикултуралности); формирању правилног односа према различитостима, чувању материјалних добара, неговању
друштвених вредности итд.
А1. Обавезне физичке активности ученика
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Физичке активности ученика доприносе остваривању постављеног циља и исхода физичког и здравственог васпитања.
Ове активности организују се према посебномили редовном распореду у складу са просторним могућностима школе и
потребама ученика у трајању од 1,5 час недељно (36 часова годишње).
- Реализују се са два одељења и два наставника истовремено по посебном или редовном распореду, у трајању од 45
минута, једном у току недеље. Фонд од ½ школског часа, на недељном нивоу, реализује секумулативно, једном у
тромесечју, у укупном трајању од 6 школских часова односно 4,5 сата.тј три пута годишње од по 6 часова укупно 18
часова (спортски радни дан или субота) пешачење,орјентиринг,спортски турнири и слично
Програмски садржаји обавезних физичких активности
Обавезни програмски садржаји ових активности су:
- Кондиционо вежбање ученика у трајању од најмање 20 минута;
- Мали фудбал:
1. Вођење и контрола лопте,
2. Примање лопте и додавање лопте различитим деловима стопала,
3. Шутирање на гол и основе игре у нападу (откривање),
4. Одузимање лопте и основе игре у одбрани (покривање),
5. Вежбе са два и три играча,
6. Игра са применом основних правила за мали фудбал.
Препоручени програмски садржаји ових активности:
- Обучавње и усавршавање елемената предвиђених препорученим наставним садржајима:
1. Рукомета
2. Стоног тениса
3. Других активности предвиђених пограмом
- Мали фудбал:
1. колективна игра у одбрани и нападу,
2. техника игре голмана,
3. игра уз примену правила
- Стони тенис;
- Оријентиринг;
- Друге активности по избору Стручног већа школе.
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Школска и ваншколска тамичења
Школа организује и спроводи обавезна унутаршколскаспортска такмичења, као интегрални део процеса физичког
васпитања према плану Стручног већа и то у:
- спортској гимнастици (у зимском периоду);
- атлетици (у пролећном периоду),
- најмање једној спортској игри (у току године).

За ученике који имају потешкоће у савладавању градива и ученике са смањеним физичким способностимаорганизује се
допунска настава која подразумева савладавање оних обавезних програмских садржаја, које ученици нису успели да савладају
на редовној настави, као и развијање њихових физичких способности;
Рад са ученицима који имају лоше држање тела подразумева:
- уочавање постуралних поремећаја код ученика;
- саветовање ученика и родитеља;
- организовање додатног превентивног вежбања у трајању од један школски час недељно;
- организивање корективног вежбања у сарадњи са одговарајућом здравственом установом.
Рад са ученицима са здравственим потешкоћамаорганизује се искључиво у сарадњи са лекаром специјалистом, који одређује
врсту вежби и степен оптерећења.

Ослобађање ученика од наставе физичког и здравственог васпитања
Ученик може бити ослобођен само од практичног дела програма наставе за одређени период, полугодиште или целу
школску годину на основу препоруке изабраног лекара.
Ученик ослобођен практичног дела у обавези је да присустувје часовима. За рад са ослобођеним ученицима наставник
сачињава посебан програм рада базиран на усвајању теоријских и васпитних садржаја у складу са програмом и корелацији са
садржајима других предмета.
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Ослобођеним ученицима треба пружити могућност да:
- суде, воде статистику, региструју резултат или прате ниво активности ученика на часу или школском такмичењу,
- направе едукативни постер или електронску презентацију, припреме репортажу са спортског догађаја,
- снимају час и на други начин помажу наставнику у организацији, часовних, ванчасовних и ваншколских активности.
Препоручени исходи за ученике ослобођене од праткичног дела наставе
По завршетку теме ученик ће бити у стању да:
- Наведе основна правила, гимнастике, атлетике, спортске игре, пливања;
- Дефинише основна здравствено-хигијенска правила вежбања;
- Презентује и анализира информације о физичком вежбању, спорту, здрављу, историји спорта, актуелним спортским
подацима идт.);
- Учествује у организацији Недеље школског спорта и школских такмичења.

Обавезни садржаји су они које је неопходно спорвести у раду са ученицима узимајући у обзир способности ученика,
материјално-техничке и просторне услове.
Препоручени садржаји су они који се бирају и реализују у раду са ученицима (групама или појединцима), који су савладали
обавезне садржаје, узимајући у обзир ниво достигнутости исхода, потребе ученика и услове за рад.
Физичке способности
При планирању кондиционог вежбања у главној фази часа, треба узети у обзир утицај наставне теме на физичке
способности ученика и применитивежбе чији делови биомеханичке структуре одговарају основном задатку главне фазе часа и
служе за обучавање и увежбавање (обраду и утврђивање) конкретног задатка. Методе вежбања које се примењују у настави су
тренажне методе (континуирани, понављајући и интервални метод, кружни тренинг, и др.), пилагођене узрасним
карактеристикама ученика. У раду са ученицима примењивати диференциране облике рада, дозирати вежбања у складу са
њиховим могућностима и примњивати одговрајућу терминологију вежби. Време извођења вежби и број понављања, задају се
групама ученика или поједницма у складу са њиховим способноситима, водећи рачуна о постизању што веће радне
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ефикасности и отимализацији интензитета рада. Акценат се ставља на оне моторичке активности којима се најуспешније
супротставља последицама хипокинезије.
Препоручени начини рада за развој физичких спосбности ученика.
1. Развој снаге
- без и са реквизитима,
- на справама и уз помоћ справа.
2. Развој покретљивости
- без и са реквизитима,
- уз коришћење справа,
- у помоћ сувежбача.
3. Развој аеробне издржљивости
- истрајно и интервално трчање,
- вежбање уз музику – аеробик,
- тимске и спортске игре,
- други модели вежбања.
4. Развој координације
- извођење координационих вежби у различитом ритму и променљивим условима (кретање екстемитетима у две
равни).
5. Развој брзине и експлозивне снаге
- једноставне и сложене кретне структуре изводити максималним интензитетом из различитих почетних положаја,
изазване различитим чулним надражајима (старт из различитих положаја итд.),
- штафетне игре,
- извођење вежби различитом максималном брзином (бацања, скокови, акробатика, шутирања, ударци кроз
атлетику, гимнастику, тимске и спортске игре).
За ученике који из здравствених разлога изводе посебно одабране вежбе, потребно је обезбедити посебно место за
вежбање, а за оне са којима се програм реализује по Индивидуално -образовном програму (ИОП-у), неопходно је обезбедити
одговарајуће услове, узимајући у обзир њихове могућности.
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Моторичке вештине, спортови и спортске дисциплине
1. Атлетика
Садржаји атлетике реализују у јесењем и пролећном периоду.
Обавезни садржаји
Истрајно трчање: вежбе технике; континуирано и интревално трчање;
Спринтерско трчање: вежбе технике трчања, (ниски скип, високи скип, забацивање потколенице, гребајући корак, итд),
ниски старт и фазе трчања;
Скок увис прекорачном техником; техника скока увис кроз фазе (залет, отскок, прелазак летвице и доскок). Обучавање
технике врши се у целини а по потреби рашчлањивањем на фазе.
Бацање лоптице у даљ: обучавање кроз фазе (залет и избачај) и усвајање вежбе у целини. Корелација са вежбама из
рукомета (доножни корак, замах и техника избачаја дугим замахом).
Препоручени садржаји:
Ови садржаји се примењују у раду са ученицима који су савладали обавезне садржаје применом одговарајуће методике
рада.
- Техника штафетног трчања (штафетне игре, начини измене палице и др.);
- Скок удаљ основни елементи згрчне технике – рализовати кроз фазе;
- Бацања кугле 2 kg – из места и бочна техника;
- Бацање „вортекс-а'' у даљ;
- Тробој – кроз одељенско такмичење приментити три дисциплине које су ученици савладали (трчање, бацања и
скокови).
2. Спортска гимнастика
Садржаји се рeализују у зимском периоду.
Обавезни садржаји
Ученике је неопходно поделити по полу и према способностима. Поставити више радних места. На сваком часу увести нови
задатак уз понављање претходних. Док једна група обрађује нови садржај, остале групе понављају обрађене садржаје. Промена
радих места врши се након одређеног броја понављања. Нпр. група које није прошла неки задатак на часу исти ће реализовати
на следећем часу. Ученику који не може да изведе задату вежбу даје се олакшани задатак. Након неколико обрађених наставних
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јединица ове наставне теме, планом предвидети садржаје других наставних тема (спортка или тимска игра и др) у циљу
интензификације наставе. Гимнастички полигон осмислити према степену усвојености обрађених садржаја и претходих знања.
- Вежбе на тлу: колут напред, колут назад, став о плећима – „свећа“, мост из лежања на леђима;вага претклоном и
заножењем; став на шакама уз помоћ; премет упором странце „звезда“.
- Прескок: разношка (до 110 цм);
- Вежбе у упору
паралелни разбој – наскок у упор, издржај, њих у упору, предњихом сед разножно пред рукама, приножити једном
до седа ван, саскок;
- Вежбе у вису (доскочно вратило, кругови – њих и саскок у зањиху; љуљање и саскоци;);
- Пењања (шипка, канап, морнарске лестве – до 4 м висине);
- Ниска греда:
боком поред греде;
суножним одскоком наскок на греду суножно (једна нога мало испред друге);
различити начини ходања: у успону, са згрченим предножењем, са заножењем, са одножењем, са високим
предножењем;
скок суножним одскоком, суножни доскок на место одскока;
вага претклоном и заножењем; саскок згрчено.
- гимнастички полигон састављен од обрађених програмских садржаја.
Препоручени садржаји
Могу се реализовати кроз часове на којима се реализују обавезни садржаји, диференцирани облик рада са напредним
ученицима који нпр. прескачу козлић по дужини уместо ширини, раде летећи колут након колута напред. Oвакве моделе
могуће је применити на све садржаје спортске гимнастике.
- Вежбе на тлу: колут напред и назад – варијанте (нпр: из става раскорачног колут напред до става раскорачног, из
става раскорачног колут назад до става раскорачног); Колут летећи; Мост заклоном;
- Висока греда:
наскок у упор предњи, упор одножно десном (левом) окретом за 90 степени удесно и прехватом бочно (палчеви
су окренути један према другом), упор клечећи на десној са заножењем леве (мала вага);
- основна кретања из претходних разреда на ниској греди извести на средњој или високој греди;
- Трамболина или одскочна даска: скокови – предњи пружени и згрчени;
- Прескок „“разношка“ – козлић постављен по дужини (110 цм);
126

-

-

Коњ са хватаљкама – упори и издржаји;
Вежбе у упору
паралелни разбој – наскок у упор, њих и предњихом сед разножно пред рукама, саседом сножити, њих и
предњихом саскок предношка;
Коњ са хватаљкама – упори и издржаји;
Вежбе у вису:
дохватно вратило – вис завесом о потколено, наупор јашући и саскок одношка.

3. Основе тимских и спортских игара
Садржаји рукомета реализују се на часовима физичког и здравственог васпитања и офа, а малог фудбала и на обавезним
физичким активностима ученика.
3. 1. Рукомет – минирукомет

Обавезни садржаји
- Обучавање елемената технике и тактике са лоптом:
држање лопте: једном и обема рукама, плитки и дубоки хват;
вођење лопте: у месту са променом висине вођења, променом руке, променом положаја; вођење лопте бочним и дубинским
кретањем; праволинијски, са променом брзине и руке којом се води; променом правца кретања; вођење у кретању са
заустављањем у два корака; дриблинг над пасивним и активним противником ( игра „1 на 1” );
додавање лопте: једном руком „кратким замахом” (смер напред, укосо, у страну); „дугим замахом” уз примену неког од
залета (бочни–доножни, бочни–заножни );
хватање лопте: у висини груди и главе; хватање непрецизно бачених лопти (бочних, изнад висине главе, у висини колена);
хватање котрљајућих лопти; хватање и додавање лопте у кретању;
шутирање: чеони шут и скок шут у даљ и вис;
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финтирање: (једнострука финта у јачу страну).
- Обучавање индивидуалних елемената технике и тактике без лопте:
у фази напада – позиционирање играча, утрчавање у празне просторе, промена смера кретања, откривање за пријем лопте;
у фази одбране – одбрамбени став и кретање у ставу; заустављање нападача, одузимање лопте од противничког нападача,
пресецање путање лопте код додавања, блок;
елементи технике голмана – (основни став, кретање на голу, одбрана високих и ниских лопти, одбрана шутева са позиције
крила, одбрана седмерца).
-

Обучавање групних и колективних елемената тактике игре:

Игра уз индивидуалну одбрану „човек на човека” (пресинг); позиционирање играча у нападу и одбрани 6:0; игра на два гола
(3 на 3, 4 на 4 ); игра уз примену основних правила уважавајући усвојени ниво претходно обучаваних елемената.
Препоручени садржаји
- Обучавање елемената технике и тактике играча са лоптом:
вођење лопте: вежбе вођења са радом ногу (кроз ноге, поред и испред тела ); вођење две лопте;
додавање лопте: додавање „дугим замахом” – чеони залет; додавање лопте изведеним начинима; додавања са изменом места
хватање лопте: хватање једном руком
шутирање: бочни шут са отклоном, шутирање пивотмена, шут са крилне позиције
финтирање: једнострука финта у „слабију страну”
-

Обучавање групних и колективних елемената тактике игре:

извођење слободног ударца;
укрштања играча у фази напада, игра 5:1 и 5+1
6. Тестирање и мерење
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Праћење физичког развоја и моторичких способности спроводи се на почетку и крају школске године, из простора
кардиореспираторне издржљивости (процена аеробног капацитета), телесног састава (посебно телесне масноће), мишићне
снаге, издржљивости у мишићној снази, гипкости и агилности. Модел континуираног праћења физичког развоја и моторичких
способности у настави физичког и здравственог васпитања, батерија тестова, критеријумске референтне вредности и начин
њиховог тумачења, организација и протокол тестирања као педагошке импликациједетаљно су објашњени у наведеном
приручнику.
Тестирање ученика могуће је спровести на часовима обавезних физичких активности.
Оквирни број часова по темама обавезних физичких активности
1. Основе тимских и спортких игара:
Мали фудбал; (18)
2. Друге активности предвиђене програмом стручног већа (36).

У циљу сагледавања и анализирања ефеката наставе физичког и здравственог васпитања, препоручује се да наставник
подједнако, континуирано прати и вреднује:
● Активност и однос ученика према физичком и здравственом васпитању који обухвата:
- вежбање у адекватној спортској опреми;
- редовно присуствовање на часовима физичког и здравственог васпитања и обавезним физичим активностима;
- учествовање у ванчасовним и ваншколским активностима и др.
● Приказ једног од усвојених комплекса општеприпремних вежби (вежби обликовања),
● Достигнут ниво постигнућа моторичких знања, умења и навика (напредак у усавршавању технике):

Атлетика:
Приказ технике спринтерског и истрајног трчања; приказ технике, скока увис прекорачна техника (маказе);
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Спринтерско трчање 30 – 50 m на време, бацање лоптице до 200 gr у даљ.Истрајно трчање у трајању од 6 минута.
Трчање школског кроса.
Спортска гимнастика:
Вежбе на тлу: колут у напред, колут у назад, став о шакама уз помоћ, мост из лежања, став на плећима „свећа“:
Прескок: разношка уз помоћ;
Вежбе у упору:
- паралелни разбој: наскок у упор са повишења (шведска клупа, сандук, столица..), предњихом сед разножно,
приножити једном и саскок,
- ниско вратило: упор одскоком, издржај, саскок у почетни положај;
Вежбе у вису (вратило/кругови): њих и саскок предњихом.
Пењања: приказ технике пењања уз шипку и конопац.
Рукомет:
Конторла лопте у месту и кретању (вођење);
Вођење лопте прволиниски са променом правца кретања (левом и десном руком);
Хвата и додаје лопту у висини главе и рамена;
Шутира једном техником;
Мали фудбал:
Додавање унутрашњом страном стопала и примање лопте ђоном и унутрашњом страном стопала;
Вођење и шут на гол једном техником;
Додавање, примање лопте у и шут на гол у кретању.
Индивидуални напредак моторичких способности сваког ученика процењује се у односу на претходно проверено стање.
Приликом оцењивања неопходно је изети у обзир способности ученика, степен спретности и умешности. Уколико ученик
нема развијене посебне способности, приликом оцењивања узима се у обзир индивидуални напредак његов иднивидуални
напредак у односу на претходна достугнућа и могућности као и ангажовање ученика у наставном процесу.
Код ученика ослобођених од праткичног дела наставе, наставник прати и вреднује:
- познавање основних правила, гимнастике, атлетике, спортске игре, пливања и основних здравствено-хигијенских
правила вежбања;
- учешће у организацији ваннаставних активности.
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-

-

Педагошка документација
Дневник рада за физичко и здравствено васпитање;
Планови рада физичког и здравственог васпитања и обавезних физичких активности ученика: план рада стручног
већа, годишњи план (по темама са бројем часова), месечни оперативни план, план ванчасовних и ваншколских
активности и праћење њихове реализације.
Писане припреме: форму и изглед припреме сачињава сам наставник уважавајући: временску артикулацију
остваривања, циљ часа, исходе који се рализују, конзистентну дидактичку структуру часова, запажања након часа;
Радни картон: наставник води за сваког ученика. Радни картон садржи: податке о стању физичких способности са
тестирања, оспособљености у вештинама напомене о специфичостима ученика и остале податке неопходне
наставнику.
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4. ИЗБОРНА НАСТАВА
4.1. Православни катихизис - верска настава.
ФОНД ЧАСОВА: 1 час недељно, 36 годишње
ЦИЉ:
Циљеви верске наставе јесу да се њоме посведоче садржај вере и духовно искуство традиционалних цркава и
религијских заједница које живе и делују на нашем животном простору, да се ученицима пружи целовит религијски поглед
на свет и живот и да им се омогући слободно усвајање духовних и животних вредности Цркве или заједнице којој историјски
припадају, односно чување и неговање сопственог верског и културног идентитета. Упознавање ученика са вером и
духовним искуствима сопствене, историјски дате Цркве или верске заједнице треба да се остварује у отвореном и
толерантном дијалогу, уз уважавање других религијских искустава и филозофских погледа, као и научних сазнања и свих
позитивних искустава и достигнућа човечанства. Да пружи целовит православни поглед на свет и живот, уважавајући две
димензије: историјски хришћански живот ( историјску реалност Цркве ) и есхатолошки ( будући ) живот ( димензију
идеалног ). То значи да ученици систематски упознају православну веру у њеној доктринарној, литургијској, социјалној и
мисионарској димензији, при чему се хришћанско виђење живота и постојања света излаже у веома отвореном, толерантном
дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, којим се настоји показати да хришћанско виђење ( литургијско, као и
подвижничко искуство Православне Цркве ) обухвата сва позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну
припадност и верско образовање.
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ОБЛАСТ

ОБРАДА

УТВРЂИВАЊЕ

Увод
Религија и култура
старог света
Откривење – Свет
Библије
Стварање света и
човека
Старозаветна историја
спасења
Закон Божији
Месијанска нада
УКУПНО

1
2

1

1
3

3

1

4

4

3

7

5

3

8

3
6
24

2
2
12

5
8
36
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СИСТЕМАТИЗАЦИЈА

УКУПНО

ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА Православни катигизис (верска наставаа):
ИСХОДИ

НАСТАВНА
ТЕМА/ОБЛАСТИ

САДРЖАЈИ

Ученик ће моћи да:
• сагледа садржаје којима
ће се бавити настава
Православног
катихизиса у току
5.разреда основне школе;
• уочи какво је његово
предзнање из градива
Православног катихизиса
обрађеног у претходном
циклусу школовања.
• бити мотивисан да похађа
часове Православног
катихизиса.

I – УВОД
1. Упознавање
садржајa
програма и
начинa рада

• Упознавање са
садржајем програма
и
начином рада
• Прелиминарна
систематизација
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ
-српски језик
-историја
-Компетенција за
учење
-Комуникација
-Компетенција за
целоживотно учење (
уме да процени степен
у ком је савладао
претходно градиво )

НАЧИНИ И
ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
Катихизација као
литургијска
делатност- заједничко
је дело катихете
(вероучитеља) и
његових ученика.
1.Упознавање ученика
са циљевима и
исходима наставе,
садржајима по
темама, начином
остваривања програма
рада, као и са
начином вредновања
њиховог рада;
2.Комбиновање више
врста дидактичког
материјала;
3.Илустрација, шеме,
мапа ума;
4.ППТ презентације;
5.Коришћење веб
алата;
6.Текстови;
7.Видео записи са
питањима;
8.Анализа литературе;

9.Израда ППТ
презентације;
10.Израда паноа;
11.Кратка предавања
од стране ученика;
12.Самоевалуација и
евалуација;
13.Реализација
наставе у складу са
савременим
педагошким
захтевима у погледу
употребе разноврсних
метода, облика рада и
наставних средстава;
14.Прилагођавање
тема узрасту ученика,
њиховим
интересовањима,
склоностима,
способностима и
мотивацији;
15.У остваривању
савремене наставе
наставник је извор
знања, креатор,
организатор и
координатор
ученичких активности
у наставном процесу;
16.Настава је успешно
реализована ако је
ученик спреман да
Цркву схвати као
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простор за
остваривање своје
личности кроз
заједничарење са
ближњима и Богом.
● именује неке
политеистичке религије.
● наведе неке од
карактеристика
политеистичких
религија и културе старог
века

▪ уочи да се Бог откривао
изабраним људима, за
разлику од
паганских божанстава;
▪објасни да је рођење
Христово догађај који дели
историју на стару и нову
еру;
▪ наведе неке од
библијских књига, њихове
ауторе и оквирно време
настанка

II - РЕЛИГИЈА И
КУЛТУРА
СТАРОГ СВЕТА
2. Религија и
култура старог
света
3. Човек тражи
Бога

III - ОТКРИВЕЊЕ СВЕТ БИБЛИЈЕ
4. Божије
Откровење
5. Свето Писмо
(настанак, подела)

●Религија и култура
старог света
● Човекова жеђ за
Богом и вечним
животом
●Митови и легенде

●Божије Откровење
● Свето Писмо
(настанак, подела)

-историја( старог века,
хришћанства)
-географија
(демографске и
географске одлике
средине за коју се
везује радња дате
наставне јединице)
- рад са подацима и
информацијама
-комуникација
-користи могућности
ваншколског учења,
негује и развија лична
интересовања.
-историја
-српски језик
Развити свест о Богу
као личности која се
откривачовеку.
Упознати са
појмовима Светог
Предања и Светог
Писма, узрок и начин
настанка
Библије.
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▪ моћи да разликује Стари
и Нови Завет
▪ бити подстакнут да се
односи према Библији као
светој књизи;
▪ преприча библијску
причу о постању и доживи
је као дело
љубави Божије
▪увиди да је Бог поред
видљивог света створио и
анђеле
▪ преприча библијску
приповест о стварању
човека и уочи да је човек
сличан Богу јер је
слободан
▪ бити подстакнут на
развијање осећаја личне
одговорности према
природи;
▪наведе неке од последица
првородног греха по
човека и
читаву створену природу;
▪преприча неку од
библијских прича до
Аврама;
▪ повеже причу о Нојевој
барци са Црквом
▪наведе неке од
најважнијих

IV - СТВАРАЊЕ
СВЕТА И ЧОВЕКА
6. Стварање света
7. Стварање човека
8. Прародитељски
грех
9. Човек изван
рајског врта

V -СТАРОЗАВЕТНА
ИСТОРИЈА
СПАСЕЊА

:
● Шестоднев
● Стварање човека
„по икони и
подобију“
▪ Прародитељски
грех
●Човек изван рајског
врта (Каин и Авељ,
Ноје, Вавилонска
кула)

● Аврам и Божији
позив
● Исак и његови
синови
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-историја
-српски језик
Знање да Бог из
љубави ствара свет да
би му дао вечно
постојање,разумевање
посебности улоге
човека у свету, као
споне између Бога и
света.Осећај
одговорности за
свет који нас окружује.

-историја
-георгафија
-српски језик

старозаветних личности и
догађаја
▪ уочи везу старозаветних
праотаца и патријараха са
Христом
▪ исприча да јеврејски
народ прославља Пасху
као успомену на
излазак из Египта
▪извуче моралну поуку из
библијских приповести
▪ препозна старозаветне
личности и догађаје у
православнојиконографији.
▪преприча библијски опис
давања Десет Божијих
заповести Мојсију;
▪наведе и протумачи на
основном нивоу Десет
Божјих заповести;
▪ разуме да је од односа
према Заповестима
зависила и припадност
Божијем народу;
▪ бити подстакнут да
примени вредности
Декалога у свом
свакодневном живот
▪препозна на слици Ковчег
Завета и Скинију и да у
једној реченици каже шта
је мана

10. Аврам и Божији
позив
11. Исак и његови
синови
12. Праведни Јосиф
13. Мојсије
14. Пасха

● Праведни Јосиф
● Мојсије
●Пасха

-ликовна култура

VI - ЗАКОН
БОЖИЈИ
15. На гори Синају
16. Десет Божјих
заповести
17.Закон Божији
као педагог за
Христа

●Добијање Божијих
заповести на гори
Синају
●Садржај Десет
Божјих заповести
● Смисао Декалога
као припреме за
Христа

-историја
-српски језик
-ликовна култура

VII -МЕСИЈАНСКА
НАДА
18. „Земља меда и
млека“
19. Цар Давид

●Насељавање
Обећане земље
(Исус Навин,
Самсон...)
● Цар Давид

-историја
-феографија
-српски језик
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Указати на
етичку вредност
старозаветних списа,
знање о старозаветним
мотивима у
иконографији.

Десет Божјих
заповести водич и
припрема за Христове
заповести љубави

Предочити ученицима

▪именује најважније
личности јеврејског народа
у Обећаној земљи
▪уочи да је Светиња над
светињама посебно место
Божијег присуства
▪ знати да је цар Давид
испевао Псалме у славу
Божију
▪ наведе неке од
старозаветних пророка
▪уочи да су старозаветни
пророци најављивали
долазак Месије
▪ увидети значај покајања и
молитве као „жртве угодне
Богу“ на основу одељака
поучних и пророчких
књига
▪ уочи у којој мери је
напредовао и савладао
градиво Православног
катихизиса у 5.разред

20. Соломон и
јерусалимски храм
21. Псалми Давидови
22. Старозаветни
пророци
23. Месијанска нада

● Соломон и
јерусалимски храм
● Псалми Давидови
● Старозаветни
пророци
● Месијанска нада
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специфичности
библијског текста и
омогућити им да
доживе његову
сликовитост.

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ
Начин провере остварености исхода, формативно и сумативно оцењивање
ЕЛЕМЕНТИ ОЦЕНЕ И КРИТЕРИЈУМИ
ОЦЕЊИВАЊА
(Правилник о оцењивању ученика Сл. гласник
РС, 10/19)
А) Степен
остварености
циљева и
прописаних,
односно
прилагођених
стандарда и
исхода
Б) Ангажовање
ученика у
настави
В)
Самосталност у
раду

Непосредно описно оцењивање
ученика

Поступак праћења и оцењивања

Инструменти за
праћење и
напредовање

Формативно свакодневно
оцењивање усмених одговора
ученика.
Самоевалуација и евалуација на
крају месеца и током појединих
часова.
Домаћи задатак и писана провера.
Евалуацију наставе наставник ће
остварити још на два начина:
•Процењивањем реакције ученика
или прикупљањем коментара
ученика путем анкете
евалуационих листића;
•Провером знања које ученици
усвајају на часу и испитивањем
ставова

Оцењивање ученика
може се вршити
кроз:
•Усмено
испитивање;
•Писмено
испитивање;
•Посматрање
понашања ученика
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Време

4.2. Француски језик
Фонд часова: 2 недељно, 72 годишње
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.
ОБЛАСТ

ОБРАДА

УТВРЂИВАЊЕ

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА

1.Le club de ma
classe
2.Le club des
artistes
3. Тест 1
4.Le club des
lecteurs
5.Тест 2
6.Le club des
athlètes
7. Тест 3
8.Le club des
citadins
9. Le premier
devoir écrit
10. Le club des
photographes
УКУПНО

6

4

1

7

3

1

6

4

6

3

7

4

ОСТАЛИ
ТИПОВИ

УКУПНО
1

11
2

2
12

2

2
9

2

2
11

2

3

2

1
5

2

1

37

21

5
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12

8
9

72

Корелеција са другим предметима:
географија , физичко васпитање.

српски језик, грађанско васпитање, енглески језик, математика, ликовно васпитањe,

ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: Циљ је комуникација на страном језику. Програм је усмерен ка исходима
који указују на то шта је ученик у комуникацији у стању да разуме и продукује.

ИСХОДИ
Ученик ће моћи да:

НАСТАВНА
ТЕМА/ОБЛАС
ТИ

-поздрави и
1.Le club de
отпоздрави,примењујући ma classe
најједноставнија језичка
средства
-представи себе и другог
-разуме јасно
постављена једноставна
питања личне природе и
одговара на њих

-разуме упутства и
налоге и реагује на њих

2. Le club des
artistes

САДРЖАЈИ

Les salutations
L' alphabet
Les nombres de 0 à 20
Les couleurs
Les connaissances
(masculin et fé minin)
Les verbes :
s 'appeler, être
Les articles indéfinis
(un,une,des)
Les pronoms
personnels sujets
Les adjectifs
qualificatifs (le
caractère)
Les questions (1)
Les fournitures
scolaires
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТН
Е
КОМПЕТЕНЦИЈЕ
Kомпетенције за
целоживотно учење
Дигитална
компетенција
Комуникација
Решавање проблема
Сарадња

Компетенције за

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА:

Иницирање упознавања,посредовање у
упознавању и представљање других
особа, присутних и одсутних, усмено и
писано ; слушање и читање кратких и
једноставних текстова којим се неко
представља;попуљаваље формулара
основним личним подацима
(пријава на курс,претплата на дечји
часопис,налепница за пртљаг,чланска
карта и слично).

Слушаље и читање кратких и
једноставних устаљених израза којима

-разуме једноставно
исказане честитке и
одговара на њих
-упути једноставне
честитке .

3.Teст 1
-исходи из претходне
две теме(1,2)комбиновано.
-разуме једноставна и
пажљиво исказана
правила понашања
(сугестије, препоруке,
забране ) и реагује на
њих уз визуелну
подршку
(знакови,симболи и
слично) и без ње
-разуме једноставна
обавештења о
хронолошком/метеороло
шком времену и реагује
на њих,тражи и даје
кратка и једноставна

4. Le club des
lecteurs

Les mois de l '
année
Les nombres de 50 à
100
Les articles définis
( l ' ,le , la, les )
Le pluriel des adjectifs
qualificatifs (1)
Les questions (2)
Le verbe avoir
Le présent des verbes
en –er
La forme
négative
: ne(n ') ...pas (1)
Саджаји из претходне
две теме (1,2).

целоживотно
учење
Дигитална
компетенција
Комуникација
Решавање проблема
Сарадња

се честита празник, рођендан или неки
други значајан догађај ,реаговање на
упућену честитку у усменом и
писаном облику.
Реаговање на налоге и упутства
(комуникација у учионици,упутства за
игру и слично).

Компетенције за
целоживотно учење
Комуникација
Решавање проблема

Провера усвојености лексике и
језичких структура,као и знања о
језику из претходне две теме (1,2).

Les espaces du collège
Les objets de la classe
Les matières scolaires
Les jours de la semaine
L ' emploi du temps
Les heures
Le CDI
Les types de documents
(roman,BD...)
Les questions (3)
Les adjectifs possessifs
À + pronom tonique
(moi,toi,lui,elle)

Компетенције за
целоживотно
учење
Дигитална
компетенција
Комуникација
Решавање проблема
Сарадња

Слушање и читање једноставних
исказа у вези са правилима понашања.
Слушање и читање кратких текстова
који се односе на тачно
време,дан,месец или део дана
(разглас/план вожње на аутобуској /
железничкој станици, аеродрому ;
биоскопски програм, договор за неку
активност).
Усмено и писано тражење и давање
информација о времену дешавања неке
активности.
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обавештења о
хронолошком времену.
-исходи из претходне
две теме (2,4) –
комбиновано.

5.Тест 2

-разуме позив и реагује
6. Le club des
на њега
athlètes
-упути позив на
заједничку активност
-разуме једноставан
опис живих бића,
предмета, места и појава
, опише жива
бића ,
предмете , места и
појаве једноставним
језичким средствима
-разуме једноставне
исказе о уобичајеним и
тренутним активностима
и способностима и
реагује на њих
-опише и планира
уобичајене и тренутне
активности кратким
једноставним језичким
средствима
-опише шта уме/не уме
да (у)ради.

Садржаји из
претходне две теме
(2,4).

Les parties du corps
Les membres de la
famille
Les animaux de la
compagnie
Les disciplines
sportives
Les articles contractés:
au,aux (1)
Le féminim et le
pluriel des adjectifs
qualificatifs (2)
Les adjectifs
qualificatifs (le
physique)
Le pronom sujet on (=
nous)
Les pronoms toniques
La négation : ne
(n' )...pas (2)
Le présent du verbe
aller
Expression avoir
mal à
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Компетенције за
целоживотно
учење
Комуникација
Решавање проблема
Компетенције за
целоживотно
учење
Дигитална
компетенција
Комуникација
Решавање проблема
Сарадња
Одговорно учешће
у демократском
друштву
Одговоран однос
према здрављу

Провера усвојености лексике и
језичких структура,као и знања о
језику из претходне две теме (2,4).
Слушање и читање кратких
једноставних позива на заједничку
активност и реаговање на њих,усмено
или писано (позив на
рођендан,журку,на игру,у биоскоп...);
упућивање и прихватање/одбијање
позива на заједничку
активност,усмено или писано
,користећи најједноставније изразе
молби,захвалности,извињења.
Слушање и читање краћих
једноставних описа живих
бића,предмета,места и појава у којима
се појављују информације о спољном
изгледу, појавним
облицима,димензијама и осталим
најједноставнијим
карактеристикама;давање кратких
усмених и писаних описа живих
бића,предмета,места и појава.
Слушање и читање описа у вези са
уобичајеним и тренутним
активностима,плановима и
способностима у породичној и
школској средини;састављање порука
и спискова у вези са уобичајеним и

-исходи из тема 4 и 6комбиновано.

7.Тест 3

-разуме једноставна
8.Le club des
обавештења о простору
citadins
и оријентацији у
простору и реагује на
њих
-тражи и пружи кратка и
једноставна обавештења
о оријентацији у
простору
-опише непосредни
простор у којем се креће.

Саджаји из тема 4 и 6.

Le lexique de la
circulation
La ville et les moyens
de transport
Les lieux de la ville
Les
déguisements
Les professions
Les formules de
politesse
Les
prépositions de lieu
Les articles contractés :
du, des (2)
Les adjectifs numéraux
ordinaux
Le féminin des noms
de professions
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Компетенције за
целоживотно
учење
Комуникација
Решавање проблема
Компетенције за
целоживотно
учење
Дигитална
компетенција
Комуникација
Решавање проблема
Сарадња
Одговоран однос
према околини

тренутним активностима,плановима и
способностима.
Провера усвојености лексике и
језичких структура,као и знања о
језику из тема 4 и 6.
Слушање и читање краћих текстова у
којима се на једноставан начин
описују просторни односи и
оријентација у простору ; усмено и
писано тражење и давање
информација о сналажењу /
оријентацији у простору ; усмено и
писано описивање просторних односа
у приватом и јавном простору (соба,
стан, кућа, учионица, школа, музеј,
биоскоп).

Le présent des verbes:
prendre, faire
L ' impératif affirmatif
et négatif (tu et vous)
Expression faire +
activité
-исходи из тема 1,2,4,6 и
8 - комбиновано.

9.Le premier
devoir écrit

-разуме једноставна
10. Le club des
обавештења о
photographes
метеоролошком времену
и реагује на њих,тражи и
даје кратка и
једноставна обавештења
о метеоролошком
времену
-разуме свакодневне
исказе у вези с
непосредним потребама
, осетима и осећањима и
реагује на њих
-изрази основне потребе,
осете и осећања кратким
и једноставним језичким
средствима.

Садржаји из тема
1,2,4,6 и 8.

Le lexique de la nature
Les éléments naturels
Les saisons et le climat
Les pays , les
continents et les
habitants
Parler du temps qu' il
fait (il fait chaud, il y a
du soleil...)
Dire ou on habite,ou on
est,ou on va
Habiter à + ville;
Habiter en/au/aux +
pays
Le présent du verbe
venir
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Компетенције за
целоживотно
учење
Комуникација
Решавање проблема
Дигитална
компетенција
Комуникација
Решавање проблема
Сарадња
Естетска
компетенција
Одговиран однос
према околини

Провера усвојености лексике и
језичких структура,као и знања о
језику из тема !,2,4,6 и 8 ; задаци
слушања,читања и вођеног писања.
Слушање и читање кратких текстова
који се односе на метеоролошко време
(тренутне или уобичајене временске
прилике) ; усмено и писано тражење и
давање информација о метеоролошким
приликама.
Слушање и читање исказа у вези са
потребама, осетима , осећањима ;
саопштавање потреба и осета и
предлагање решења у вези с њима ;
усмено и писано исказивање својих
осећања и (емпатично) реаговање на
туђа.

Le futur proche (forme
affirmative) et les
expressions temporelles
СТАНДАРДИ:

1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1-5. 1.1.7. 1.1.8. 1.1,9. 1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 1.1.13. 1.1.14. 1.1.15. 1.1.16. 1.1.17. 1.1.18.
1.1.20. 1.1.21. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3,1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8.
2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 2.1.16. 2.1.17. 2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.22. 2.1.23. 2.1.24. 2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2.
2.2.3. 2.2.4. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.5.
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ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ
Начин провере остварености исхода, формативно и сумативно оцењивање
ЕЛЕМЕНТИ ОЦЕНЕ И КРИТЕРИЈУМИ
ОЦЕЊИВАЊА
(Правилник о оцењивању ученика Сл.
гласник РС, 10/19)
Елементи који се вреднују
А) Степен
су разноврсни и треба да
остварености
допринесу свеопштој
циљева и
слици о напредовању
прописаних,
ученика, јачању
односно
њихових комуникативних
прилагођених компетенција, развоју
стандарда и
вештина и способности.
исхода
То се постиже
оцењивањем различитих
Б)
елемената : језичке
Ангажовање
вештине (читање,
ученика у
слушање, говор и писање),
настави
усвојеност лексичких
садржаја и језичких
структура , примена
В)
правописа , ангажованост
Самосталност и залагање у раду на
у раду
часу и ван њега ,
примена
социолингвистичких
норми.
Бројчана оцена из другог
страног језика утврђује

Поступак праћења и
оцењивања

Инструменти за праћење и
напредовање

Време

Праћење развоја ,
напредовања и
остварености постигнућа
ученика обавља се
формативним и
сумативним оцењивањем.
Код формативног
оцењивања током године
прате се постигнућа
ученика различитим
инструментима.
Формативне оцене
евидентирају се у
педагошку документацију
наставника. Сумативним
оцењивањем процењује
се прецизније
оствареност исхода или
стандарда на крају
одређеног временског
периода (крај
полугодишта, крај школске
године).

На почетку
школске
године спроводи се
иницијални тест (у 6.,7. и 8.
разреду, а у 5.разреду не, јер
од 5. разреда почиње
настава другог страног
језика, односно француског
језика ) .
Овај тест је инструмент
провере предзнања
ученика. Резултат
иницијалног процењивања
не оцењује се и служи за
планирање рада наставника.
Ученик се оцењује на
основу усмене провере
постигнућа , писмене
провере и практичног рада.
Средства и инструменти
формативног оцењивања су:
активност на часу,
посматрање и праћење,
усмена провера играњем
улога у паровима,

У настави
француског
језика ,
оријентисаној
на достизање
исхода ,
вреднује се
остварени ниво
постигнућа и
напредовање
ученика током
целе школске
године.
Ученик се
оцењује
најмање четири
пута у
полугодишту.
У току часа
ученик може да
буде оцењен
само једанпут за
усмену или
писмену
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се у току школске
године на основу
следећих критеријума :
оствареност исхода,
ангажовање ученика у
настави и самосталност у
раду и учењу.

Оцена из писмене провере
у трајању од 15 минута, не
уписује се у дневник, али
се евидензира у
педагошку документацију
наставника и може се
узети у обзир приликом
утврђивања закључне
оцене, а у најбољем
интересу ученика.
Писмене провере у трајању
од 15 минута обављају се
без најаве, ради
утврђивања одређеног
дела градива и ради
остварености исхода.
Оцена из писменог
задатка и оцена из
контролног задатка
у трајању од 45 минута
уписују се у дневник.
Препоручено је
комбиновање различитих
начина оцењивања да би
се сагледале слабе и јаке
стране сваког ученика.
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симулације у паровима и
групама - током вежбања,
задаци и вежбе у радној
свесци и у уџбенику,
израда домаћих задатака,
излагање и презентовање
практичног рада у вези са
датом темом, допринос
групном раду , тестови
вештина ( слушања, читања
, писања ), контролни
задаци (три у току школске
године у 5. разреду),
писмени задатак (један у
току школске године у
5.разреду),петнаестоминутне
провере, самоевалуација.
На крају школске године
спроводе се часови
систематизације градива и
проверава
ниво
постигнућа ученика и
степен остварености
образовних исхода.

проверу
постигнућа.
Оцена је
бројчана из
обавезних
предмета и
изборног
програма (други
страни језик), у
складу са
законом и
Правилником о
оцењивању
ученика у
основном
образовању и
васпитању.
Закључна
оцена је
бројчана и
утврђује се на
крају првог и
другог
полугодишта,
на основу свих
појединачних
оцена које су
унете у
дневник од
почетка
школске
године, а у
складу са
законом.

4.3. Руски језик
ПРЕДМЕТ:_______Руски језик_____________________
ГОДИНА.

РАЗРЕД:_5. разред___

ШКОЛСКА 2020/2021

ФОНД ЧАСОВА:_______72__________________
ЦИЉ:
Циљ наставе и учења страног језика је да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и култури и
развијањем
стартегија учења страног језика оспособи за основну писмену и усмену комуникацију и стекне позитиван однос према
другим језицима
и културама, према сопственом језику и културном наслеђу.
ТЕМАТСКИ/ГЛОБАЛНИ ПЛАН:
ОБЛАСТ

ОБРАДА

УТВРЂИВАЊЕ

“ПРИВЕТ РОССИЯ ”

5

5

10

“КАФЕ ПЛАНЕТА”
“ШКОЛА N 0 3”
“СЕМЬЯ ИРИНЫ”
“СВОБОДНОЕ
ВРЕМЯ”
“ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ
В
МОСКВУ”
“ПРАЗДНИКИ”
УКУПНО

5
5
4
5

5
6
6
6

10
11
10
11

4

6

10

4
23

6
45

10
72
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СИСТЕМАТИЗАЦИЈА

УКУПНО

Корелеција са другим предметима: српски језик, ликовна култура, музичка култура, историја, географија, физичко
васпитање.

ПРЕДМЕТ: Руски језик
ЦИЉ: Циљ наставе и учења страног језика је да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и култури и
развијањем стратегија учења страног језика оспособи за основну писмену и усмену комуникацију и стекне позитиван однос
према другим језицима и културама, према сопственом језику и културном наслеђу.

ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА ______Руски језик________:
ИСХОДИ
Ученик ће моћи да:
Разуме
најједноствније речи,
имена, бројеве (нпр.
цене,
датуме, изразе за
количину
и
меру) и успева да их
запише, уколико му се

НАСТАВНА
ТЕМА/ОБЛАСТИ

“ПРИВЕТ РОССИЯ ”

САДРЖАЈИ
Ну, давайте!
Числительные
(110)Россия-Сербия
Москва
(систематизация) Кто
это?
Меня зовут...
Анна или Аня?
Хобби
Что это?
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ
НАЧИНИ И
ОПШТЕ И
ПОСТУПЦИ
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
ОСТВАРИВАЊА
КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ПРОГРАМА:
Компетенција за
презентација
целоживотно учење,
наставних
комуникација, сарадња садржаја
интерактивно
учење препознавање и
примена граматичких
садржаја рад у пару
групни рад на задату
тему

саопштавају или
диктирајуполако и
разговетно и
уколико су јасно
контектуализовани.
Разуме и прати
једноставна упутства и
обавештења која се
односе на познате
ситуације, а исказана
су
спорим темпом и
разговетно.
Разуме најједноставна
упутства, уколико
укључују
и визуелне елементе.
СТАНДАРДИ:
ДСТ.1.1.1., ДСТ.1.1.3.,
ДСТ.1.1.8., ДСТ.2.1.1.,
ДСТ.2.1.5., ДСТ.2.1.6.,
ДСТ.3.1.13.,
ДСТ.3.1.14.,
ДСТ.3.1.15.
Успоставља и
одржава друштвени
контакт
користећи
најједноставнија
језичка средстава
приликом
поздрављања,
представљања,

израда пројеката
израда
паноа приближавање
граматичких садржаја
из угла свакодневице
читање наглас вежбе
са
акцентовањем вођење
сопственог речника
провера речи рад у
пару
(дијалог)

“КАФЕ ПЛАНЕТА

Как дела?
Что ещё? Род
именица(номинатив
једнине)Что ещё?
Что делать?
Именице (номинатив
множине)
Что делать?
Что делать? (личне
заменице)Меню
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Компетенција за
целоживотно учење,
комуникација,
сарадња, одговоран
однос према околини

вежбања са захтевом
отклањања грешке
слушање и реаговање
на
упутства наставника
или
са аудио записа
симулација дијалога
именовање научених

добродошлице,
окончања
комуникације,
захваљивања,
извињавања, давања
података о себи,
распитивања о
основним
подацима који се тичу
саговорника.
Најједноставнијим
језичким средствима
тражи од саговорника
одређени
предмет.
СТАНДАРДИ:
ДСТ.1.1.11.,
ДСТ.1.1.13.,
ДСТ.2.1.16.,
ДСТ.2.1.18.,
ДСТ.2.1.19.,
ДСТ.3.2.1.,
ДСТ.3.2.2.

(систематизация)

Разуме и прати
једноставна упутства и
обавештења која се
односе
“ШКОЛА N 0 3”
на познате ситуације, а
исказана су спорим
темпом и разговетно.
Разуме

Ты же специалист!
Настоящее время (еконјугација)На уроке
Настоящее время (иконјугација)На уроке
(локатив именица у
једнини) Реферат о
Пушкине (акузатив
153

Компетенција за
целоживотно учење,
комуникација,
сарадња, одговоран
однос према околини

појмова и израза уз
често
групно понављање
драмска игра, рад у
пару
симулација ситуација
давање исказа у
основној
комуникацији;
- лексика,
- нови граматички
појмови,
- писање кратких
реченица.
- исказивање
изреченог трећој
особи,
-исказивање
једноставне
усмене поруке;
- савладавање
технике читања;
- описи појмова;
- лексика,
- нови граматички
појмови
- Повезивање појмова
- Симулација дијалога
- Повезивање слика са
описима
- Слушање
и
разумевање
кратких прича
- Игре и песме

најједноставна
упутства,
уколико укључују и
визуелне елементе.
Успоставља и одржава
друштвени контакт
користећи
најједноставнија
језичка средстава
приликом
поздрављања,
представљања,
добродошлице,
окончања
комуникације,
захваљивања,
извињавања, давања
података о себи,
распитивања
о
основним
подацима који се тичу
саговорника.
Користи
елементарне и
најфреквентније речи и
изразе за обављање
основних
комуникативних
активности.
СТАНДАРДИ:
ДСТ.1.1.3.
ДСТ.1.1.8.
ДСТ.1.1.11.
ДСТ.1.2.4.

именица у једнини)
Реферат о Пушкине
Реферат о Пушкине
(редни бројеви до 10)

- Граматички појмови
Повезивање
аудио
записа
са визуелном
презентацијом
- Рецитовање, певање
Драматизација
дијалога
- Провера знања
примена аудио и видео
записа
- индивидуална
и
групна
анализа текста
- припрема питања у
вези
са прочитаним или
одслушаним текстом
- препричавање
прочитаног текста
- дискусија
- приближавање
граматичких
садржаја из
угла свакодневице
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ДСТ.2.2.2.
ДСТ.2.3.2.
ДСТ.3.1.1.
ДСТ.3.1.2.
ДСТ.3.2.2.
ДСТ.3.2.3.
Разуме најједноствније
речи, имена, бројеве
(нпр. цене, датуме,
“СЕМЬЯ ИРИНЫ”
изразе за
количину и меру) и
успева
да их запише, уколико
му
се саопштавају или
диктирају полако и
разговетно и уколико
су
јасно
контектуализовани.
Разуме значење
најфреквентнијих
речи, фраза и других
основних
лексичких елемената у
оквиру једноставних,
кратких , јасно
контекстуализованих
усмених исказа.
СТАНДАРДИ:
ДСТ.1.1.1.
ДСТ.1.1.2.
ДСТ.3.1.8.
ДСТ.3.1.13.

Ох, как трудно!
Ох, как трудно!
(присвојне
заменице)У Ирины
проблемы
(датив и генитив
именица у једнини)У
Ирины проблемы
У тебя только мода
в голове! Семья
Ирины
(систематизация)У
тебя только мода в
голове!
Сколько лет?У тебя
только мода в голове!
Который час?У тебя
только мода в голове!
Личне заменице
(генитив, датив,
акузатив)
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Компетенција за
целоживотно учење,
комуникација,
сарадња, дигитална
компетенција,
одговоран однос према
околини

Ангажовање у
групним
активностима
Прављење честитки;
Граматички материјал
описује
различитости постављање питања и
давање исказа у
основној
комуникацији;
- лексика,
-прича о
знаменитостима
Москве
презентација
наставних
садржаја
интерактивно
учење препознавање и
примена граматичких
садржаја рад у пару
групни рад на
задату тему израда
пројеката израда
паноа
приближавање

ДСТ.3.1.14.
ДСТ.3.3.1.
ДСТ.3.3.2.,
ДСТ.3.3.3.

Разуме и прати
једноставна упутства и
обавештења која се
односе на познате
ситуације, а исказана
су
спорим темпом и
разговетно.
Разуме споро и
разговетно
артикулисана јасно
контекстуализована
питања која се односе
на
непосредне личне
потребе и
интересовања,
породицу, блиско
окружење.
СТАНДАРДИ:
ДСТ.1.1.3.
ДСТ.1.1.4.
ДСТ.1.1.17.
ДСТ.2.1.20.

граматичких садржаја
из
угла свакодневице
-исказивање
једноставне
усмене поруке; коришћење
припремљеног текста
за
читање, разговор.
“СВОБОДНОЕ
ВРЕМЯ”
Идём вместе?
(инструментал
именица у једнини)
Идём вместе?
Капустник
Капустник
Придеви (номинатив
једнине) Капустник
Капустник у вас на
Уроке
(систематизация-тест)
Сюрприз
Придеви
(деклинација)
Сюрприз
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Компетенција за
целоживотно учење,
сарадња,
комуникација,
решавање проблема,
дигитална
компетенција,
одговоран однос према
околини

Граматички материјал
-примена аудио и
видео
записа
индивидуална и
групна
анализа текста
припрема питања у
вези
са прочитаним или
одслушаним текстом
Драматизација и игра
улога, имитације и
пантомима
Пресликавање
писаних
форми везаних за
предвиђени вокабулар

ДСТ.2.1.1.
ДСТ.3.3.4.
ДСТ 3.1.24.
Пише
најједноставније
податке о
себи и лицима из свог
блиског окружења, у
обрасцима,
упитницима или
табелама.
ДСТ.1.1.2. Разуме
значење
најфреквентнијих
речи,
фраза и других
основних
лексичких елемената у
оквиру једноставних,
кратких , јасно
контекстуализованих
усмених исказа.
ДСТ.1.1.3. Разуме и
прати
једноставна упутства и
обавештења која се
односе на познате
ситуације, а исказана
су
спорим темпом и
разговетно. ДСТ.1.1.4.

“ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В
МОСКВУ”
Добро пожаловать в
Москву
С приездом, Иван!
(глаголы
движения)С
приездом, Иван!
В метро
В метро (транспорт)
В метро
В центре Москвы
(показне заменице
этот, эта, это,
эти)Подмосковные
вечера
(систематизация)В
центре Москвы Как
дойти до...? В
центре Москвы
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Компетенција за
целоживотно учење,
комуникација,
решавање проблема,
естетичка
компетенција

Слушање и
разумевање
Граматички материјал
савладавање технике
читања;
- описи појмова;
- лексика,
- нови граматички
појмови
Увођење нових
топонима и усвајање
нових знања у
вези са темом
утврђивање и
систематизација путем
штампаног
материјала,

Разуме споро и
разговетно
артикулисана јасно
контекстуализована
питања која се односе
на непосредне личне
потребе
и интересовања,
породицу, блиско
окружење.
СТАНДАРДИ:
ДСТ.1.1.17.
ДСТ.1.1.2.
ДСТ.1.1.3.
ДСТ.1.1.4.
ДСТ.2.1.3.
ДСТ.2.1.4.
ДСТ.2.1.5.
ДСТ.2.1.6.
ДСТ.3.1.1.
ДСТ.3.1.2.
ДСТ.3.1.3.
ДСТ.3.1.4.
Разуме споро и
разговетно
артикулисана јасно
контекстуализована
питања која се односе
на непосредне личне
потребе
и интересовања,
породицу, блиско
окружење.

“ПРАЗДНИКИ”

Подготовка к
письменной работе
Вторая письменная
работа
Исправление первой
письменной работы
Календарь
Праздники
(презентације)
Любимые праздники
Любимые праздники
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Компетенција за
- Увођење нових
целоживотно учење,
топонима и усвајање
комуникација, сарадња нових знања у
вези са темом
- утврђивање и
систематизација
путем
штампаног
материјала,
радне свеске и мини
тестова квиз

СТАНДАРДИ:
ДСТ.1.1.4.
ДСТ.2.1.6.
ДСТ.2.1.1.
ДСТ.2.1.3.
ДСТ.2.1.4.
ДСТ.2.1.5.
ДСТ.2.3.1.
ДСТ.3.2.1.
ДСТ.3.2.2.
ДСТ.3.2.3.

- корелација и
позивање на стечено
знање из граматике
матерњег
језика
- начини реализације
уз
помоћ визуелног и
аудио материјала
- допунска и додатна
настава
- описује
различитости постављање питања
и
давање исказа у
основној
комуникацији;
- лексика,
- писање кратких
реченица.
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ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ
Начин провере остварености исхода, формативно и сумативно оцењивање
ЕЛЕМЕНТИ ОЦЕНЕ И КРИТЕРИЈУМИ
ОЦЕЊИВАЊА
(Правилник о оцењивању ученика Сл. гласник
РС, 10/19)
Оцену одличан (5) добија
А) Степен
ученик који:
остварености
циљева и
- у потпуности показује
прописаних,
способност трансформације
односно
знања и примене у новим
прилагођених
ситуацијама;
стандарда и
исхода
- лако лoгички пoвeзуje
чињeницe и пojмoвe;
Б) Ангажовање
ученика у
- самостално изводи закључке
настави
који се заснивају на
подацима;
В)
Самосталност
у раду

- решава проблеме на нивоу
стваралачког мишљења и у
потпуности критички
рaсуђуje;
- показује изузетну
самосталност уз изузетно

Поступак праћења и оцењивања

Инструменти за
праћење и
напредовање

Праћење развоја, напредовања и
остварености
постигнућа -Писмена провера
ученика у току школске године -Усмена провера
обавља се формативним и -Практичан рад
сумативним
оцењивањем.
Формативно
оцењивање,
у
смислу овог правилника, јесте
редовно праћење и процена
напредовања у остваривању
прописаних исхода, стандарда
постигнућа и ангажовања у
оквиру обавезног предмета,
изборних програма, активности
(пројектне наставе и слободних
наставних
активности).
Формативне оцене се по правилу
евидентирају у педагошкој
документацији наставника, у
складу са овим правилником и
најчешће се односе на редовно
праћење напретка постигнућа
ученика, начин како учи, степен
самосталности у раду, начин
остваривања сарадње у процесу
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Време

Најмање два пута
у току
тромесечја,
односно четири
оцене у току
полугодишта.

висок степен активности и
ангажовања.

учења са другим ученицима и
други подаци о ученику битни за
праћење.
Сумативно
оцењивање, у смислу овог
Оцену врло добар (4) добија
правилника, јесте вредновање
ученик који:
постигнућа ученика на крају
програмске целине или на крају
- у великој мери показује
полугодишта
из
обавезног
способност примене знања и
лoгички пoвeзуje чињeницe и предмета, изборних програма,
активности и владања.Оцене
пojмoвe;
добијене
сумативним
- самостално изводи закључке оцењивањем су по правилу
бројчане. Ученик се оцењује на
који се заснивају на
основу
усмене
провере
подацима;
постигнућа, писмене провере
постигнућа и практичног рада, а
- решава поједине проблеме
у складу са програмом обавезног
на нивоу стваралачког
предмета, изборног програма и
мишљења и у знатној мери
активности. У току полугодишта
критички рaсуђуje;
најмање једна оцена треба да
буде на основу усмене провере
- показује велику
постигнућа ученика. Ученик се
самосталност и висок степен
оцењује и на основу активности
активности и ангажовања.
и његових резултата рада, а
нарочито:
излагања
и
Оцену добар (3) добија
представљања (изложба радова,
ученик који:
резултати истраживања, модели,
цртежи, постери, дизајнерска
- у довољној мери показује
решења и др.), учешћа у дебати и
способност употребе
дискусији,
писања
есеја,
информација у новим
домаћих задатака, учешћа у
ситуацијама;
различитим облицима групног
рада, рада на пројектима, збирке
одабраних
ученикових
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- у знатној мери лoгички
пoвeзуje чињeницe и пojмoвe;
- већим делом самостално
изводи закључке који се
заснивају на подацима и
делимично самостално
решава поједине проблеме;

продуката рада – портфолија, у
складу са програмом наставе и
учења,
односно
школским
програмом.

- у довољној мери критички
рaсуђуje;
- показује делимични степен
активности и ангажовања.
Оцену довољан (2) добија
ученик који:
- знања која је остварио су на
нивоу репродукције, уз
минималну примену;
- у мањој мери лoгички
пoвeзуje чињeницe и пojмoвe
и искључиво уз подршку
наставника изводи закључке
који се заснивају на
подацима;
- понекад је самосталан у
решавању проблема и у
недовољној мери критички
рaсуђуje;
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- показује мањи степен
активности и ангажовања.
Недовољан (1) добија ученик
који:
- знања која је остварио нису
ни на нивоу препознавања и
не показује способност
репродукције и примене;
- не изводи закључке који се
заснивају на подацима;
- критички не рaсуђуje;
- не показује интересовање за
учешће у активностима нити
ангажовање

ПРОЈЕКТНА НАСТАВА
Циљ: Осамостаљивање ученика у раду:
-

Развој личне одговорности за реализацију пројекта;
Развој социјалних и комуникацијских вештина које јачају самопоуздање ученика;
Стицање дуготрајног знања, вештина и навика применљивих у свакодневном животу.

ИСХОДИ по етапама
пројектних активности

КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

ОПШТЕ ТЕМЕ ПРОЈЕКТА,
БРОЈ ЧАСОВА (по темама) и
САДРЖАЈИ (обавезних
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НАЧИНИ И
ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА по етапама
пројектних активности:

предмета који су у вези са
општом темом пројекта)
“СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ”, 2 часа
Ученик сарађује са
осталим члановима
групе у одабиру теме,
прикупљању података,
формулацији и
представљању
резултата и закључака

Српски језик, ликовна култура

Код ученика развијамо
способности и вештине за
рад у тиму, за сарадњу и
емпатију, вештине за
живот у демократском
друштву
Развијамо вештине
комуникације,
презентовања,
самопоуздања и
самопоштовања код
ученика.
Развијамо компетенције за
целоживотно учење са
подацима и
информацијама, развијамо
иницијативност и
предузетничке
компетенције.

Активности наставника:
Предлаже тему и
мотивише ученика,
формира групе и
припрема задатке,
предлаже ученицима
одговарајући избор
извора информација,
консултује се са
ученицима у току рада,
координира рад групе,
координира неопходне
активности у школи и
ван школе. Заједно са
ученицима вреднује
резултате процеса
пројекта.
Активности ученика:
Активно учествују у
разматрању теме и
предлаже подтеме за
сваку групу, међусобно
деле задужења у групи и
формулишу задатке
истраживања. Предлажу
изворе информација,
дају идеје, састављају
план рада, истражују,
прикупљају и обрађују
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информације. Презентују
свој рад, активно
учествују у изради
палана и
самопроцењивању.
“ПРАЗДНИКИ”, 2 часа
Ученик сарађује са
осталим члановима
групе у одабиру теме,
прикупљању података,
формулацији и
представљању
резултата и закључака

Српски језик, историја,
географија

Код ученика развијамо
способности и вештине за
рад у тиму, за сарадњу и
емпатију, вештине за
живот у демократском
друштву
Развијамо вештине
комуникације,
презентовања,
самопоуздања и
самопоштовања код
ученика.
Развијамо компетенције за
целоживотно учење са
подацима и
информацијама, развијамо
иницијативност и
предузетничке
компетенције.

Активности наставника:
Предлаже тему и
мотивише ученика,
формира групе и
припрема задатке,
предлаже ученицима
одговарајући избор
извора информација,
консултује се са
ученицима у току рада,
координира рад групе,
координира неопходне
активности у школи и
ван школе. Заједно са
ученицима вреднује
резултате процеса
пројекта.
Активности ученика:
Активно учествују у
разматрању теме и
предлаже подтеме за
сваку групу, међусобно
деле задужења у групи и
формулишу задатке
истраживања. Предлажу
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изворе информација,
дају идеје, састављају
план рада, истражују,
прикупљају и обрађују
информације. Презентују
свој рад, активно
учествују у изради
палана и
самопроцењивању.
НАЧИН ПРАЋЕЊА И ПРОВЕРА ЗНАЊА
Прати се и оцењује: активност, сарадња унутар групе, реализација постављених задатака, начин излагања.
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4.4.Грађанско васпитање
Фонд: 36 часова, 1 час недељно
Циљ наставе и учења грађанског васпитања је да ученик изучавањем основних принципа, вредности и процедура грађанског
друштва постане свестан својих права и одговорности, осетљив за потребе појединаца и заједнице и спреман да активно делује у
заједници уважавајући демократске вредности.

Редни
број
1.
2.
3.
4.
УКУПН
О

ТЕМЕ /садржаји

Број часова

ЉУДСКА ПРАВА Права детета
ДЕМОКРАТСКО ДРУШТВО Школа као заједница
ПРОЦЕСИ У СВРЕМЕНОМ СВЕТУ Права детета
ГРАЂАНСКИ АКТИВИЗАМ
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8
8
10
10
36

ОБЛАСТ/ТЕМА

ЉУДСКА
ПРАВА
Права детета

ДЕМОКРАТСК
О
ДРУШТВО
Школа као
заједница

ИСХОДИ
По завршеној области/теми ученик ће
бити у стању да:
- разликује жеље од потреба и наведе
примере везе између потреба и људских
права;
- препозна своје потребе, као и потребе
других и да их уважава;
- штити своја права на начин који не
угрожава друге и њихова права;
- учествује у доношењу правила рада
групе и поштује их;
- наводи примере и показатеље

САДРЖАЈИ

остварености и кршења дечијих права;
- наводи чиниоце који утичу на
остварење дечијих права;
- поштује права и потребе ученика који
су у инклузији у његовом
одељењу/школи;
- препозна ситуације кршења својих
права и права других;
- идентификује кршење људских права
на примеру неког историјског догађаја;
- поштује правила одељенске заједнице
и правила на нивоу школе;
- поступа у складу са моралним
вредностима грађанског друштва;
- искаже свој став о значају правила у
функционисању заједнице;
- понаша се у складу са правилима и
дужностима у школи;

Конвенција о правима детета.
Врсте права.
Показатељи остварености и
кршења дечијих права.
Конвенција о правима детета
у документима која се односе
на школу.

Потребе и права
Потребе и жеље.
Потребе и права.
Права и правила у учионици.
Правила рада у учионици,
доношење групних правила.
Права детета у документима о
заштити права
Посебност права детета и
људска права.

Права и функционисање
заједнице
Моје заједнице.
Школа као заједница.
Одлучивање у учионици и
школи.
Гласање и консензус као
демократски начини
одлучивања
Одговорности и обавезе у заједници

- наводи начине демократског
одлучивања;
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- препозна одговорност одраслих у заштити права деце;
- објасни улогу појединца и група у заштити дечијих права;
реално процени сопствену одговорност у ситуацији кршења нечијих права
и зна коме да се обрати за помоћ;

ПРОЦЕСИ У
СВРЕМЕНОМ
СВЕТУ
Права детета

ГРАЂАНСКИ
АКТИВИЗАМ

- препозна и анализира сличности и разлике између ученика у
групи;
- прихвата друге ученике и уважава њихову различитост;
- проналази примере моралних поступака у књижевним делима
које чита, у медијима и у свакодневном животу;
- наводи примере из свакодневног живота предрасуда,
стереотипа, дискриминације, нетолеранције по различитим
основама;
- проналази примере нетолеранције и дискриминације у књижевним
делима која чита;
- у медијима проналази примере предрасуда, стереотипа,
дискриминације, нетолеранције по различитим основама и
критички их анализира;
- препозна и објасни врсте насиља;
- прави разлику између безбедног и небезбедног понашања на
друштвеним мрежама;
- заштити од дигиталног насиља;
- анализира сукоб из различитих углова (препознаје потребе учесника
сукоба) и налази конструктивна решења прихватљива за све стране
у сукобу;
- аргументује предности конструктивног
начина решавања сукоба;
- препознаје примере грађанског активизма у својој школи и
исказује позитиван став према томе;
- идентификује проблеме у својој школи;
- прикупља податке о проблему користећи различите изворе и
технике;
- осмишљава акције, процењује њихову изводљивост и предвиђа могуће
ефекте;
- активно учествује у тиму, поштујући правила тимског рада (у
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Одговорност деце. Одговорности
одраслих (родитеља, наставника).
Кршење и заштита права Шта могу и
коме да се обратим у ситуацијама
насиља.
Наши идентитети
Наше сличности и разлике (раса, пол,
национална припадност, друштвено
порекло, вероисповест, политичка или
друга уверења, имовно стање, култура, језик,
старост и инвалидитет).
Стереотипи и предрасуде.
Дискриминација.
Толеранција.
Сукоби и насиље
Сукоби и начини решавања сукоба.
Предности конструктивног решавања сукоба.
Врсте насиља: физичко, активно и пасивно,
емоционално, социјално, сексуално,
дигитално.
Реаговање на насиље. Начини заштите
од насиља

Планирање и извођење акција у школи у
корист права детета Учешће ученика у
школи.
Избор проблема.
Тражење решења проблема. Израда плана
акције.
Анализа могућих ефеката акције.
Планирање и извођење акције. Завршна

групној
- дискусији показује вештину активног
- слушања, износи свој став заснован на аргументима,
комуницира на неугрожавајући начин)
Област/тема

ЉУДСКА ПРАВА
Права детета
Међупредметне компетенције:
компетенција за учење;
одговорно учешће у демократском друштву;
комуникација;
рад са подацима и информацијама; сарадња;
дигитална компетенција естетичка

анализа акције и
вредновање ефеката.
Приказ и анализа групних радова.

НАЧИН И ПОСТУПЦИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА (по
областима)
- увођење ученика у наставни предмет и упознавање са значајем грађанског
васпитања;
- упознавање ученика са садржајем наставног програма и давање јасних упутстава за
рад;
- повезивање постојећег знања са новим;
- упознавање са Конвенцијом о правима детета у документима која се односе
на школу;
- препознавање својих права и права других, као и идентификација кршења
истих;

Кључни појмови: потребе, права,
одговорности, правила, Конвенција о правима
детета
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ДЕМОКРАТСКО ДРУШТВО
Школа као заједница
Међупредметне компетенције:
компетенција за учење;
одговорно учешће у демократском друштву;
комуникација;
рад са подацима и информацијама; решавање
проблема;
сарадња;
дигитална компетенција
Кључни појмови: заједнице,
демократско одлучивање

- дефинисање правила одељенске заједнице и правила школе;
- примена различитих интерактивних облика рада, као и

одабир и коришћење одговарајућих метода и техника рада;
- разумевање значаја правила у функционисању заједнице;

- осмишљавање и реализација различитих активности: радионица, симулација,
играња улога, студија случаја, дебата, дискусија, пројеката, истраживања, промоција,
...
- симулација примера из свакодневног живота: предрасуде,

ПРОЦЕСИ У СВРЕМЕНОМ СВЕТУ
Права детета
Међупредметне компетенције:
компетенција за учење;
одговорно учешће у демократском друштву;
комуникација;

- стереотипи, дискриминација и нетолеранција по различитим
основама;

рад са подацима и информацијама; решавање
проблема;
сарадња;
дигитална компетенција

- коришћење филмова, интернета разговор о говору
мржње, нетолеранцији и дигиталном насиљу;
- развој конструктивног решавања сукоба;

Кључни појмови: стереотипи,предрасуде,
толеранција, дискриминација, конструктивно
решавање сукоба, насиље
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ГРАЂАНСКИ АКТИВИЗАМ
Међупредметне компетенције:
компетенција за учење;
одговорно учешће у демократском друштву;
естетичка компетенција;
комуникација;
одговоран однос према околини; одговоран
однос према здрављу; предузимљивост и
оријентација ка предузетништву;
рад са подацима и информацијама;
решавање проблема;
сарадња;
дигитална компетенција

- идентификација примера грађанског активизма у школи и неговање позитивног става
према томе;
- прикупљање података о проблему на основу различитих извора и техника;
- реализација одабраних акција, као и њихова анализа;
- неговање тимског рада;
- вредновање ефеката спроведених акција у школи.

Кључни појмови: учешће ученика, грађански
активизам, решавање проблема, акција
Корелација са другим предметима: Српски језик и књижевност, историја, ликовна култура, музичко васпитање, информатика и
рачунарство.
Активности у реализацији програма: часови се реализују у радионичарском раду, где сваки појединац учествује износећи своје
ставове, мишљења, предлоге и идеје, дискутује, учествује у избору идеја за реализацију; ученици раде тимски, у групним активностима,
учествују у дебатама, презентују рад.
Праћење и вредновање:
Наставник, као координатор, прати учешће и ангажовање ученика у свим активностима, води евиденцију, процењује реазултате;
ученици ,такође, активно учествују у процени реализације наставе, раду других ученика и сопственом раду.
Наставник прати комункацију, активно слушање и конструктивно реаговање ученика у тимском раду, укљученост у рад групе.
Наставник процењује остваривање сазнајних, емоционалних (да ли ученик препознаје своје потребе и уважава потребе других),
вољних (да ли покреће или учествује у активностима и акцији) и комбинованих исхода (да ли препознаје примере грађанског активизма
и да ли је развио позитиван став према истом ) и на основу ових критеријума вреднује рад ученика
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5. ПРОЈЕКТНА НАСТАВА
5.1. Математика
Циљ: Код ученика се унапређује самосталност, властита иницијатива, спремност за преузимање одговорности, способност
сарађивања, коришћења расположивих ресурса, оријентисаност ка циљу, креативност, тимски рад, оспособљавање ученика
за организовање и вођење пројеката. Кроз то ће они учити: да уче, истражују, претражују, филтрирају и користе
информације, развијају социјалне вештине, сарађују, стичу практичне и менаџерске вештине.

ИСХОДИ по етапама
пројектних активности

- Ученик сарађује са
осталим члановима
групе у одабиру теме,
прикупљању и обради
материјала у вези са
темом (акетирање
ученика школе о томе
шта би волели да једу,
прикупљање понуда за
набавку намирица),
формулацијом и
представљањем
резултата и закључака;
– Ученик бира и
примењује технике и

ОПШТЕ ТЕМЕ ПРОЈЕКТА,
БРОЈ ЧАСОВА (по темама) и
САДРЖАЈИ (обавезних
предмета који су у вези са
општом темом пројекта)
План и трошкови набавке
намирница за исхрану ученика у
школи
Природни бројеви и дељивост (3
часа)
Разломци (4 часа)
Биологија (здрава исхрана,
порекло намирица, врсте биљака
и животиња)
Географија (географско порекло
намирница)
Ликовна култура (илустрација
омиљеих намирица)

КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

НАЧИНИ И
ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА по етапама
пројектних активности:

Код ученика развијамо и
способности и вештине за
рад у тиму, за сарадњу и
емпатију, вештине за
живот у демократском
друштву
Развијамо вештине
комуникација,
презентовања,
самопоуздање и
самопоштовање код
ученика
Развијамо компетенције за
целоживотно учење, рад
са подацима и
информацијама, решавање

Активности наставника:
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Предлаже тему и
мотивише ученике
Формира групе и
припрема задатке за
самосталан рад група
Предлаже ученицима
одговарајући избор
извора информација
Консултује се са
ученицима у току рада,
координира рад група
Координира неопходне
активности у школи и
ван школе

алате у складу са
фазама реализације
пројекта;
– Ученик наводи
кораке и описује
поступак решавања
пројектног задатка;

проблема, дигиталне
компетенције ( ако
укључујемо рад на
рачунару)
Развијамо иницијативност
и предузетничке
компетенције

– Ученик вреднује
своју улогу у групи
при изради пројектног
задатка и активности за
које је био задужен;
– Ученик поставља
резултат свог рада на
интернет, ради дељења
са другима, уз помоћ
наставника.

Заједно са ученицима
вреднује резултате
процеса и пројекта
Активности ученика:
Активно учествују у
разматрању теме и
предлажу подтеме за
сваку групу
међусобно деле
задужења у групи и
формулишу задатке
истраживања
Предлажу изворе
информација, дају идеје
Састављају план рада
Истражују, прикупљају и
обрађују информације
Презентују свој рад
Учествују у
самооцењивању и
вредновању резултата
рада

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ПРОВЕРА ЗНАЊА
Део из ПРАВИЛНИКА о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 –
др. закон и 10/19) :
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Прати се и оцењује: Праћење развоја, напредовања и остварености постигнућа ученика у току школске године обавља се
формативним и сумативним оцењивањем. Формативно оцењивање, у смислу овог правилника, јесте редовно праћење и
процена напредовања у остваривању прописаних исхода, стандарда постигнућа и ангажовања у оквиру обавезног предмета,
изборних програма, активности (пројектне наставе и слободних наставних активности). Формативне оцене се по правилу
евидентирају у педагошкој документацији наставника, у складу са овим правилником и најчешће се односе на редовно праћење
напретка постигнућа ученика, начин како учи, степен самосталности у раду, начин остваривања сарадње у процесу учења са
другим ученицима и други подаци о ученику битни за праћење. Сумативно оцењивање, у смислу овог правилника, јесте
вредновање постигнућа ученика на крају програмске целине или на крају полугодишта из обавезног предмета, изборних
програма, активности и владања.Оцене добијене сумативним оцењивањем су по правилу бројчане. Ученик се оцењује на
основу усмене провере постигнућа, писмене провере постигнућа и практичног рада, а у складу са програмом обавезног
предмета, изборног програма и активности. У току полугодишта најмање једна оцена треба да буде на основу усмене провере
постигнућа ученика. Ученик се оцењује и на основу активности и његових резултата рада, а нарочито: излагања и
представљања (изложба радова, резултати истраживања, модели, цртежи, постери, дизајнерска решења и др.), учешћа у дебати
и дискусији, писања есеја, домаћих задатака, учешћа у различитим облицима групног рада, рада на пројектима, збирке
одабраних ученикових продуката рада – портфолија, у складу са програмом наставе и учења, односно школским програмом.
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5.2. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Циљ: развијање комуникативне компетенције на одређеном језичком нивоу
ИСХОДИ по етапама
пројектних активности

‒ разумеју једноставније
текстове у којима се
описују способности;
размене информације
које се односе на дату
комуникативну
ситуацију; изразе
способности користећи
неколико везаних исказа;
‒ разумеју и поштују
правила учтиве
комуникације;

ОПШТЕ ТЕМЕ ПРОЈЕКТА, БРОЈ
ЧАСОВА (по темама) и САДРЖАЈИ
(обавезних предмета који су у вези
са општом темом пројекта)
A class survey: favourite gadget

КОМПЕТЕНЦИЈЕ ОПШТЕ
И МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА по етапама
пројектних активности:

- КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА
ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ;
-ВЕШТИНА
КОМУНИКАЦИЈЕ;
-ВЕШТИНА САРАДЊЕ;
-EСТЕТИЧКА
КМПЕТЕНЦИЈА;
-ДИГИТАЛНА
КОМПЕТЕНЦИЈА

Презентације

КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА
ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ;
-ВЕШТИНА
КОМУНИКАЦИЈЕ;
-ВЕШТИНА САРАДЊЕ;

Презентације

разумеју једноставне
исказе који се односе на
изражавање
допадања/недопадања;
размењују и формулишу
једноставне исказе који
се односе на изражавање
допадања/
недопадања;
A wildlife poster
разумеју једноставнији
опис животиња и појaва;
‒ упореде и опишу појаве
и карактеристике
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животиња користећи
једноставнија језичка
средства;
‒ разумеју једноставније
текстове у којима се
описују способности;
размене информације
које се односе на дату
комуникативну
ситуацију; изразе
способности користећи
неколико везаних исказа;
‒ разумеју и реагују на
једноставније дозволе и
забране; размене
једноставније
информације које се
односе на дозволе и
забране.
‒ разумеју и поштују
правила учтиве
комуникације;
‒ познају значајнија
места и животињски свет
једне од земаља циљне
културе
‒ разумеју једноставнe
описe места;
‒ опишу места користећи
једноставна језичка
средства;
‒ упореде и опишу
карактериситке места;
‒ разумеју једноставнија
питања која се односе на
просторне односе и
оријентацију у простору

-EСТЕТИЧКА
КМПЕТЕНЦИЈА;
-ДИГИТАЛНА
КОМПЕТЕНЦИЈА;

A tourist information poster

КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА
ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ;
-ВЕШТИНА
КОМУНИКАЦИЈЕ;
-ВЕШТИНА САРАДЊЕ;
-EСТЕТИЧКА
КМПЕТЕНЦИЈА;
-ДИГИТАЛНА
КОМПЕТЕНЦИЈА;

177

Презентације

и одговоре на њих;
опишу просторне односе
једноставним, везаним
исказима;
‒ разумеју и поштују
правила учтиве
комуникације;
‒ познају веће градове у
земљама циљне културе.
‒ опише неки историјски
догађај, историјску
личност и слично.

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ПРОВЕРА ЗНАЊА
Прати се и оцењује: 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.
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5.3. БИОЛОГИЈА
Циљ: стицање знања кроз истраживачки рад.
ИСХОДИ по етапама
пројектних активности

•

•

•

ОПШТЕ ТЕМЕ ПРОЈЕКТА,
БРОЈ ЧАСОВА (по темама) и
САДРЖАЈИ (обавезних
предмета који су у вези са
општом темом пројекта)
Тема пројекта: Моја школа има
анализира стање најлепше двориште
Техника и технологија- животно
у животној
и радно окружење
средини у
околини школе Ликовна култура - екстеријер
препозна
елементе
одговорног
понашања
према животној
средини

Тема пројекта: Прикупљање
укаже на значај пластичних чепова за акцију „
Чешпом до осмеха“
правилног
Техника и технологија- прерада
сакупљања и
одлагања отпада пластичних маса

КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

НАЧИНИ И
ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА по етапама
пројектних активности:

естетичка компетенција
-комуникација
-одговоран однос према
околини
-одговоран однос према
здрављу
- рад са подацима и
информацијама
Дигитална компетенција

-са наставником ликовне
културе направити
пројекат уређења
школског дворишта
-реализација пројекта
током пролећа
-фотографисање свих
фаза уређења школског
дворишта и прављење
постера

естетичка компетенција
-комуникација
-одговоран однос према
околини
-одговоран однос према
здрављу
- рад са подацима и
информацијама
Дигитална компетенција

-ученици прикупљају
чепове у хуманитарне
сврхе
-сваки месец се
организује такмичњење
у сакупљању чепова
-сакупљене чепове
периодично предати
удружењу
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•

укаже на значај
правилног
сакупљања и
одлагања отпада

Тема пројекта: Пластична кеса,
не хвала
Техника и технологија- прерада
пластичних маса

естетичка компетенција
-комуникација
-одговоран однос према
околини
-одговоран однос према
здрављу
- рад са подацима и
информацијама
Дигитална компетенција

-ученике поделити у 3
групе, свака има
различит задатак
-договор о раду
-свака гупа припрема
презентацију о свом делу
задатка

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ПРОВЕРА ЗНАЊА
Прати се и оцењује: ангажовање ученика, рад у групи (најбоља група добија оцену), успешност пројекта.
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5.4. ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
Циљ:
Развијање функционалних знања, мотивације, стваралачког мишљења и креативности код ученика; учење кроз
практичне радове на основу сопственог искуства у социјалном контексту. Пројектна настава захтева велику активност ученика
( ученици су активни учесници), подразумева рад у групи, доприноси социјализацији ученика и подстиче развој разних
способности ученика ( истраживачких, комуникацијских, организацијских, критичких...).
Ова настава је усмерена и на
припрему ученика за лако сналажење у савременом свету технике и технологије, како у свакодневном животу, тако и у процесу
учења.
Циљ пројектне наставе је развијање општих међупредметних компетенција уз употребу информационо-комуникационих
технологија и достизање исхода који се односе првенствено на логичко и критичко мишљење.
ИСХОДИ по етапама
пројектних активности

Ученик :
- самостално проналази и
користи различите иѕворе
информација
-презентује свој рад у вези са
одређеном темом
-говори на ту тему.

ОПШТЕ ТЕМЕ ПРОЈЕКТА, БРОЈ
ЧАСОВА (по темама) и САДРЖАЈИ
(обавезних предмета који су у вези са
општом темом пројекта)
Теме пројекта :
Представљање
( La présentation)
Познати француски сликар
( Un connu peintre francais)
Наша школа
(Notre collège)
Број часова : 2
Овај облик рада омогућава да
наставни предмети буду смислено
међусобно повезани, као и доведени у
везу са свакодневним животом
ученика. Тиме се ообезбеђује
функционално повезивање
знања,вештина и искустава.
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ
Дигитална компетенција
Комуникација
Предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву
Рад с подацима и
информацијама
Решавање проблема
Сарадња
Одговорно учешће у
демократском друштву
Одговоран однос према
околини

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
по етапама пројектних
активности:
1.План пројектне
активности,избор теме и
формулисање
циља пројекта
2. Подела теме на подтеме
и формулисање
посебних циљева за сваку
подтему
3. Формирање група/тимова,
подела задужења и подстицање
сарадње
4.Припремање материјала за
истраживачки рад
5. Одрђивање рока за
завршетак пројектне
активности и договор о
презентацији резултата
6.Разрада пројекта,
стваралачко истраживање

Корелација са предметима :
Математика
Ликовна култура
Француски као нематерњи језик
Српски језик

Теме пројекта :

Ученик :
- самостално проналази и
користи различите иѕворе
информација
-презентује свој рад у вези са
одређеном темом
-говори на ту тему

Спорт
(Le sport)
Саобраћај у граду
(La circulation en ville)
Омиљени град или земља
(Notre ville préférée/Notre pays préféré)
Француска
( La France )
Број часова : 2
Овај облик рада омогућава да
наставни предмети буду смислено
међусобно повезани, као и доведени у
везу са свакодневним животом
ученика. Тиме се ообезбеђује
функционално повезивање
знања,вештина и искустава.
Корелација са предметима :
Физичко васпитање
Грађанско васпитање
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Дигитална компетенција
Комуникација
Предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву
Рад с подацима и
информацијама
Решавање проблема
Сарадња
Одговорно учешће у
демократском друштву
Одговоран однос према
околини
Одговоран однос према здрављу

7.Тражење решења проблема
на бази свих сазнања до којих
се дошло
8.Обједињавање резултата
према одређеним правилима
9. Креирање крајњег резултатапројекта
10. Презентација
11. Вредновање и
самооцењивање резултата
процеса рада и пројекта
1.План пројектне
активности,избор теме и
формулисање
циља пројекта
2. Подела теме на подтеме
и формулисање
посебних циљева за сваку
подтему
3. Формирање група/тимова,
подела задужења и подстицање
сарадње
4.Припремање материјала за
истраживачки рад
5. Одрeђивање рока за
завршетак пројектне
активности и договор о
презентацији резултата
6.Разрада пројекта,
стваралачко истраживање
7.Тражење решења проблема
на бази свих сазнања до којих
се дошло
8.Обједињавање резултата
према одређеним правилима
9. Креирање крајњег резултатапројекта

Географија

10. Презентација
11. Вредновање и
самооцењивање резултата
процеса рада и пројекта

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ПРОВЕРА ЗНАЊА
Прати се и оцењује:
Постугнуће из практигног рада оцењује се на основу :
-откривања,повезивања и примене знања
-активности и ангажовања
-самосталности
-показаних вештина у коришћењу материјала
-способности решавања проблема
-сарадње
-креативности
-квалитетне комуникације
-критичког мишљења и расуђиваља, критичког односа према властитом и туђем раду
-логичког повезивања чињеница и знања
-способности да добијене продукте учини видљивим и представи их другима
-самосталног извођења закључака
-поштовања рока за завршетак пројекта
- преузимања одговорности .
Циљ пројектне наставе је да ученици откривају и повезују знања, развију говорну културу, учећи многе вештине које ће им
користити касније у животу и које су важне за 21.век
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5.5. Православни катихизис - верска настава
ИСХОДИ по етапама
пројектних активности

ОПШТЕ ТЕМЕ ПРОЈЕКТА,
БРОЈ ЧАСОВА (по темама) и
САДРЖАЈИ (обавезних
предмета који су у вези са
општом темом пројекта)
•Посете парохијском
Оно што је најважније и што је
храму Вазнесења
основни циљ катихизиса јесте то
Господњег у Крупњу
да ученици постану чланови
•Причешћивање
литургијске заједнице. Јер,
ученика уз Божићни и
Литургија, као живо присуство
Васкршњи пост
Христа и као икона вечног
•Учествовање у
постојања природе и човека,
свечаној литији
треба да да основ, односно да
поводом градске и
оцрквени и да да смисао нашем
храмовне славе –
историјском живљењу. Зато
Вазнесење Господње
треба, кад год је то могуће,
•Одлазак у Цркву на
ученике доводити, или упућивати
Литургију ( недеља,
на Литургијска сабрања. У току
велики празници )
сваке године, конкретно пре свих
•Божићни вашар и
наилазећих великих празника,
Вашар за Врбицу (
како Господњих, тако и
градска дешавања,
Богородичиних и светитељских,
парохијски храм,
треба упознати ученике са
простор школе )
историјом настанка празника и
•Светосавска академија садржином догађаја који се
у храму, школи и Дому слави. Кад је реч о светитељским
културе
празницима посебну пажњу
•Такмичарска изложба треба обратити Србима
васкршњих јаја
светитељима: Св. Сави, св.
•Посете музејима
Симеону, на празник Видовдан
•Хуманитарне акције ( итд. Ученици би требало да се
продајна изложба
упознају и са личностима

КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ
Међупредметна
повезаност:
•Историја
•Српски језик
•Грађанско васпитање
•Свакодневни живот у
прошлости
Међупредметна
компетенција: Естетичка
компетенција ( лепота
празника, заједничарење,
љубав, хуманост )
Комуникација
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НАЧИНИ И
ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА по етапама
пројектних активности:
Ученици би требало да: Изграде свест о томе да
Бог општи са светом у
Литургији кроз Исуса
Христа;
-Уоче да је Христос
Богочовек;
-Уоче да је Исус
Христос, иако физички
одсутан, присутан у
Литургији;
-Уоче да је Христос
корпоративна личност;
-Запазе да у Цркви нико
не може да постоји сам
за себе, без заједнице са
свима.
-Разумети узрок и начин
постанка Библије
-Разумеју да Бог из
љубави ствара свет да би
му дао вечно постојање
-Разумеће улогу човека у
свету као споне између
Бога и света
-Разумеће повезаност
Пасхе и Христа.

божићних честитки
иновогодишњих
украса )
•У оквиру теме „ Свето
Писмо (настанак,
подела“) цртање мапе
поделе Св. Писма.
●У оквиру теме
„Пасха“
реконструкција
јеврејског
прослављања тог
празника
▪У оквиру теме „ На
гори Синају“ цртање
таблице Закона.
▪У оквиру теме
„Стварање света и
човека“ радионица о
екологији.
▪Уоквиру теме
„Откривење- свет
Библије“ радионица о
етичким вредностима
којима нас учи Свето
Писмо.
▪У оквиру теме „Човек
изван рајског врта“
израда макете Нојеве
барке.
▪У оквиру теме
„Соломон и
јерусалимски храм“

светитеља које славе као Крсну
славу.
Такође, пре почетка Васкршњег
поста, треба упознати ученике с
његовом садржином и циљем,
као и са богословском подлогом
поста, и његовом важношћу за
човека.

-Разумеће околности у
којима је Бог дао Закон
преко Мојсија.
-Разумеће начин на који
се Бог стара о свету и
човеку од Адама до Ноја
-Развити осећај
одговорности за свет
који их окружује
-Разумеће значај
старозаветне Скиније и
храма
-Разумеће улогу
старозаветних царева и
пророка
-Увидеће лепоту
Давидових Псалама
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прављење макете
старозаветног храма
▪У оквиру теме „Цар
Давид“ учење певања
једног од Псалама.
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6. ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
6.1. ДОДАТНИ РАД

6.1.1. СРПСКИ ЈЕЗИК
Садржаји
програма

Језик

Књижевност

Култура
изражавања

Број
часова

24

Активности ученика у образовноваспитном раду
- примењује претходно стечена
знања; овладава новим граматичким
и правописним законитостима
(падежни систем, променљиве и
непроменљиве речи, писање
великог слова и одричне речце не);
- уочава на примерима;
- упоређује;
-уз помоћ наставника решава тестове
са ранијих такмичења.

8

- чита, анализира и интерпретира
дела по избору ученика и уочава
главне мотиве и песничке слике;
- запажа основне карактеристике
ликова.ставника;

4

- усваја општа правила о писму као
облику општења;
- увежбава технике у изради
писменог састава и анализира
стилске грешке оцењених радова.

Активности наставника
у образовно-васпитном
раду

Начини и
поступци
извођења
програма

Циљеви и задаци
садржаја програма

- монолошки;
-презентује наставне садржаје; - дијалошки;
- текстовни;
- мотивише на закључивање;
- индивидуални
- припрема за такмичења;

- припрема ученика за
школско, општинско,
окружно и републичко
такмичење из Српског
језика.

- монолошки;
-презентује наставне садржаје; - дијалошки;
- мотивише на закључивање;
- текстовни;
- припрема за такмичења;
- индивидуални;
- демонстративни

- увођење ученика у структуру
и анализу дела;
- тумачење главних мотива
и песничких слика у
лирској песми;
- развијање осећања за
аутентичне естетске
вредности у књижевној
уметности.

- мотивише на стваралачки
однос према језику;
- подстиче креативност
у усменом и писменом
изражавању.
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- монолошки;
- дијалошки;
- текстовни;
- индивидуални

- развијање смисла и
способности за правилно,
течно, економично и
уверљиво усмено и писмено
изражавање;
- богаћење речника.

6.1.2. МАТЕМАТИКА
БРОЈ ЧАСОВА: 36 часова годишње
ИСХОДИ:

НАСТАВНА ТЕМА И
САДРЖАЈИ

Ученик ће моћи да:
− израчуна вредност
бројевног израза и
реши линеарну једначину или
неједначину (у скупу природних
бројева)
− реши проблем из
свакодневног живота
користећи бројевни
израз, једначину или
неједначину
− примени правила
дељивости са 2, 3, 4, 5,
9, 25 и декадним јединицама
− разликује просте и
сложене бројеве и
растави број на просте
чиниоце
− одреди и примени НЗС
и НЗД
− изводи скуповне
операције уније,
пресека, разлике и
правилно употребљава
одговарајуће скуповне
ознаке
− правилно користи речи

ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ И
ДЕЉИВОСТ
-Својства операција
сабирања, множења,
одузимања и дељења
у скупу N0.
-Дељење са остатком
у скупу N0 (једнакост
a=bq+r, 0≤ r<b).
-Својства дељивости;
чиниоци и садржаоци
природног броја.
-Дељивост са 2, 5 и
декадним јединицама.
-Дељивост са 4 и 25.
-Дељивост са 3 и 9.
-Скупови и скуповне
операције: унија,
пресек и разлика.
-Прости и сложени
бројеви.
Ератостеново сито
-Растављање
природних бројева на
просте чиниоце.
Заједнички делилац и
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ
- Компетенција
за учење
- Рад са
подацима и
информацијама
-Комуникација
-Сарадња
- Дигитална
Компетенција

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ

Монолошка, дијалошка

и, или, не, сваки у
математичко-логичком
смислу

− правилно користи
геометријски прибор
− препозаје основне геометријске
објекте
− нацрта праву паралелну
датој правој користећи
геометријски прибор
− упореди, сабира и
одузима дужи,
конструктивно и
рачунски
− преслика дати
геометријски објекат
централном симетријом
и транслацијом
− идентификује врсте
и опише својства
углова (суседни,
упоредни, унакрсни,
углови на
трансверзали,
углови са
паралелним
крацима) и примени
њихове узајамне
односе

највећи заједнички
делилац. Еуклидов
алгоритам за
налажење НЗД.
Веза између НЗД и
НЗС
ОСОВНИ ПОЈМОВИ
ГЕОМЕТРИЈЕ
-Тачке и праве;
односи припадања и
распореда.
-Однос правих у
равни; паралелност.
-Мерење дужине и
једнакост дужи.
-Кружница и круг. -Кружница и права.
-Преношење и
надовезивање дужи.
-Централна
симетрија.
-Вектор и
транслација.
УГАО
-Угао, централни
угао; једнакост
углова.
-Надовезивање
углова (суседни
углови,
конструктивно
упоређивање,
сабирање и
одузимање
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-Компетенција
за учење
- Рад са
подацима и
информацијама
-Комуникација
-Дигитална
Компетенција

Монолошка, дијалошка,
илустратива

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

Монолошка, дијалошка,
илустратива,
демонстративна

− нацрта праву
нормалну на дату
праву користећи
геометријски прибор
− измери дати угао и
нацрта угао задате
мере
− упореди, сабере и
одузме углове
рачунски и
конструктивно
− реши задатак применом
основних својстава
паралелограма(једнакост
наспрамних страница и
наспрамних углова)
− прочита, запише,
упореди и представи на
бројевној полуправој
разломке у оба записа и
преводи их из једног
записа у други
− одреди месну вредност
цифре у запису
децималног броја
− заокругли број и
процени грешку
заокругљивања;
− израчуна вредност сложеног
бројевног израза и
реши сложеу
линеарну једначину и
неједначину
− реши сложен

углова).
-Упоредни
углови; врсте
углова.
-Мерење углова,
сабирање и
одузимање мере
углова.
-Угао између две
праве; нормалне
праве; унакрсни
углови.
-Углови на
трансверзали.
-Транслација и
углови.
РАЗЛОМЦИ
-Појам разломка
облика a/b
-Придруживање
тачака бројевне
полуправе
разломцима.
-Проширивање,
скраћивање и
упоређивање
разломака.
-Децимални запис
разломка и
превођење у запис
облика a/b(b≠ 0).
Упоређивање
бројева у
децималном

-Компетенција
за учење
- Рад са
подацима и
информацијама
-Комуникација
-Сарадња
-Дигитална
компетенција
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Монолошка, дијалошка,
илустративна

проблем из
свакодневног живота
користећи бројевни
израз, линеарну
једначину или
неједначину
− одреди проценат дате
величине
− примени размеру у
једноставним реалним
ситуацијама
− примени аритметичку
средину датих бројева
− сакупи податке и
прикаже их табелом и
кружним дијаграмом и
по потреби користи
калкулатор или
расположиви софтвер
− идентификује оснoсиметричну
фигуру и одреди њену осу
симетрије
− симетрично преслика
тачку, дуж и једноставнију
фигуру користећи
геометријски прибор
− конструише симетралу
дужи, симетралу угла
и примењује њихова
својства
-конструише праву која
је нормална на дату
праву или паралелна
датој прави.

запису.
-Заокругљивање
бројева.
-Основне рачунске
операције с разломцима (у оба
записа) и њихова
својства.
-Једноставне једначине и
неједначине у
скупу разломака.

ОСНА СИМЕТРИЈА
-Осна симетрија у
равни и њене особине.
-Оса симетрије фигуре.
-Симетрала дужи и
конструкција нормале.
- Симетрала угла.

-Компетенција за
учење
- Рад са подацима
и информацијама
-Комуникација
-Сарадња
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Монолошка, дијалошка,
илустративна

6.2. ДОПУНСКИ РАД
6.2.1. СРПСКИ ЈЕЗИК
Садржаји програма

Број
часова

Активности ученика у
образовно-васпитном
раду

Активности наставника у
образовно-васпитном раду
- презентује наставни садржај
и прилагођава методе
ученичким способностима

индивидуални,
групни,
фронтални

Начини и поступци
извођења програма

Циљеви и
задаци
садржај
а ученика
оспособљавање
да препознају програм
облике
именских речиа и да их
правилно користе
бољи резултати на
проверама,
побољшање
говорне културе

1. Падежи

10

слушаjу, издвајају
именске речи из текста,
мењају речи по падежима

2. Глаголски облици

7

издвајају глаголске
основе, мењају глаголе и
проналазе их у тексту

- презентује наставни садржај
и прилагођава методе
ученичким способностима

рад у пару,
фронтални

8

пишу текст, исправљају
неправилно написане
реченице, питају

- презентује наставни садржај
и прилагођава методе
ученичким способностима

рад у пару,
фронтални,
индивидуални

6

слушају, разговарају,
питају, препознају

- презентује наставни садржај и
текстуални,
прилагођава методе ученичким
фронтални,
способностима

усвајање основних термина
науке о књижевности

5

слушају, издвајају
стилска средства из
обрађених књижевних
дела

- презентује наставни садржај
и прилагођава методе
ученичким способностима

развијање говорне и
писмене културе

3.Правопис

4. Књижевнотеоријски појмови

5.Стилске фигуре
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текстуални,
фронтални,
индивидуални

побољшање писмене
културе

6.2.2. МАТЕМАТИКА
БРОЈ ЧАСОВА: 36 часова годишње
ИСХОДИ:
Ученик ће моћи да:
− израчуна вредност
једноставнијег
бројевног израза и
реши једноставну
линеарну једначину или
неједначину (у скупу
природних бројева)
− зна правила
дељивости са 2, 3, 4, 5,
9, 25 и декадним
јединицама
− разликује просте и
сложене бројеве и
растави мањи број на просте
чиниоце
− одреди НЗС
и НЗД мањих бројева
− изводи скуповне
операције уније,
пресека, разлике и
правилно употребљава
одговарајуће скуповне
ознаке

НАСТАВНА ТЕМА И
САДРЖАЈИ
ПРИРОДИ БРОЈЕВИ И
ДЕЉИВОСТ
-Својства операција
сабирања, множења,
одузимања и дељења
у скупу N0.
-Дељење са остатком
у скупу N0 (једнакост
a=bq+r, 0≤ r<b).
-Својства дељивости;
чиниоци и садржаоци
природног броја.
-Дељивост са 2, 5 и
декадним јединицама.
-Дељивост са 4 и 25.
-Дељивост са 3 и 9.
-Скупови и скуповне
операције: унија,
пресек и разлика.
-Прости и сложени
бројеви.
Ератостеново сито
-Растављање
природних бројева на
просте чиниоце.
Заједнички делилац и

КОМПЕТЕНЦИЈЕ ОПШТЕ
И МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ
- Компетенција
за учење
- Рад са
подацима и
информацијама
-Комуникација
-Сарадња
- Дигитална
компетенција
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НАСТАВНЕ МЕТОДЕ
Монолошка, дијалошка

највећи заједнички
делилац.

− правилно користи
геометријски прибор
− препозаје основне
геометријске објекте
− нацрта праву паралелну
датој правој користећи
геометријски прибор
− упореди, сабира и
одузима дужи,
конструктивно и
рачунски
− преслика дати
геометријски објекат
централном симетријом
и транслацијом

ОСОВНИ ПОЈМОВИ
ГЕОМЕТРИЈЕ
-Тачке и праве;
односи припадања и
распореда.
-Однос правих у
равни; паралелност.
-Мерење дужине и
једнакост дужи.
-Кружница и круг. -Кружница и права.
-Преношење и
надовезивање дужи.
-Централна
симетрија.
-Вектор и
транслација.

-Компетенција
за учење
- Рад са
подацима и
информацијама
-Комуникација
-Дигитална
Компетенција

Монолошка,
илустратива

− идентификује врсте
и опише својства
углова и зна
њихове узајамне
односе
− нацрта праву
нормалну на дату
праву користећи
геометријски прибор
− измери дати угао и
нацрта угао задате
мере
− упореди, сабере и

УГАО
-Угао, централни
угао; једнакост
углова.
-Надовезивање
углова (суседни углови,
конструктивно упоређивање,
сабирање и одузимање
углова).
-Упоредни углови; врсте
углова.
-Мерење углова,
сабирање и

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

Монолошка,
дијалошка,
илустратива, демонстративна
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дијалошка,

одузме углове
рачунски и
конструктивно

одузимање мере
углова.
-Угао између две
праве; нормалне
праве; унакрсни
углови

− прочита, запише,
упореди и представи на
бројевној полуправој
разломке у оба записа и
преводи их из једног
записа у други
− одреди месну вредност
цифре у запису
децималног броја
− заокругли број
− израчуна вредност
једноставнијег
бројевног израза и
реши једноставну
линеарну једначину и
неједначину

РАЗЛОМЦИ
-Појам разломка
облика a/b.
-Придруживање
тачака бројевне
полуправе
разломцима.
-Проширивање,
скраћивање и
упоређивање
разломака.
-Децимални запис
разломка и
превођење у запис
облика a/b(b≠ 0).
Упоређивање
бројева у
децималном
запису.
-Заокругљивање
бројева.
-Основне рачунске
операције с
разломцима.
ОСНА СИМЕТРИЈА
-Осна симетрија у
равни и њене особине.

− идентификује
оснoсиметричну
фигуру и одреди њену

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

Монолошка,
илустративна

дијалошка,

-Компетенција за
учење
- Рад са подацима

Монолошка,
илустративна

дијалошка,
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осу симетрије
− симетрично преслика
тачку, дуж и
једноставнију фигуру
користећи
геометријски прибор
− конструише симетралу
дужи, симетралу угла

-Оса симетрије фигуре.
-Симетрала дужи и
конструкција нормале.
- Симетрала угла.

и информацијама
-Комуникација
-Сарадња

196

6.2.3. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
БРОЈ ЧАСОВА: 36
ИСХОДИ:
Ученик ће моћи да:
‒ разумеју и реагују на
једноставније исказе који се
односе на описивање
интересовања и хобије,
допадање и недопадање;
‒ разумеју и формулишу
једноставније изразе који се
односе на поседовање и
припадност;
‒ питају и кажу шта неко
има/нема и чије је нешто;
‒ разумеју једноставнија
питања која се односе на
просторне односе и одговоре на
њих; опишу просторне односе
једноставним, везаним
исказима;
‒ разумеју једноставнији опис
предмета и опишу њихове
карактериситке користећи
једноставна језичка средства;
‒ разумеју краће текстове који
се односе на поздрављање,
представљање и
тражење/давање информација
личне природе;
‒ поздрављају и
отпоздрављају, представљају
себе и другог користећи
једноставна језичка средства

НАСТАВНА ТЕМА И
САДРЖАЈИ

КОМПЕТЕНЦИЈЕ ОПШТЕ И
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ
Поздрављање и представљање
КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА
Обрада, утврђивање
себе и других и тражење/давање ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ;
основнихинформација о себи и
-ВЕШТИНА
другима у ширем друштвеном
КОМУНИКАЦИЈЕ;
контексту.
-РАД СА ПОДАЦИМА И
Изражавање
интересовања, ИНФОРМАЦИЈАМА
изражавање
припадања
и
поседовања;
исказивање
просторних односа; описивање
карактеристика предмета.
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разумеју једноставнији опис
особа, биљака, животиња,
предмета, појaва или места;
‒ упоређују и описују
карактеристике живих бића,
предмета, појава и места
користећи једноставнија
језичка средства;
‒ саопштe кратку поруку
(телефонски разговор, дијалог
уживо, СМС, писмо, имејл)
којом се захваљује.
‒ разумеју једноставне текстове
којима се описују сталне,
уобичајене радње у
садашњости; рaзмене
информације које се односе на
дату комуникативну ситуацију;
опишу сталне и уобичајене
активности у неколико везаних
исказа;
‒ разумеју једноставне исказе
који се односе на интересовања,
планове и предлоге и реагују на
њих; размене једноставне
исказе у вези са туђим
интересовањима, плановима и
предлозима; саопште шта њих
или неког другог занима
односно шта они или неко
други планирају или предлажу;
‒ разумеју и описују сличности
и разлике у начину живота у
земљама циљне културе и код
нас;
‒ разумевање разлика у
часовним зонама;

Описивање и упоређивање
карактеристика живих бића,
предмета, појава и места

Описивање
догађаја у
садашњости; исказивање
интересовања, планова и
предлога.
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-КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА
ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ;
-ВЕШТИНА
КОМУНИКАЦИЈЕ;
-ВЕШТИНА САРАДЊЕ;
-EСТЕТИЧКА
КМПЕТЕНЦИЈА;
-ДИГИТАЛНА
КОМПЕТЕНЦИЈА;
-РАД СА ПОДАЦИМА И
ИНФОРМАЦИЈАМА.

Обрада, утврђивање

-КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА
ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ;
-ВЕШТИНА
КОМУНИКАЦИЈЕ;
-ВЕШТИНА САРАДЊЕ;
-EСТЕТИЧКА
КМПЕТЕНЦИЈА;
-ДИГИТАЛНА
КОМПЕТЕНЦИЈА;
-РАД СА ПОДАЦИМА И
ИНФОРМАЦИЈАМА;
-БРИГА ЗА ЗДРАВЉЕ.

Обрада, утврђивање

‒ разумеју и описују важније
догађаје у земљама циљне
културе.

‒ разумеју и реагују на
наједноставније забране, своје
и туђе обавезе;
‒ размењују једноставније
информације које се односе на
забране и правила понашања у
школи и на јавном месту (у
превозном средству, спортском
центру, биоскопу, зоолошком
врту и слично), као и на своје и
туђе обавезе;
‒ представљају правила
понашања, забране и листу
својих и туђих обавеза
користећи одговарајућа језичка
средства;
‒ разумеју једноставне исказе
који се односе на изражавање
мишљења/интересовања/
допадања/ недопадања;
размењују и формулишу
једноставне исказе којима се
изражавају
мишљења/интересовања/
допадања/недопадања;
‒ упоређују и уочавају
сличности и разлике у
школском
животу
циљне
културе и код нас.

Школскидани;описивањебића,
предмета и места;
изражавањемишљења/
интересовања/допадања/
недопадања; описивањедогађаја
у садашњости.
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КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА
ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ;
-ВЕШТИНА
КОМУНИКАЦИЈЕ;
-ВЕШТИНА САРАДЊЕ;
-EСТЕТИЧКА
КМПЕТЕНЦИЈА;
-ДИГИТАЛНА
КОМПЕТЕНЦИЈА;
-РАД СА ПОДАЦИМА И
ИНФОРМАЦИЈАМА;
-БРИГА ЗА ЗДРАВЉЕ.

Обрада, утврђивање

Изражавање
допадања
и
‒ разумеју једноставне исказе
недопадања;
изражавање
који се односе на изражавање
количина; исказивање савета.
допадања/недопадања;
размењују и формулишу
једноставне исказе који се
односе на изражавање
допадања/
недопадања;
‒ разумеју једноставније изразе
који се односе на количину
нечега; питају и кажу колико
нечега има/нема користећи
једноставнија језичка средства;
на једноставан начин наручи
јело и/или пиће у ресторану и
пита/каже/ израчуна колико
нешто кошта;
‒ разумеју једноставне савете и
реагује на њих; упуте
једноставне савете;
‒ саставе списак за куповину –
намирнице и количине
намирница (две векне хлеба,
пакет тестенине, три конзерве
туњевине и слично);
‒ уочавају сличности и разлике
у начину исхране у земљама
циљне културе и код нас
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КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА
ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ;
-ВЕШТИНА
КОМУНИКАЦИЈЕ;
-ВЕШТИНА САРАДЊЕ;
-EСТЕТИЧКА
КМПЕТЕНЦИЈА;
-ДИГИТАЛНА
КОМПЕТЕНЦИЈА;
-РАД СА ПОДАЦИМА И
ИНФОРМАЦИЈАМА;
-БРИГА ЗА ЗДРАВЉЕ

Обрада, утврђивање

‒ разумеју једноставнији опис
животиња и појaва;
‒ упореде и опишу појаве и
карактеристике животиња
користећи једноставнија
језичка средства;
‒ разумеју једноставније
текстове у којима се описују
способности; размене
информације које се односе на
дату комуникативну ситуацију;
изразе способности користећи
неколико везаних исказа;
‒ разумеју и реагују на
једноставније дозволе и
забране; размене једноставније
информације које се односе на
дозволе и забране.
‒ разумеју и поштују правила
учтиве комуникације;
‒ познају значајнија места и
животињски свет једне од
земаља циљне културе (Индије).
‒ разумеју једноставнe описe
места;
‒ опишу места користећи
једноставна језичка средства;
‒ упореде и опишу
карактериситке места;
‒ разумеју једноставнија
питања која се односе на
просторне односе и
оријентацију у простору и
одговоре на њих; опишу
просторне односе

Описивање
појава
и
карактеристика бића; описивање
општих способности; изрицање
дозвола и забрана.

КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА
ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ;
-ВЕШТИНА
КОМУНИКАЦИЈЕ;
-ВЕШТИНА САРАДЊЕ;
-EСТЕТИЧКА
КМПЕТЕНЦИЈА;
-ДИГИТАЛНА
КОМПЕТЕНЦИЈА;

Обрада, утврђивање

Описивање места; Исказивање
средстава
транспорта;
исказивање просторних односа –
оријентација
у
простору.Описивање догађаја и
способности у прошлости

- КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА
ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ;
-ВЕШТИНА
КОМУНИКАЦИЈЕ;
-ВЕШТИНА САРАДЊЕ;
-EСТЕТИЧКА
КМПЕТЕНЦИЈА;
-ДИГИТАЛНА
КОМПЕТЕНЦИЈА;
-БРИГА ЗА ЗДРАВЉЕ

Обрада, утврђивање

201

једноставним, везаним
исказима;
‒ разумеју и поштују правила
учтиве комуникације;
‒ познају веће градове (Лондон,
Единбург) у земљама циљне
културе (ВБ).
‒ опише неки историјски
догађај, историјску личност и
слично.
‒ разумеју, траже и дају
једноставнија обавештења о
хронолошком времену и
метеоролошким приликама у
ширем комуникативном
контексту;
‒ опишу различите пејзаже и
разговарају о њима;
‒ разумеју планове и намере и
реагују на њих;
‒ размене једноставне исказе у
вези са својим и туђим
плановима и намерама;
саопште шта они или неко
други планира или намерава;
‒ опишу метеоролошке прилике
и климатске услове у својој
земљи и једној од земаља
циљне културе једноставним
језичким средствима.

Исказивање планова и намера; - КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА
описивање
метеоролошког ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ;
времена.
-ВЕШТИНА
КОМУНИКАЦИЈЕ;
-ВЕШТИНА САРАДЊЕ;
-EСТЕТИЧКА
КМПЕТЕНЦИЈА;
-ДИГИТАЛНА
КОМПЕТЕНЦИЈА
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Обрада, утврђивање

6.2.4. БИЛОГИЈА
БРОЈ ЧАСОВА: 36
ИСХОДИ:

НАСТАВНА ТЕМА И
САДРЖАЈИ

КОМПЕТЕНЦИЈЕ ОПШТЕ
И МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Ученик ће моћи да:
– истражује особине живих
бића према упутствима
наставника и води рачуна о
безбедности током рада;
– групише жива бића према
њиховим заједничким
особинама;

– идентификује основне
прилагођености спољашње
грађе живих бића на услове
животне
средине,
укључујући и основне односе
исхране и распрострањење;

Порекло и
живота
Садржаји:

разноврсност

Жива бића, нежива природа
и биологија.
Особине живих бића:
ћелијска грађа, исхрана,
дисање, излучивање,
надражљивост,
покретљивост,
размножавање, раст и
развиће. Једноћелијски и
вишећелијски организми.
Основе класификације:
главни (морфолошки)
карактери и особине важне за
класификацију.
Формирање скупова
карактера који се

-естетичка компетенција
-комуникација
-одговоран однос према
околини
-одговоран однос према
здрављу
- рад са подацима и
информацијама

Јединство грађе и функције
као основа живота
Садржаји:

-естетичка компетенција
-комуникација
-одговоран однос према
Живот у воденој и копненој околини
средини
-одговоран однос према
– изглед, прилагођености на здрављу
начин живота.
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НАСТАВНЕ МЕТОДЕ

метода усменог излагања,
текстуална
метода,
демонстративна
метода,
метода презентације

метода усменог излагања,
текстуална
метода,
демонстративна
метода,
метода презентације.

–прикупља
податке
о
варијабилности организама
унутар једне врсте, табеларно
и графички их представља и
изводи
једноставне
закључке;

Живот у води – изглед,
прилагођености на начин
живота.
Живот на копну – изглед,
прилагођености на начин
живота.
Живот под земљом – изглед,
прилагођености на начин
живота.
Наслеђивање и еволуција
Садржаји:
Преношење
особина
са
родитеља на потомке.
Разлике родитеља и потомака

-доведе у везу промене у
спољашњој
средини
(укључујући утицај човека)
са губитком разноврсности
живих бића на Земљи;
– направи разлику између
одговорног и неодговорног
односа према живим бићима
у непосредном окружењу;

Живот у екосистему
Садржаји:
Жива бића из непосредног
окружења.
Позитиван
и
негативан
утицај људи на жива бића и
животну средину.

- идентификује елементе
здравог начина живота и у
односу на њих уме да
процени сопствене животне

Човек и здравље
Садржаји:
Здрава исхрана и унос воде.
Енергетски напици.

- рад са подацима и
информацијама
Дигитална компетенција

-естетичка компетенција
-комуникација
-одговоран однос према
околини
-одговоран однос према
здрављу
- рад са подацима и
информацијама
Дигитална компетенција
-естетичка компетенција
-комуникација
-одговоран однос према
околини
-одговоран однос према
здрављу
- рад са подацима и
информацијама
Дигитална компетенција
-естетичка компетенција
-комуникација

204

метода усменог излагања,
текстуална
метода,
демонстративна
метода,
метода презентације.

метода усменог излагања,
текстуална
метода,
демонстративна
метода,
метода презентације.

метода усменог излагања,
текстуална
метода,
демонстративна
метода,
метода презентације.

навике и избегава ризична Штетност дуванског дима и -одговоран однос према
понашања
психоактивних супстанци.
околини
Физичка
активност
и -одговоран однос према
здрављу
здравље.
- рад са подацима и
информацијама
Дигитална компетенција
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6.2.5. ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
БРОЈ ЧАСОВА: 1 недељно , 36 годишње
ИСХОДИ:

НАСТАВНА ТЕМА И
САДРЖАЈИ

Ученик ће моћи да:
-поздрави и
отпоздрави,примењујући
најједноставнија језичка
средства
-представи себе и другог
-разуме јасно постављена
једноставна питања личне
природе и одговара на њих

-разуме упутства и налоге и
реагује на њих
-разуме једноставно исказане
честитке и одговара на њих
-упути једноставне честитке

1, Le club de ma classe
Les salutations
L ' alphabet
Les nombres de 0 à 20
Les couleurs
Les connaissances ( masculin
et féminin )
Les verbes : s ' appeler, être
Les articles indéfinis
(un,une,des)
Les pronoms personnels
sujets
Les adjectifs qualificatifs ( le
caractère )
Les questions (1)
2.Le club des artistes
Les fournitures scolaires
Les mois de l' année
Les nombres de 50 à 100
Les articles définis ( l' ,le,
la,les)
Le pluriel des adjectifs
qualificatifs (1)
Les questions (2)
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ
Kомпетенције за
целоживотно учење
Дигитална компетенција
Комуникација
Решавање проблема
Сарадња

Kомпетенције за
целоживотно учење
Дигитална компетенција
Комуникација
Решавање проблема
Сарадња

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ

Дијалошка
Рад с књигом
Игра
Практични рад
Рад на тексту

Дијалошка
Рад с књигом
Практични рад
Рад на тексту

Le verbe avoir
Le présent des verbes en –er
La forme négative : ne (n' )
...pas (1)
3. Le club des lecteurs
-разуме једноставна и
пажљиво исказана правила
понашања (сугестије,
препоруке,
забране ) и реагује на њих уз
визуелну подршку (знакови ,
симболи и слично) и без ње
-разуме
једноставна
обавештења
o
хронолошком/метеоролошком
времену и реагује на њих,
тражи и даје кратка и
једноставна обавештења о
хронолошком времену

Компетенције за
целоживотно учење
Дигитална
компетенција
Комуникација
Решавањe
проблема
Сарадња

Les espaces du collège
Les objets de la classe
Les matières scolaires
Les jours de la semaine
L ' emploi du temps
Les heures
Le CDI
Les types de documents
(roman, BD...)
Les questions (3)
Les adjectifs possessifs
À + pronom tonique
(moi,toi,lui,elle)

Рад с књигом
Практичне активности
Дијалошка
Рад на тексту

4. Le club des arhlètes
-разуме позив и реагује на
њега
-упути позив на заједничку
активност
-разуме једноставан опис
живих бића, предмета, места и
појава , опише жива
бића ,
предмете , места и појаве
једноставним језичким
средствима
-разуме једноставне исказе о
уобичајеним и тренутним

Les parties du corps
Les membres de la famille
Les animaux de la compagnie
Les disciplines sportives
Les articles contractés :
au,aux (1)
Le féminin et le pluriel des
adjectifs qualificatifs (2)
Les adjectifs qualificatifs (le
physique)
Le pronom sujet on (= nous)
Les pronoms toniques
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Компетенције за
целоживотно учење
Дигитална компетенција
Комуникација
Решавање проблема
Сарадња
Одговорно учешће у
демократском друштву
Одговоран однос према
здрављу

Рад с књигом
Практичне активности
Дијалошка
Рад на тексту

активностима и способностима
и реагује на њих
-опише и планира уобичајене и
тренутне активности кратким
једноставним језичким
средствима
-опише шта уме/не уме да
(у)ради
-разуме једноставна
обавештења о простору и
оријентацији у простору и
реагује на њих
-тражи и пружи кратка и
једноставна обавештења о
оријентацији у простору
-опише непосредни простор у
којем се креће

La négation : ne (n' )...pas (2)
Le présent du verbe aller
Expression avoir mal à

5. Le club des citadins

Le lexique de la circulation
La ville et les moyens de
transport
Les lieux de la ville
Les déguisements
Les professions
Les formules de politesse
Les prépositions de lieu
Les articles contractés : du,
des (2)
Les adjectifs numéraux
ordinaux
Le féminin des noms de
professions
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Компетенције за
целоживотно учење
Дигитална компетенција
Комуникација
Решавање проблема
Сарадња
Одговоран однос према
околини

Рад с књигом
Практичне активности
Дијалошка
Рад на тексту

Le présent des verbes:
prendre, faire
L' impératif

affirmatif

et

négatif (tu et vous)
-разуме једноставна
обавештења о метеоролошком
времену и реагује на
њих,тражи и даје кратка и
једноставна обавештења о
метеоролошком времену
-разуме свакодневне исказе у
вези с непосредним потребама
, осетима и осећањима и
реагује на њих
-изрази основне потребе, осете
и осећања кратким и
једноставним језичким
средствима

Expression faire + activité
6. Le club des photographes
Le lexique de la nature
Les éléments naturels
Les saisons et le climat
Les pays , les continents et les
habitants
Parler du temps qu' il fait (il
fait chaud, il y a du soleil...)
Dire ou on habite, ou on est,
ou on va
Habiter à + ville ;
Habiter en/au/aux + pays
Le présent du verbe venir
Le futur proche (forme
affirmative) et les expressions
temporelles
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Дигитална компетенција
Комуникација
Решавање проблема
Сарадња
Естетска компетенција
Одговиран однос према
околини

Рад с књигом
Практичне активности
Дијалошка
Рад на тексту

6.2.6. Руски језик
Годишњи фонд наставних часова: 9
За планирање је коришћен: Конечно! 1; издавач: Klett – К.А. Баман, У. Боргварт, М. Брош, Д. Генч, Н.О. Јос, Г. Р. Боровски, Е. Валах, Ж.
Ценкер, Д. Керкез, Ј. Гинић
Садржај и број наставних јединица у оквиру наставних тема прилагодити ученицима.

НАЗИВ ТЕМЕ

НАСТАВНИ САДРЖАЈ

БРОЈ ЧАСОВА

1 Привет, Россия!

Увежбавати:
речи везане за упознавање, градове, имена, хобије, омиљена јела
основне бројеве од 1 до 10
правилан изговор самогласника и сугласника

1

2 Кафе «Планета»

Увежбавати:
речи везане за поздрављање, давање и прихватање предлога,
наручивање јела и пића,
род именица (номинатив једнине)
номинатив множине именица
правила за писање после К, Г, Х
садашње време глагола БИТИ
интонацију у упитним реченицама

1

3 Школа №3

Увежбавати:
постављање питање
постављање питања у вези са тим ко шта радаи
опомињања некога, давање задатака
навођења места
исказивање онога о чему неко други мисли
језичких конструкција за разговор преко телефона
тражења решења за неки проблем
писања и одговарања на имејл

2
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4 Семья Ирины

5 Свободное время

исказивања свиђања и несвиђања
промену глагола у првој и другој конјугацији
облика локатива иманица у једнини
употребу предлога В и На
акузатива једнине
редоследа речи код исказивања негације
редних бројева од 1 до 10
назива дана у недељи
Увежбавати:
представљања пуним именом
исказивања припадности
исказивања неправде и неслагања
давање предлога
позивање некога на јело
исказивања забринутости
исказивања старости у годинама
постављање питања у вези са тим шта неко ради
личне заменице
промене глагола имати
граматичког и природног рода именица
датива именица у једнини
генитива именица у једнини
основних бројева од 11 до 100
званичног изражавања времена
Увежбавати:
како понудити некоме чај
разговор о слободном времену
предлагање заједничке активности
изражавање позитивних коментара о нечијим вештинама
разговора о изненадном проблему
разговора о слободном времену
описивања одеће
постављање питања о томе ко игра коју улогу
изражавање слагања са неким
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1

2

6 Добро пожаловать в
Москву!

7Праздники

инструментала именица у једнини
повратних глагола у садашњем времену
промена придева тврде промене
разликовање категорија живо неживо
употреба глагола играти са предлозима
Увежбавати:
разговора о превозу и превозним средствима
разговора о плановима
постављање питања о путовању и описивање пута
разговора о неком граду
глагола кретања
личне заменице этот, эта, это, эти
питања Как дойти до…? Где находится…?
Увежбавати:
навођење датума
разговор о празницима
честттитања
исказивања шта ко треба да ради
одбаирања нечега
назива месеци и годишњих доба
редних бројева од 11 до 31
промену неправилног глагола хтети
присвојних заменица его, ее и их
прошлог времена

УКУПНО

1

1

9
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7. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО - ВАСПИТОГ РАДА
СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ –
Програми слободних активности реализују се од петог до осмог разреда.

7.1. Драмска секција
Садржаји програма

Упознавање и евалуација

Драмске врсте, историјски
развој драме, највећи
светски и српски драмски
писци и њихова дела
ТВ драме и гледање
снимака позоришне
представе ( у случају
могућности ,одлазак у
позориште)

Вежбање покрета и
гримаса

Број
часова

Активности ученика у
образовно-васпитном
раду

Активности наставника у
образовно-васпитном раду

Начини и поступци
извођења програма

Циљеви и задаци
садржаја програма

4

Учтиво се представљају,
слушају пажљиво друге ,
износе жеље и очекивања,
анализирају себе и друге

Презентује наставни садржај

индивидуални,
групни

Оспособљавање ученика да
јасно искажу своје жеље,
очекивања и ставове,
самокритичност

2

Слушају, наводе дела и
писце које они знају и
издвајају оне који су им се
највише допали

Презентује наставни садржај и
прилагођава методе
ученичким способностима

фронтални,
индивидуални рад
рад у пару

Побољшање опште
културе и знања из
књижевности

4

Гледају ТВ драму и
позоришну представу
(снимак), дискутују
аргументовано и праве
разлику између
позоришне и ТВ драме

Презентује наставни садржај и
прилагођава методе ученичким
способностима, учествује активно
у дискусији

групни,
индивидуални и
фронтални

Разликовање филмске и сценске
уметности

2

Добијају задатке на
папирићима шта треба да
објасне покретима и
мимиком (емоције,
ситуације, упозорења…),
опонашају једни друге као
огледало

Презентује наставни садржај и
прилагођава методе ученичким
способностима, смишља задатке

групни,
индивидуални рад,
рад у пару
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Вежбати покрете и гримасе,
уочити важност покрета тела и
лица

Садржаји програма
Вежбање дикције и
интонације – рецитовање и
разговор о изведеним
рецитацијама

Одабир драмског текста за
извођење, подела улога

Број
часова

Активности ученика у
образовно-васпитном
раду

Активности наставника у
образовно-васпитном раду

Начини и поступци
извођења програма

Циљеви и задаци
садржаја програма

2

Читају и рецитују
одабране књижевне
текстове и текстове по
избору, аргументовано
коментаришу рецитовање

Презентује наставни садржај и
прилагођава методе ученичким
способностима, одабир адекватних
текстова

индивидуални, групни и
фронтални

Спознавање важности дикције и
интонације, исправно користи
књижевни језик и дијалекте,
жаргон. Стицање способности
изношења и прихватања критике

2

Бирају текстове и износе
мисљење зашто треба
одабрати баш тај текст,
предлажу улоге

Активно учествује у одабиру
текста и даје смернице

индивидуални и групни

Развијање колективног духа

Препознавање властитих
креативних способности,
уживљавање у драмску
ситуацију, анализирати и
коментарисати властиту и друге
изведбе

Читање драмског текста по
улогама, уживљавање у
драмску ситуацију и што
боље извођење улога,
анализа изведбе

10

Вежбају улоге, сугеришу
другима

Даје глумачке смернице и активно
учествује

фронтални,
дијалошки,
групни рад

Осмишљавање
сценографије и
костимографије за
одабрани драмски комад

5

Дају креативне идеје,
учествују у осмишљавању
сцене и костима

Даје смернице и активно учествује

Групни, индивидуални

Развијање креативности и
колективног духа

Генерална проба,
претпремијера и премијера

3

Сценски наступ

Даје смернице и активно учествује

Групни, индивидуални

Разбијање треме од јавног
наступа и јавни наступ
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7.2. Библиотекарска секција
Садржаји програма
Упознавање ученика са
радом библиотекарске
секције

Број
часова

Активности ученика у
образовно-васпитном
раду

Активности наставника у
образовно-васпитном раду

Начини и поступци извођења
програма

2

Запажају простор, изглед
полица, распоред књига, број
књига у школској библиотеци

-Презентује садржаје
-Упознаје ученике са радом
библиотеке

-дијалошки
-монолошки
-демонстративни

Класификација књига,
издавање, враћање

24

-Уочавају инвентарске бројеве
-Издају и примају књиге
-Сређују и лепе физички
оштећене књиге

-Презентује наставне
садржаје и заједно са
ученицима организује рад у
библиотеци

-индивидуални
-групни
-дијалошки

Посета сајму књига

3

- Изабрани чланови
библиотекарске секције одлазе
на сајам књига

-Посећује са ученицима сајам
књига

-дијалошки
-демонстративни

7

-Приређују изложбе поводом
обележавања лика и дела Вука
Стефановића Караџића и
Светог Саве

-Помаже ученицима око
организације изложбе

-групни
-демонстративни

Приређивање изложби
књига
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7.3. Рецитаторска секција
Садржаји програма

Поезија – одлике, врсте

Технике рецитовања

Припреме и јавни наступи
ученика

Избор и припреме за
такмичење у рецитовању

Број
часова

Активности ученика у
образовно-васпитном
раду

2

Проналазе и читају
различите врсте песама
(епске и лирске),
уочавају њихове
особине

мотивише на закључивање

дијалошки,
текстуални,
индивидуални

Оспособљавање ученика
да разликују различите
врсте песама

8

Увежбава рецитовање
различитих песама,
води рачуна о
интонацији, темпу,
дикцији

Подстиче ученике да
уочавају особине доброг
рецитовања, доноси и
пушта аудио дискове

монолошки,
текстуални,
фронтални

Развијање смисла за
самостално и
правилно
рецитовање

10

Читају, прикупљају и
бирају садржаје за
разне прославе (Дан
школе, Свети Сава);
вежбају рецитовање
различитих песама;
наступају на јавним
манифестацијама

Мотивише и припрема
ученике за јавне наступе

монолошки,
дијалошки,
индивидуални,
групни

Припрема ученика за јавне
наступе

16

Читају, прикупљају
песме за такмичење;
вежбају; уочавају на
примерима и упоређују

Подстиче ученике и помаже у
одабиру песама; мотивише на
закључивање; припрема за
такмичење

дијалошки,
индивидуални,
текстуални

Припрема ученика за
школско, општинско,
окружно такмичење у
рецитовању

Активности наставника у
образовно-васпитном раду
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Начини и поступци
извођења програма

Циљеви и задаци
садржаја
програма

