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УКУПНО: Б
УКУПНО: А + Б
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1170

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни наставни предмети, изборни програми и
активнсти
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1. ЦИЉЕВИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА СУ:
1) обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоју ученика;
2) обезбеђивање подстицајног и безбедног окружења за целовити развој ученика, развијање ненасилног понашања и
успостављање нулте толеранције према насиљу;
3) свеобухватна укљученост ученика у систем образовања и васпитања;
5

развијање и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности, потребе
неговања и развоја физичких способности;
5) развијање свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине и еколошке етике, заштите
и добробити животиња;
6) континуирано унапређивање квалитета процеса и исхода образовања и васпитања заснованог на провереним научним
сазнањима и образовној пракси;
7) развијање компетенција за сналажење и активно учешће у савременом друштву које се мења;
8) пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког ученика, у складу са његовим узрастом,
развојним потребама и интересовањима;
9) развијање кључних компетенција за целоживотно учење, развијање међупредметних компетенција за потребе савремене
науке и технологије;
10) развој свести о себи, развој стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски
рад, способности самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења;
11) оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, сопственог развоја и будућег
живота;
12) развијање осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и неговање другарства и
пријатељства;
13) развијање позитивних људских вредности;
14) развијање компетенција за разумевање и поштовање права детета, људских права, грађанских слобода и способности за
живот у демократски уређеном и праведном друштву;
15) развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, развој
толеранције и уважавање различитости;
16) развијање личног и националног идентитета, развијање свести и осећања припадности Републици Србији, поштовање и
неговање српског језика и матерњег језика, традиције и културе српског народа и националних мањина, развијање
интеркултуралности, поштовање и очување националне и светске културне баштине;
17) повећање ефикасности употребе свих ресурса образовања и васпитања, завршавање образовања и васпитања у
предвиђеном року са минималним продужетком трајања и смањеним напуштањем школовања;
18) повећање ефикасности образовања и васпитања и унапређивање образовног нивоа становништва Републике Србије као
државе засноване на знању.
4)

2. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
2.1.Српски језик
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ПРЕДМЕТ: Српски језик и књижевност

РАЗРЕД: Седми

ФОНД ЧАСОВА: 144

Циљеви учења Српског језика и књижевности јесу да се ученик оспособи да правилно користи српски језик у различитим комуникативним
ситуацијама, у говору и писању; да кроз читање и тумачење књижевних дела развија читалачке компетенције које, уз књижевно знање,
обухватају емоционално и фантазијско уживљавање, живо памћење, истраживачко посматрање; подстичу имагинацију и уметнички
сензибилитет, естетско доживљавање и критичко мишљење, морално просуђивање и асоцијативно повезивање; да се одговарајућим врстама
читања оспособљава да усмерено приступа делу и приликом тумачења открива различите слојеве и значења; да стиче основна знања о
месту, улози и значају језика и књижевности у култури, као и о медијској писмености; да стиче и развија најшира хуманистичка знања и да
научи како функционално да повезује садржаје предметних области.

ТЕМАТСКИ/ГЛОБАЛНИ ПЛАН:
ОБЛАСТ
Књижевност
Језик - Граматика
Језик - Правопис
Језик - Ортоепија
Језичка култура
УКУПНО

ОБРАДА

УТВРЂИВАЊЕ

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА

УКУПНО

29
23
4
3
5
64

18
15
6
3
21
63

3
8
1
1
4
17

50
46
11
7
30
144

Корелеција са другим предметима: историја, географија, биологија, старни језици, информатика и рачунарство,
ликовна култура, музичка култура, грађанско васпитање, верска настава
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ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА:
ИСХОДИ
Ученик ће моћи да:
користи књижевне
термине и појмове
обрађиване у
претходним
разредима и повезује
их са новим делима
која чита;
истакне
универзалне
вредности књижевног
дела и повеже их са
сопственим
искуством и
околностима у којима
живи;
чита са
разумевањем
различите врсте
текстова и
коментарише их, у
складу са узрастом;
разликује
народну од ауторске
књижевности и
одлике књижевних
родова и основних
књижевних врста;
разликује

НАСТАВНА
ТЕМА/ОБЛАСТИ

САДРЖАЈИ

Књижевност

ЛЕКТИРА
ЛИРИКА
Јован Дучић: ,,Подне“
Милан Ракић: ,,Божур“
Владислав Петковић
Дис:
,,Међу својима“
Милутин Бојић:
,,Плава гробница“
Десанка Максимовић:
,,Крвава бајка“
Стеван
Раичковић:
,,После кише“
Јован Јовановић Змај:
,,Јутутунска
јухахаха“
Рабиндранат Тагоре:
,,Папирни бродови“
Вислава
Шимборска:
,,Облаци“
ЕПИКА
Народна бајка (једна
по избору):
,,Међедовић“ /
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ
- Компетенција
за учење
- Естетичка
компетенциј
а
- Комуникација
- Сарадња
- Рад с подацима
и
информацијама
- Дигитална
компетенциј
а

НАЧИНИ И
ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА:
Окосницу програма
књижевности
чине
текстови из лектире.
Лектира је разврстана
по
књижевним
родовима –
лирика, епика,
драма и
обогаћена
избором
нефикционалних,
научнопопуларних
и информативних
текстова. Избор дела
је у највећој
мери заснован на
принципу
прилагођености
узрасту.
Избор
дела
омогућава
примену
компаративног
приступа проучавању
литерарног
стваралаштва,
уз одабир

основне одлике стиха
и строфе укрштену,

обгрљену и парну
риму; слободни и
везани стих; рефрен;
тумачи мотиве
(према њиховом
садејству или
контрастивности) и
песничке слике у
одабраном лирском
тексту;
локализује
књижевна дела из
обавезног школског
програма;
разликује етапе
драмске радње;
разликује
аутора
књижевноуметничког
текста од наратора,
драмског лица или
лирског субјекта;
разликује
облике казивања
(форме приповедања);

,,Чудотворни прстен“ /
,,Златоруни ован“
Стефан Митров Љубиша:
,,Кањош
Мацедоновић“
(одломак)

Радоје Домановић:
,,Вођа“ (одломак)
Петар Кочић: ,,Кроз
мећаву“
Иво Андрић: ,,Јелена,
жена које нема“
(одломак)
Данило Киш: ,,Прича о
печуркама“ / ,,Еолска
харфа“
Алфонс Доде: ,,Последњи
час“ / Владимир Набоков:
,,Лош дан“
,,Дневник Ане Франк“
(одломак)
Ефраим Кишон: ,,Код
куће је најгоре“ (једна
прича по избору)
Афоризми (Душан
Радовић и други)
ДРАМА
Бранислав Нушић:
,,Власт“ (одломак)
Вида Огњеновић:
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различити
х нивоа
обраде:
интерпретације,
приказа или
осврта.
Разлике у
укупној

уметничкој
и информативној
вредности
појединих
текстова утичу
на одговарајућа
методичка
решења
(прилагођавање
читања врсти текста,
опсег тумачења
текста у
зависности
од сложености
његове
структуре,
повезивање и
груписање са
одговарајућим
садржајима из
других предметних
подру
чја
–
грамати

идентификује
језичко-стилска
изражајна средства и
разуме њихову
функцију;
анализира
идејни слој
књижевног дела
служећи се

,,Кањош Мацедоновић“
(одломак о сусрету
Кањоша и Фурлана)

аргументима из
текста;
– уочи разлике у
карактеризацији
ликова према
особинама: физичким,
говорним,
психолошким,
друштвеним и
етичким;
разликује
хумористички од
ироничног и

пашњака до научењака“
(одломак)
Јелена Димитријевић:
,,Седам мора и три
океана“ (одломак) /
Милош Црњански:
,,Наша небеса“ („Крф,
плава гробница“ –
одломак)
Једно дело по избору:
Јован Цвијић: ,,Охридско
језеро“ (одломак) / Пеђа
Милосављевић: ,,Потера

НАУЧНОПОПУЛАРНИ
И ИНФОРМАТИВНИ
ТЕКСТОВИ
Обавезна дела
Михајло Пупин: ,,Са
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ке, правописа и
језичке културе и
сл.).
Текстови
из
допунског
де
ла програма треба да
послуже наставнику
и
при
обради
наставних јединица
из
граматике, као и за
обраду и утврђивање
садржаја из језичке
културе. Дела која
неће
обрађива
ти наставник треба
да
препоручи
ученицима
за
читање
у
слободно време.
Нови
програм
заснован
је
на
уочавању природе и
улоге књижевног дела,
као
и
уочавању
разлике књижевних и
некњижевних
текстова,
односно
њиховој
већој
корелативности.
Ученици треба да
буду оспособљени да
разликују особености

сатиричног тона
књижевног дела;
– критички промишља
о смислу књижевног
текста и
аргументовано
образложи свој став;
– доведе у везу
значење пословица и
изрека са идејним
слојем текста;
препозна
националне вредности
и негује
културноисторијску
баштину;
размотри
аспекте родне
равноправности у вези
са ликовима
књижевно-

за пејзажима“
Светлана Велмар
Јанковић: ,,Српски
Београд деспота
Стефана“ (Капија
Балкана)
Уметнички и
научнопопуларни
текстови о природним
лепотама и
културноисторијским
споменицима завичаја
Избор из енциклопедија и
часописа за децу

уметничких текстова;
препоручи
књижевно дело уз
кратко образложење;
– упореди књижевно и
филмско дело настало
по истом предлошку,
позоришну представу
и драмски текст;

Епске народне песме
покосовског тематског
круга (,,Смрт војводе
Пријезде“, ,,Диоба
Јакшића“ и песма по
избору)
Епске народне песме о
хајдуцима и ускоцима
(,,Мали Радојица“,
,,Стари Вујадин“,
,,Старина Новак и кнез
Богосав“; ,,Иво Сенковић
и ага од Рибника“,
,,Ропство Јанковић

ДОМАЋА ЛЕКТИРА
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књижевног
текста
(конотативност,
књижевни поступци,
сликовитост,
ритмичност и сл.) у
односу
на
денотативност,
информативност
и
казивање засновано на
чињеницама
и
подацима
у
различитим видовима
некњижевних
текстова.
Корелативност
је
омогућена адекватним
комбиновањем
обавезних и изборних
дела.
Избор
дела
омогућава
примену
компаративног
приступа проучавању
литерарног
стваралаштва,
уз
одабир
различитих
нивоа
обраде:
интерпретације,
приказа или осврта.
Разлике у укупној
уметничкој
и
информативној
вредности појединих
текстова утичу на
одговарајућа

Стојана“)
Свети Сава у
књижевности:
- одломак из Житија
Светог Симеона (o
опроштају оца од сина);
- избор из народних
прича и предања (на
пример Свети Сава и
ђаво, легенде о Светом
Сави);
- избор из ауторске
поезије о Св. Сави (на
пример Матија Бећковић:
Прича о Светом Сави)
Мирослав Антић: ,,Плави
чуперак“ и ,,Шашава
књига“ (избор)
Антоан де Сент Егзипери:
,,Мали Принц“; Момо

методичка
решења
(прилагођавање
читања врсти текста,
опсег тумачења текста
у
зависности
од
сложености
његове
структуре, повезивање
и
груписање
са
одговарајућим
садржајима из других
предметних подручја
–
граматике,
правописа и језичке
културе и сл.).
Текстови
из
допунског
дела
програма треба да
послуже наставнику и
при обради наставних
јединица
из

Капор: ,,Мали Принц“
Јован Стерија Поповић:
,,Покондирена тиква“
Душан Ковачевић:
,,Свемирски змај“
Дејан Алексић: ,,Ципела
на крају света“ / Игор
Коларов: ,,Дванаесто
море“

граматике, као и за
обраду и утврђивање
садржаја из језичке
културе. Дела која
неће
обрађивати
наставник треба да
препоручи ученицима
за читање у слободно
време.
Нови
програм
заснован
је
на
уочавању природе и
улоге књижевног дела,
као
и
уочавању
разлике књижевних и

ДОПУНСКИ ИЗБОР
ЛЕКТИРЕ
(бирати 3 дела)
Милорад Павић:,, Руски
12

хрт“ (одломак)
Тургењев: ,,Шума и
степа“
Антон Павлович Чехов:
,,Чиновникова смрт“
Јанко Веселиновић:
,,Хајдук Станко“
(одломак из првог дела
романа) Гордана
Малетић: ,,Катарке
Београда“ (прича Зебња и
друге)
Урош Петровић:
,,Загонетне приче“
Александар Манић: ,,У
свитање света“
Јасминка Петровић:
,,Лето кад сам научила да
летим“

некњижевних
текстова,
односно
њиховој
већој
корелативности.
Ученици треба да
буду оспособљени да
разликују особености
књижевног
текста
(конотативност,
књижевни поступци,
сликовитост,
ритмичност и сл.) у
односу
на
денотативност,
информативност
и
казивање засновано на
чињеницама
и
подацима
у
различитим видовима

Градимир Стојковић:
,,Хајдук у Београду“
Корнелија Функе: ,,Срце
од мастила“
Душица Лукић: ,,Земља је
у квару“ (избор)
Гордана Брајовић: из
збирке песама ,,Индија,
Индија“ (Пролази слон
пун мириса, Пролази
слон пун Хималаја)
Душан Поп Ђурђев: ,,Лет
лионског Икара“

некњижевних
текстова.
Корелативност
је
омогућена адекватним
комбиновањем
обавезних и изборних
дела.
Са
појединим
елементима медијске
писмености ученике
треба упознати такође
кроз корелацију: са
појмом дечји часопис
или енциклопедија за
децу упознати се на
конкретном тексту из

КЊИЖЕВНИ
ТЕРМИНИ И
13

ПОЈМОВИ
Опкорачење. Рефрен.
Цезура.
Везани и слободни стих.
ауторске лирске песме:
рефлексивна и сатирична
песма.
Језичко-стилска
изражајна средства:
метафора, алегорија,
градација, словенска
антитеза, фигуре
понављања (асонанца и
алитерација).
Функција мотива у
композицији лирске
песме.
Песма у прози.
Фабула и сиже.
Статички и динамички
мотиви.
Композиција. Епизода.
Идејни слој књижевног
текста. Хумор, иронија и
сатира.
Врсте карактеризације
књижевног лика.
Унутрашњи монолог.
Хронолошко и
ретроспективно
приповедање.
Дневник. Путопис.
Аутобиографија.
14

часописа
/
енциклопедије
по
избору (садржај текста
треба да буде у вези са
лектиром).
Поред
корелације
међу
текстовима,
неопходно
је
да
наставник успостави
вертикалну
корелацију. Наставник
се претходно обавезно
упознаје
са
садржајима Српског
језика и књижевности
из претходних разреда
ради
успостављања
принципа поступности
и систематичности.
Са
појединим
елементима медијске
писмености ученике
треба упознати такође
кроз корелацију: са
појмом дечји часопис
или енциклопедија за
децу упознати се на
конкретном тексту из
часописа
/
енциклопедије
по
избору (садржај текста
треба да буде у вези са
лектиром).
Поред

Легендарна прича.
Предања о постанку бића,
места и ствари.
Афоризам.
Пословице, изреке;
питалице; загонетке.
Драмска радња; етапе
драмске радње: увод,
заплет, врхунац,
перипетија, расплет.
Драмска ситуација.
Драма у ужем смислу.
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корелације
међу
текстовима,
неопходно
је
да
наставник успостави
вертикалну
корелацију. Наставник
се претходно обавезно
упознаје
са
садржајима Српског
језика и књижевности
из претходних разреда
ради
успостављања
принципа поступности
и систематичности.
Са
појединим
елементима медијске
писмености ученике

разликује
глаголске начине и
неличне глаголске
облике и употреби их
у складу са нормом;
одреди врсте
непроменљивих речи
у типичним

Језик - Граматика

Грађење и основна
значења глаголских
облика: футур II,
императив, потенцијал;
трпни гл. придев, гл.
прилог садашњи и гл.
прилог прошли. Подела
глаголских облика на
16
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Компетенција за
учење
Комуникација
Сарадња
Рад с подацима и
информацијама
Решавање
проблема

треба упознати такође
кроз корелацију: са
појмом дечји часопис
или енциклопедија за
децу упознати се на
конкретном тексту из
часописа
/
енциклопедије
по
избору (садржај текста
треба да буде у вези са
лектиром).
Поред
корелације
међу
текстовима,
неопходно
је
да
наставник успостави
вертикалну
корелацију. Наставник
се претходно обавезно
упознаје
са
садржајима Српског
језика и књижевности
из претходних разреда
ради
успостављања
принципа поступности
и систематичности.
Основни
програмски захтев у
настави
граматике
јесте да се ученицима
језик представи и
тумачи као систем.
Ниједна језичка појава
не би требало да се

случајевима;
уочи делове
именичке синтагме;
разликује
граматички и логички
субјекат;
разликује
сложени глаголски
предикат од зависне
реченице са везником
да;
препозна врсте
напоредних односа
међу реченичним
члановима и
независним
реченицама;
идентификује
врсте зависних
реченица;
искаже
реченични члан речју,
предлошко-падежном
конструкцијом,
синтагмом и
реченицом;
примени
основна правила
конгруенције у
реченици;

просте и сложене и на
личне (времена и начини)
и неличне.
Непроменљиве врсте
речи: везници, речце,
узвици.
Појам синтагме (главни
члан и зависни чланови);
врсте синтагми:
именичке, придевске,
прилошке и глаголске.
Атрибут у оквиру
синтагме.
Логички субјекат.
Сложени глаголски
предикат.
Напоредни односи међу
реченичним члановима –
саставни, раставни и
супротни.
Појам комуникативне и
предикатске реченице.
Независне предикатске
реченице ‒ напоредни
односи међу независним
реченицама (саставни,
раставни, супротни).
Зависне предикатске
реченице (изричне,
односне, месне,
временске, узрочне,
условне, допусне,
намерне, последичне и
поредбене).
17
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Дигитална
компетенција

изучава изоловано, ван
контекста у којем се
остварује
њена
функција (у свакој
погодној
прилици
могу се знања из
граматике ставити у
функцију
тумачења
текста,
како
уметничког тако и
научнопопуларног).
Један од изразито
функционалних
поступака у настави
граматике
јесу
вежбања заснована на
коришћењу примера
из непосредне говорне
праксе, што наставу
граматике приближава
животним потребама у
којима се примењени
језик појављује као
свестрано мотивисана
људска активност. На
овај начин се код
ученика развија и
свест о
важности
културе говора, која је
неопходна
за
свакодневни
живот
као
део
опште
културе, а не само као
део
наставног

Реченични чланови
исказани речју,
предлошко-падежном
конструкцијом,
синтагмом и реченицом.
Конгруенција – основни
појмови.
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програма.
Основни
програмски захтев у
настави
граматике
јесте да се ученицима
језик представи и
тумачи као систем.
Ниједна језичка појава
не би требало да се
изучава
изоловано,
ван контекста у којем
се остварује њена
функција (у свакој
погодној
прилици
могу се знања из
граматике ставити у
функцију
тумачења
текста,
како
уметничког тако и
научнопопуларног).
Један од изразито
функционалних
поступака у настави
граматике
јесу
вежбања заснована на
коришћењу примера
из непосредне говорне
праксе, што наставу
граматике приближава
животним потребама у
којима се примењени
језик појављује као
свестрано мотивисана
људска активност. На

доследно
примени правописну
норму;

Језик - Правопис

Правописна решења у
вези са обрађеним
глаголским облицима.
Интерпункција у вези са
зависним реченицама
(запета, тачка и запета).
Писање скраћеница.
правописних знакова.
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Компетенција за
учење
Сарадња
Рад с подацима и
информацијама
Решавање
проблема
Дигитална
компетенција

овај начин се код
ученика развија и
свест
о
важности
културе говора, која је
неопходна
за
свакодневни живот као
део опште културе, а
не само као део
наставног
програма.
Садржаје из
правописа неопходно
је повезивати са
одговарајућим темама
и на часовима
граматике и на
часовима
књижевности. На
пример, када се
обрађује грађење
глаголских облика,
треба обрадити и
правописна решења у
вези са писањем
глаголских облика. То
подразумева и
обнављање наученог и
усвајање нових
садржаја (нпр. писање
негације уз глаголе,
писање облика у
футуру I, облици
помоћног глагола у
потенцијалу, облици

императива и сл.). У
вези са усвајањем
типова реченица
неопходно је обрадити
интерпункцију,
првенствено, запету
као најважнији
интерпункцијски знак.
Потребно је јасно
навести правила када
се запета мора писати,
а када је запета
необавезни знак или
одлика стила.
Повезивање садржаја
из граматике и
књижевности врши се
анализирањем
употребе запете у
издвојеним
реченицама и
уочавањем употребе
запете у књижевним
делима. У основним
цртама потребно је
указати на
специфичност
књижевноуметничког
стила, где се понекад,
као резултат пишчеве
креативности,
намерно не примењују
правописна правила
(нарочито у поезији).
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- разликује
дугосилазни и
дугоузлазни акценат;

Језик – Ортоепија

Дугоузлазни и
дугосилазни акценат.

-
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Компетенција за
учење
Сарадња
Решавање
проблема
Дигитална
компетенција

Ортоепске вежбе
не треба реализовати
као посебне наставне
јединице,
већ
уз
одговарајуће теме из
граматике, али и на
часовима
из
књижевности.
На
овом нивоу ученици
треба да уоче разлику
између дугосилазног и
дугоузлазног акцента
и да
правилно
обележе ове акценте у
типичним
случајевима. Уколико
за
то
постоје
могућности,
наставник би требало
да
пушта снимке
правилног изговора и
указује на разлике у
изговору.
Ученике
треба навикавати да
препознају,
репродукују и усвоје
правилно акцентован
говор, а у местима где
се
одступа
од
акценатске норме да
разликују стандардни
акценат
од
свога
акцента,
тј. од
дијалекатске

акцентуације.
говори на задату тему
поштујући
књижевнојезичку
норму;
– разликује
књижевноуметнички
од публицистичког
функционалног стила;
– састави кохерентан
писани текст у складу
са задатом темом
наративног и
дескриптивног типа;
– напише
једноставнији
аргументативни текст
позивајући се на
чињенице;
– користи технички и
сугестивни опис у
изражавању;
– препозна цитат и
фусноте и разуме
њихову улогу;
– пронађе потребне
информације у
нелинеарном тексту;
– напише електронску
(имејл, SMS) поруку
поштујући
нормативна правила;
– примени различите
стратегије читања

Језичка култура

Књижевни и остали
типови текстова у
функцији унапређивања
језичке културе.
Књижевноуметнички и
публицистички текстови.
Усмени и писмени
састави према унапред
задатим смерницама
(ограничен број речи;
задата лексика; одређени
граматички модели и сл.).
Текст заснован на
аргументима.
Технички и сугестивни
опис.
Репортажа.
Цитати и фусноте из
различитих књижевних и
неуметничких текстова.
Нелинеарни текстови:
табеле, легенде,
графикони, мапе ума и
друго.
Говорне вежбе:
интерпретативноуметничке (изражајно
читање, рецитовање);
вежба аргументовања
(дебатни разговор).
Правописне вежбе:
диктат, исправљање
правописних грешака у
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Компетенција за
учење
Естетичка
компетенција
Комуникација
Решавање
проблема
Рад с подацима и
информацијама

Имајући у виду утицај
медијских технологија
на
језик,
током
наставе
језичке
културе требало би
подстицати ученике
да
примењују
експлицитну норму и
када
комуницирају
посредством
савремених
информационокомуникационих
технологија. Ученике
би
требало
подстицати,
на
пример,
да
анализирају
имејл/SMS
поруке,
уочавајући у њима
огрешења
о
нормативна правила,
да
претварају
имејл/SMS поруке у
којима
нису
испоштована
нормативна правила у
оне у којима ће бити
поштована, као и да на
основу краћих задатих
текстова пишу имејл
или SMS поруку.

(информативно,
доживљајно,
истраживачко и др.);
– састави текст
репортажног типа
(искуствени или
фикционални);
– правилно употреби
фразеологизме и
устаљене изразе који
се јављају у
литерарним и
медијским текстовима
намењеним младима.

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

СЈ.1.3.4. препознаје врсте речи; зна основне граматичке категорије променљивих речи; примењује
књижевнојезичку норму у вези са облицима речи
СЈ.1.3.8. одређује реченичне и синтагматске чланове у типичним (школским) примерима
СЈ.2.3.3. познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да одреди облик променљиве речи
СЈ.2.3.6. одређује реченичне и синтагматске чланове у сложенијим примерима СЈ.3.3.4. познаје
подврсте речи; користи терминологику у вези са врстама и подврстама речи и њиховим
граматичким категоријама
СЈ.3.3.6. познаје главна значења падежа и главна значења глаголских облика (уме да их
објасни и зна терминологију у вези са њима)

Правопис

СЈ.1.2.8. примењује правописну норму (из сваке правописне области) у једноставним примерима
СЈ.2.2.5. зна правописну норму и примењује је у већини случајева
СЈ.3.2.5. зна и доследно примењује правописну норму
СЈ.1.2.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу)
СЈ.1.2.2. саставља разумљиву, граматички исправну реченицу
СЈ.2.2.1. саставља експозиторни, наративни и дескриптивни текст, који је целовит и кохерентан
СЈ.2.2.2. саставља вест, реферат и извештај
СЈ.3.2.1. организује текст у логичне и правилно распоређене пасусе; одређује прикладан
наслов тексту и поднаслове деловима текста
СЈ.3.2.5. зна и доследно примењује правописну норму

Писмено изражавање

Усмено изражавање

Књижевност

СЈ.1.2.2. саставља разумљиву, граматички исправну реченицу
СЈ.1.2.3. саставља једноставан експозиторни, наративни и дескриптивни текст и уме да
организује у смисаоне целине (уводни, средишњи и завршни део текста)
СЈ.2.2.1. саставља експозиторни, наративни и дескриптивни текст, који је целовит и кохерентан
СЈ.2.2.2. саставља вест, реферат и извештај
СЈ.1.4.1. повезује наслове прочитаних књижевних дела са именима аутора тих дела
СЈ.1.4.2. разликује типове књижевног стваралаштва (усмена и ауторска књижевност)
СЈ.1.4.3. разликује основне књижевне родове: лирику, епику и драму
СЈ.1.4.4. препознаје врсте стиха (римовани, неримовани; осмерац и десетерац) СЈ.1.4.5.
препознаје различите облике казивања у књижевноуметничком тексту: нарација,
дескрипција, дијалог, монолог
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СЈ.1.4.6. препознаје постојање стилских фигура у књижевноуметничком тексту (епитет,
поређење, ономатопеја)
СЈ.1.4.7. уочава битне елементе књижевноуметничког текста: тему, мотив, фабулу, време и место
радње, лик...
СЈ.2.4.2. повезује наслов дела из обавезне лектире и род, врсту и лик из дела; препознаје
род и врсту књижевноуметничког дела на основу одломка, ликова, карактеристичних ситуација
СЈ.2.4.5.
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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

Поступак праћења и оцењивања

Инструменти за
праћење и
напредовање

Време

Праћење и вредновање Активност на часу, Иницијални тест
резултата напредовања ученика
усмено
(почетак године),
је у функцији остваривања
изражавање,
активност на
исхода, а започиње иницијалном
диктат,
часу, изражајно
проценом достигнутог нивоа изражајно читање,
читање,
знања, у односу на који ће се
изражајно
изражајно
одмеравати даљи напредак и
рецитовање,
рецитовање,
формирати
оцена.
Сваки петнаестоминутне петнаестоминутне
наставни час и свака активност
провере,
провере (током
ученика
је
прилика
за
иницијални тест,
године),
формативно оцењивање, односно читалачки дневник,
читалачки
регистровање напретка ученика контролни задаци,
дневник (крајем
и упућивање на даље активности.
писмени задаци
полугодишта),
Формативно вредновање
контролни и
је саставни део савременог
писмени задаци
приступа настави и подразумева
(октобар,
процену знања, вештина, ставова
децембар, март и
и понашања, као и развијања
мај)
одговарајуће компетенције током
наставе и учења. Формативно
мерење
подразумева
прикупљање
података
о
ученичким постигнућима, при
чему се најчешће примењују
следеће технике: реализација
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практичних

задатака,

посматрање
и
бележење
ученикових активности током
наставе,
непосредна
комуникација између ученика и
наставника, регистар за сваког
ученика (мапа напредовања) итд.
Резултати
формативног
вредновања на крају наставног
циклуса треба да буду исказани и
бројчаном оценом.
Рад сваког наставника
састоји се од планирања,
остваривања,
праћења
и
вредновања. Важно је да
наставник, поред постигнућа
ученика, континуирано прати и
вреднује властити рад. Све што
се покаже добрим и ефикасним,
наставник ће користити и даље у
својој наставној пракси, а оно
што буде процењено као
недовољно делотворно, требало
би унапредити.
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2.2. Енглески језик
ПРЕДМЕТ: Енглески језик
ФОНД ЧАСОВА: 72
Циљ учења страног језика јесте да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и култури и
развијањем стратегија учења страног језика оспособи за основну писану и усмену комуникацију и стекне позитиван
однос према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу.
ТЕМАТСКИ/ГЛОБАЛНИ ПЛАН:
ОБЛАСТ
УВОД/STARTER
UNIT
EXTREME
LIVING
CUMULATIVE
REVIEW 1
A BALANCING
ACT
CUMULATIVE
REVIEW 2
ART
ALL
AROUND US
ADVENTURE
THE
FIRST
WRITTEN TEST
LET’S TALK
FEARS

ОБРАДА

УТВРЂИВАЊЕ

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА

УКУПНО

2

2

4

6

1

1

4

7

1

1

3

4

7

2

6
3

8
3

3
2

5
6

8
8

2

3
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CUMULATIVE
REVIEW 3
SCHOOL LIFE
THE
SECOND
WRITTEN TEST
GREEN PLANET
CUMULATIVE
REVIEW 4
УКУПНО

1

1

2

5
3

7
3

2

7

9

1

1

53

72
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Корелација са другим предметима: српски језик
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ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА:
Исходи
Ученик ће моћи да:
–
разуме једноставније
текстове који се односе на
поздрављање, представљање и
тражење/давање информација
личне природе;
–
поздрави и отпоздрави,
представи себе и другог
користећи једноставнија
језичка средства;
–
размени једноставније
информације личне природе;
–
у неколико везаних
исказа саопшти информације о
себи и другима.
–
разуме једноставније
текстове који се односе на
опис особа, биљака,
животиња, предмета, места,
појaва, радњи, стања и
збивања;
–
опише и упореди жива
бића, предмете, места, појаве,
радње, стања и збивања
користећи једноставнија
језичка средства;
–
разуме једноставније
исказе који се односе на
изражавање допадања и
недопадања и реагује на њих;

Наставна
тема/област
и

Садржаји

Компетенције
опште и
међупредметне
компетенције

STARTER
UNIT

Слушање и читање једноставнијих – Компетенција за
текстова који се односе на
целоживотно учење;
поздрављање и представљање;
– Вештина комуникације;
реаговање на усмени или писани
– Рад са подацима и
импулс саговорника (наставника,
информацијама.
вршњака и сл.) и иницирање
комуникације; усмено и писано
давање информација о себи и
тражење и давање информација о
другима.

EXTREME
LIVING

Слушање и читање једноставнијих
текстова у којима се описују бића,
предмети, места, појаве, радње,
стања и збивања; усмено и писано
описивање/ поређење живих бића,
предмета, појава, местâ, из
искуственог света и фикционалног
спектра.
Слушање и читање једноставнијих
текстова којима се изражава
допадање/недопадање; усмено и
писано изражавање допадања/
недопадања.
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Начини и
поступци
остварива
ња
програма:
утврђивање

Обрада
утврђивање
– Компетенција за
целоживотно учење
– Вештина комуникације
– Еколошка компетенција
– Решавање проблема
– Вештина сарадње
– Дигитална компетенција

–
изрази допадање и
недопадање уз једноставније
образложење.
Ученици могу да:
–
проценe постигнућа
везана за тему 1;
–
примењују стечена
знања и вештине кроз проверу
лексике и језичких структура
које се односе на теме и
наведене комуникативне
функције, а које су се радиле у
теми 1, вештине слушања,
говора, читања и писања, као и
знања о језику
–
систематизују и
класификују градиво.
–
разуме једноставније
исказе који се односе на
дозволе, забране, упозорења,
правила понашања и обавезе и
реагује на њих;
–
размени једноставније
информације које се односе на
дозволе, забране, упозорења,
правила понашања и обавезе
код куће, у школи и на јавном
месту.
Ученици могу да:
–
процене постигнућа
везана за тему 2;
–
примењују стечена
знања и вештине кроз проверу
лексике и језичких структура
које се односе на теме и
наведене комуникативне
функције, а које су се радиле у
теми 2, вештине слушања,

– Вештина комуникације

CUMULAT
IVE
REVIEW 1

A
BALANCIN
G ACT

Слушање и читање једноставнијих
исказа у којима се изражавају
дозволе, упозорења, правила
понашања и обавезе; постављање
питања у вези са забранама,
дозволама, упозорењима,
правилима понашања и обавезама и
одговарање на њих; усмено и
писано саопштавање забрана,
дозвола, упозорења, правила
понашања и обавеза.

– Компетенција за
целоживотно учење
– Вештина комуникације
– Брига за здравље
– Естетска компетенција
– Решавање проблема
– Вештина сарадње
– Дигитална компетенција
– Вештина комуникације

CUMULAT
IVE
REVIEW 2
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утврђивање

Обрада
утврђивање

утврђивање

говора, читања и писања, као и
знања о језику
–
систематизују и
класификују градиво.

–
разуме једноставније
предлоге, савете и позиве на
заједничке активности и
одговори на њих уз
одговарајуће образложење;
–
разуме једноставније
текстове у којима се описују
искуства, догађаји и
способности у прошлости;
–
размени појединачне
информације и/или неколико
информација у низу о
искуствима, догађајима и
способностима у прошлости;
–
опише у неколико
краћих, везаних исказа
искуства, догађај из
прошлости;
–
опише неки историјски
догађај, историјску личност и
сл.

–
упути предлоге, савете
и позиве на заједничке
активности користећи
ситуационо прикладне
комуникационе моделе;
–
затражи и пружи
додатне информације у вези са
предлозима, саветима и

ART ALL
AROUND
US

ADVENTU
RE

Слушање и читање једноставниjих
текстова који садрже предлоге;
усмено и писано преговарање и
договарање око предлога и учешћа
у заједничкој активности; писање
позивнице за прославу/журку или
имејла/ СМС-а којим се уговара
заједничка активност;
прихватање/одбијање предлога,
усмено или писано, уз поштовање
основних норми учтивости и
давање одговарајућег оправдања/
изговора; образложење спремности
за прихватање предлога, уз
исказивање емотивних и
експресивних реакција (радости,
усхићености и сл.).
Слушање и читање описа и усмено
и писано размењивање исказа у
вези с личним искуствима,
догађајима, активностима,
способностима и особеностима у
прошлости; усмено и писано
описивање искустава, активности и
способности у прошлости,
историјских догађаја и личности.
Слушање и читање једноставниjих
текстова који садрже предлоге;
усмено и писано преговарање и
договарање око предлога и учешћа
у заједничкој активности; писање
позивнице за прославу/журку или
имејла/ СМС-а којим се уговара
заједничка активност;
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– Компетенција за
целоживотно учење
– Вештина комуникације
– Естетска компетенција
– Вештина сарадње
– Решавање проблема
– Дигитална компетенција
– Вештина за живот у
демократском друштву

Обрада
утврђивање

– Компетенција за
целоживотно учење
– Вештина комуникације
– Естетска компетенција
– Дигитална компетенција
– Вештина сарадње
– Вештина за живот у
демократском друштву

Обрада
утврђивање

позивима на заједничке
активности.

Ученици могу да:
– процене постигнућа везана
за Unit 1-4;
– примењују стечена знања и
вештине кроз проверу
лексике и језичких
структура које се односе
на теме и наведене
комуникативне функције, а
које су се радиле у Unit 1-4,
вештине слушања, говора,
читања и писања, као и
знања о језику
– систематизују и
класификују градиво.
– разуме једноставније
исказе који се односе на
одлуке, обећања, планове,
намере и предвиђања и
реагује на њих;
– размени једноставније
исказе у вези са
обећањима, одлукама,
плановима, намерама и
предвиђањима;
– саопшти шта он/она или
неко други планира,
намерава, предвиђа.

прихватање/одбијање предлога,
усмено или писано, уз поштовање
основних норми учтивости и
давање одговарајућег оправдања
или изговора; образложење
спремности за прихватање
предлога, уз исказивање емотивних
и експресивних реакција (радости,
усхићености и сл.).
– Компетенција за
целоживотно учење
– Вештина комуникације

THE FIRST
WRITTEN
TEST

LET’S
TALK

Слушање и читање једноставнијих
текстова у вези са одлукама,
– Компетенција за
плановима, намерама и
целоживотно учење
предвиђањима; усмено и писано
– Вештина комуникације
договарање/ извештавање о
– Рад са подацима и
одлукама, плановима, намерама и
информацијама
предвиђањима.
– Дигитална компетенција
– Вештина сарадње
– Естетска компетенција
– Вештина за живот у
демократском друштву
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систематиз
ација

Обрада
утврђивање

– разуме уобичајене изразе у
вези са жељама,
интересовањима,
потребама, осећањима и
реагује на њих;
– изрази жеље,
интересовања, потребе,
осете и осећања
једноставнијим језичким
средствима;
– разуме једноставније
исказе који се односе на
количину, димензије и
цене;
– размени информације у
вези са количином,
димензијама и ценама.
Ученици могу да:
процене постигнућа везана за
теме 5 и 6;
– примењују стечена знања и
вештине кроз проверу
лексике и језичких
структура 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;
– систематизују и
класификују градиво.
– разуме једноставније
исказе којима се тражи
мишљење и реагује на њих;
– изражава мишљење,
слагање/неслагање и даје
кратко образложење.

FEARS

Слушање и читање једноставнијих
текстова у вези са жељама,
интересовањима, потребама,
осетима и осећањима; усмено и
писано договарање у вези са
задовољавањем жеља и потреба;
предлагање решења у вези са
осећањима и потребама; усмено и
писано исказивање својих осећања
и реаговање на туђа.
Слушање и читање једноставнијих
текстова у којима се наводе
количине, димензије и цене;
размењивање информација у вези с
количином, димензијама и ценама,
усмено и писано.

– Компетенција за
целоживотно учење
– Вештина комуникације
– Дигитална компетенција
– Вештина сарадње
– Вештина за живот у
демократском друштву
– Естетска компетенција
– Решавање проблема

– Компетенција за
целоживотно учење
– Вештина комуникације

CUMULAT
IVE
REVIEW 3

SCHOOL
LIFE

Обрада
утврђивање

Слушање и читање једноставнијих – Компетенција за
текстова у којима се тражи и
целоживотно учење
износи мишљење и изражава
– Вештина комуникације
слагање/неслагање; усмено и
– Рад са подацима и
писано тражење изношење
информацијама
– Дигитална компетенција
34
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Обрада
утврђивање

Ученици могу да:
– процене постигнућа везана
за Unit 5–7;
– примењују стечена знања и
вештине кроз проверу
лексике и језичких
структура које се односе
на теме и наведене
комуникативне функције, а
које су се радиле у Unit 5–
7, вештине слушања,
говора, читања и писања,
као и знања о језику
– систематизују и
класификују градиво.
– разуме уобичајене молбе и
захтеве и реагује на њих;
– упути уобичајене молбе и
захтеве;
– честита, захвали и извини
се користећи мање сложена
језичка средства;
– разуме једноставније
текстове у којима се
описују радње и ситуације
у садашњости;
– разуме једноставније
текстове у којима се
описују способности и
умећа;

THE
SECOND
WRITTEN
TEST

GREEN
PLANET

мишљења и изражавање слагања и – Решавање проблема
неслагања.
– Вештина сарадње
– Естетска компетенција
– Вештина за живот у
демократском друштву
– Предузетничка
компетенција
– Компетенција за
целоживотно учење
– Вештина комуникације

Слушање и читање једноставнијих
исказа којима се нешто честита,
тражи/нуди помоћ, услуга,
обавештење или се изражава
извињење, захвалност; усмено и
писано честитање, тражење и
давање обавештења, упућивање
молбе за помоћ/услугу и реаговање
на њу, изражавање извињења и
захвалности.
Слушање и читање описа и
размењивање исказа у вези са
сталним, уобичајеним и тренутним
догађајима/ активностима и
способностима; усмено и писано
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– Компетенција за
целоживотно учење
– Вештина комуникације
– Решавање проблема
– Вештина сарадње
– Еколошка компетенција
– Вештина за живот у
демократском друштву

систематиз
ација

Обрада
утврђивање

– размени појединачне
информације и/или
неколико информација у
низу које се односе на
радње у садашњости;
– опише радње, способности
и умећа користећи
неколико везаних исказа.
Ученици могу да:
– процене постигнућа везана
за теме 7 и 8;
– примењују стечена знања и
вештине кроз проверу
лексике и језичких
структура 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
– систематизују и
класификују градиво.

описивање активности, радњи и
способности у садашњости.

– Вештина комуникације

CUMULAT
IVE
REVIEW 4
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ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ
Начин провере остварености исхода, формативно и сумативно оцењивање
ЕЛЕМЕНТИ ОЦЕНЕ И КРИТЕРИЈУМИ
ОЦЕЊИВАЊА

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
прописаних,односно
прилагођених
стандарда и исхода
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

(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
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Време

В)
Самосталност
у раду

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
40

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
41

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
42

– ученик.
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2.3. Ликовна култура
ФОНД ЧАСОВА: 36
ЦИЉ:
Циљ образовно-васпитног рада у настави ликовне културе је да подстиче и развија учениково ставралачко мишљење и
деловање у складу са демократским опредељењима друштва и карактеристикама овог наставног предмета.
ТЕМАТСКИ/ГЛОБАЛНИ ПЛАН:
ОБЛАСТ

ОБРАДА

УТВРЂИВАЊЕ

УКУПНО

15

4

19

5

8

13

УМЕТНОСТ ОКО НАС

3

1

4

УКУПНО

27

7

36

КОМПОЗИЦИЈА
ПРОСТОР
КОМУНИКАЦИЈА

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

НАСТАВНА
ТЕМА/ОБЛАСТИ

Композиција и
Уочава и формулише ликовни
простор
проблем;
активно посматра, уочава и описује
предмете, бића и појаве и њихове
односе;
исказује своје мишљење о томе
како је развој цивилизације утицао
на развој уметности;
разговара о одабраним идејама,
темама или мотивима у уметничким
остварењима различитих култура и
епоха;
комуницира и спонтано изражава
своје ставове, мисли и осећања;
сарађује у тиму и показује
кооперативност у раду;
Комуникација
показује иницијативу и
самосталност у раду;
именује и описује појмове и њихово
значење у оквиру теме/лекције;
описује елементе који се обрађују у
теми/лекцији, а које уочава у
природи, окружењу и уметничким
делима;
наводи примере из окружења и
тумачи их;
разуме контекст културног наслеђа
различитих епоха;
активно тумачи уметничка
остварења у складу са задатим

САДРЖАЈИ
Teме и мотиви koje
су ученици
постепено
упознавали
предходних година
(пејзаж, портрет,
aутопортрет, мртва
природа...) , примери
историјских,
религијских и
митолошких
koмпозиција. У
разговору je
неопходно повезати
појмове/теме са
садашњим временом
и искуством ученика.
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ ОПШТЕ
И МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА:

Кроз наставу ликовне
културе ученици стичу
функционална знања и
умења и развијају
способности, навика и
вредносних ставова, а који
омогућавају целовит развој
ученика и припремају их за
живот у савременом свету.
Ученик развија креативан,
радознао и истраживачки
дух кроз упознавање и
коришћење различитих
уметничких медија и
техника. Способан је и
мотивисан да користи своје
искуство, да
експериментише и развија
идеје кроз самосталан рад и
рад у групи. Ученик развија
машту и апстрактан начин
размишљања који успешно
примењује у различитим
животним ситуацијама које
захтевају креативна
решења. Уочава
специфичности различитих
уметничких дисциплина
(визуелне, драмске,
музичке...) али уочава и
њихове заједничке
принципе и сличности.

-објашњење и разговор -демонстрација
- илустаривни метод -демонстрација и
примена нових материјала -самостална
илустрација
-илустативни метод уз објашњење за
сваку тематску јединицу -дијалошко
повезивање са другим предметика /
физика, биологија / -увођење у појам
валера -практично-демонстаривни
поступак
разговор -монолошко -дијалошки дискусија -објашњавање -илустративни
приказ кроз конкретне примере из
свакодневног живота -демонстрација
рада у различитим материјалима и
техникама - цртање, сликање
-вербално-текстуалне методе /
објашњење и дефинисање појма
уобразиље у ликовним делима самостална илустрација -групни рад
вербално-текстуално упознавање са
појмом визуелних комуникација и
споразумевања -кодирање и
декодирање визуелног знака илустративнодемонстративни примери
из свкодневног -креирање вежби,
подстицање, коректура, естетска
анализа и вредновање
-излагање -дијалог објашњавање примери и демонстрација ликовних
проблема простора кроз различите
медије -креирање вежбе и њена

критеријумима и са личним
доживљајем;
објашњава процедуре и значења;
користи самостално или у сарадњи
са другима одабране изворе,
податке и информације као
подстицај за стваралачки рад;
повезује кључне текстуалне податке
и визуелне информације;
повезује стечена знања са осталим
наставним садржајима;
открива, упоређује и анализира
значења појмова из теме/лекција у
уметничким делима;
разматра, у групи, како је учио/ла о
изражајним својствима материјала и

Ученик познаје и разуме
вредност сопствене културе
и културе других народа
повезујући знања из
различитих области или
предмета. Знања и искуства
стечена кроз предмет
Ликовна култура
(истрајност, упорност,
стрпљивост) примењује у
друштвеном животу и у
даљем стручном
усавршавању

Уметност око нас
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примена -подстицање, коректура,
естетска анализа и вредновањ

СТАНДАРДИ:
ЛК.1.1.1. разликује и користи (у свом раду) основне медије, материјале и технике (цртање, сликање, вајање) визуелних
уметности
ЛК.1.1.2. изводи дводимензионалне и тродимензионалне радове ЛК.1.1.3. описује свој рад и радове других (нпр. исказује
утисак)
ЛК.1.2.3. 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...)
ЛК.1.3.3. познаје места и изворе где може да прошири своја знања везана за визуелне уметности (нпр. музеј, галерију, атеље,
уметничка радионица...)
ЛК.1.3.4. зна неколико примера примене визуелних уметности у свакодневном животу
ЛК.2.1.1. познаје и користи (у свом раду) основне изражајне могућности класичних и савремених медија, техника и
материјала визуелних уметности
ЛК.2.1.2. образлаже свој рад и радове других (нпр. наводи садржај, тему, карактеристике технике...)
2 ЛК.2.1.1. познаје и користи (у свом раду) основне изражајне могућности класичних и савремених медија, техника и
материјала визуелних уметности
ЛК.2.1.2. образлаже свој рад и радове других (нпр. наводи садржај, тему, карактеристике технике...)
ЛК.2.2.2. образлаже свој рад и радове других (нпр. наводи садржај, тему, карактеристике технике...)
ЛК.3.1.1. познаје и користи различите изражајне могућности класичних и савремених медија, техника и материјала визуелне
уметности
ЛК.3.1.2. одабира адекватна средства (медиј, материјал, технику, поступак) помоћу којих ће на најбољи начин реализовати
своју (одабрану) идеју
3.2 ЛК.3.2.1. одабира адекватна средства (медиј, материјал, технику, поступак) помоћу којих ће на најбољи начин
реализовати своју (одабрану) идеју
ЛК.3.2.2. изводи радове са одређеном намером користећи основне визуелне елементе и принципе да би постигао одређени
ефекат
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
ЛК.3.2.4. уочава међусобну повезаност елемената, принципа и садржаја на свом раду и на радовима других
3.3. ЛК.3.3.1. анализира одабрана уметничка дела у односу на време настанка и према културној припадности (описује
основне карактеристике, намеру уметника...)
ЛК.3.3.2. описује потребна знања и вештине који су неопходни у занимањима везаним за визуелне уметности
ЛК.3.3.3. користи друга места и изворе (нпр. библиотека, интернет...) да би проширио своја знања из визуелних уметности
ЛК.3.3.4. разуме међусобну повезаност и утицај уметности и других области живота
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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
у раду
сазнајне 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
рад у договореном
року
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Време

Током школске
године

- 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

ПРЕДМЕТ: Музичка култура

РАЗРЕД: Седми

ФОНД ЧАСОВА 36
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.
ТЕМАТСКИ/ГЛОБАЛНИ ПЛАН:
ОБЛАСТ

ОБРАДА

УТВРЂИВАЊЕ

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА

УКУПНО

I

3

2

1

6

II

5

2

1

8

III

7

3

-

10

IV

7

3

-

10

V

2

-

-

2
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16

4

36

УКУПНО

Корелеција са другим предметима: Српски језик, Историја, Географија
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ИСХОДИ
Ученик ће моћи
да:
−
−
−

−

−

−

−

препозна врсту жичаних
инструмента по изгледу и
звуку;
опише начин добијања
тона код жичаних
инструмената;
повеже различите видове
музичког изражавања са
друштвено-историјским
амбијентом у коме су
настали;
наведе изражајна
средстава музичке
уметности
карактеристична за
период барока и
класицизма;
уочи основне
карактеристике музичког
стваралаштва у бароку и
класицизму;
препозна инструмент или
групу према врсти
композиције у оквиру
датог музичког стила;
објасни како је музика
повезана са другим
уметностима и областима
ван уметности (музика и
религија; технологија
записивања, штампања

НАСТАВНА
ТЕМА/ОБЛАСТ
1. Човек и
музика

САДРЖАЈИ
Барок.
Рођење опере.
Клаудио Монтеверди.
Облици вокалноинструменталне музике
(ораторијум, кантата).
Инструментална музика:
солистичко, камерно и
оркестарско музицирање.
Инструментални облици:
свита, кончерто гросо.
Антонио Вивалди, Јохан
Себастијан Бах и Георг
Фридрих Хендл.
Класицизам
Појам сонате и симфоније.
Жанрови класичне музике
–опера, црквени жанрови,
симфонијска,
концертантна, камерна
(посебно гудачки
квартет), солистичка
музика. Јозеф Хајдн,
Волфганг Амадеус
Моцарт и Лудвиг ван
Бетовен.
Развој српске црквене
музике.
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ
- Дигитална компетенцијa,
естетичка компетенција,
компетенција за
учење,комуникација,,одговор
но 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,инди
видуални комбиновани
Наставна средства:
музички уређај,
пројектор ,компјутер и
пратећа опрема

−
−

нота; извођачке и
техничке могућности
инструмената;
разликује музичке форме
барока и класицизма;
идентификује
репрезентативне музичке
примере најзначајнијих
представника барока и
класицизма;
- 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

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,инди
видуални 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

- 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,
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различити елементи
музичке
изражајности (мелодија,
ритам,
темпо, динамика) утичу
на тело и
осећања;
- 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 свирасамостално
и у групи;
- примењује правилну
технику
певања (правилно
дисање, држање
тела, артикулација);
- кроз свирање и покрет
развија

кратких инструменталних
композиција, домаћих и
страних композитора;
Слушање дела најстарије
фолклорне традиције
српског и других народа;
Слушање народних и
уметничких дела
инспирисаних фолклором
народа и народности,
различитог
садржаја,облика и
расположења,
као и музичких прича;

4. Извођење
музике

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;
53

групни,индивидуални .
Наставна стердтва:
музички уређај,
пројектор,компјутер и
пратећа опрема.

-естетичка компетенција ,
компетенција за
учење,комуникација,
одговоран однос према
околини, одговорно учешће у
демократском друштву,
предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву, решавање
проблема, сарадња,

наставне методе:
демонстрација ,
вербалне
методе,игровне
активности,показна
метода облици рада:
фронтални,групни,
индивидуални.
наставна средства :

сопствену координацију
и
моторику;
- 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;

5.
Музичко
стваралаштво

Певање песама у
комбинацији са покретом;
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

одговоран однос према
здрављу

музички инструменти,
музички уређај,
компјутер и пратећа
опрема

Крeирaњe пoкрeтa уз
музику кojу учeници
изводе.
Крeирaњe ритмичке
прaтњe.
Реконструкција музичких
догађаја у стилу барока и
класицизма.

Дигитална компетенција ,
естетичка компетенција ,
компетенција за
учење,комуникација,
одговорно учешће у
демократском друштву,
предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву, рад са
подацима и информацјама,
сарадња

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

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

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. 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
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аргументовано
образлаже свој суд
МК. 3.1.4. уме
креативно да
комбинује
изражајне музичке
елементе у естетичком
контексту

аргументовано
образлаже свој суд

МК. 3.2.2.
жанровским и
историјско–стилским
контекстом звучног
примера
МК. 3.2.3.
Контекстом настанка
и примене различитих
облика музичког
фолклора
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МК. 3.4.2. импровизује
и/или компонује мање
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
односно
захтеве који су утврђени на
прилагођених
основном и средњем нивоу,
стандарда и исхода
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
-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
активностима
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Инструменти за
праћење и
напредовање
Број јављања:
За јављање +
За јављање више пута ++
За давање комплетног,
потпуног одговора на
тежа питања +5
Ко не зна одговор За три недоношења
домаћег -1 у свеску, а
након
опомене и у дневник
За редовно доношење
домаћег задатка-5
Уредност

Време

Свакодневно
бележење током
године

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,

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

Све забележено са
часова
Учесталост активности
на часовима
Ритмичка и мелодијска
прецизност
Ангажовање самостално
и у пару/групи
Активно учешће у раду
Прецизни одговори
Сакосталност у
одговарању
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Б) Ангажовање
ученика у настави

В) Самосталност у
раду

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
који су утврђени у
већем делу основног
нивоа
постигнућа,
односно захтеве који су
одређени
индивидуалним
образовним планом и

-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...)
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прилагођеним
стандардима
постигнућа и, добија
оцену довољан (2);
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: 72
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:
Редни
број
теме
1.
2.

Број часова
Назив наставне теме
ОСНОВИ ПРОУЧАВАЊА ПРОШЛОСТИ
ЕВРОПА, СВЕТ И СРПСКИ НАРОД НА
ПОЧЕТКУ ИНДУСТРИЈСКОГ ДОБА (од средине
XVIII до средине XIX века)

Обрада

Остали
типови
часа

Укупно

2

2

4

15

13

28

3.

ЕВРОПА, СВЕТ И СРПСКИ НАРОД У ДРУГОЈ
ПОЛОВИНИ XIX ВЕКА

10

10

20

4.

ЕВРОПА, СВЕТ И СРПСКИ НАРОД НА
ПОЧЕТКУ XX ВЕКА

10

10

20

37

35

72

-

-

72

УКУПНО
СВЕГА ЧАСОВА
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ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: ИСТОРИЈА
ИСХОДИ
Ученик ће моћи да:

− доводи у везу узроке и
последице историјских
догађаја, појава и
процеса на конкретним
примерима;
− изводи закључак о
повезаности
националне историје са
регионалном и
европском, на основу
датих примера;
− уочава везу између
развоја српске
државности током
новог века и савремене
српске државе;
− сагледа значај и улогу
истакнутих личности у
датом историјском
контексту;
− наведе специфичности
друштвених појава,
процеса, политичких
идеја, ставова
појединаца и група
насталих у новом веку;

НАСТАВНА
ТЕМА/ОБЛАСТИ

ОСНОВИ
ПРОУЧАВАЊА
ПРОШЛОСТИ

КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

САДРЖАЈИ

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

Компетенција за
целоживотно учење
Вештине за живот у
демократском друштву
Вештина комуникације
Дигитална компетенција
Рад с подацима и
информацијама

НАЧИНИ И
ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВ
АЊА
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

− препознаје основне
карактеристике
различитих идеологија;
− анализира
процес
настанка
модерних
нација и наводи њихове
основне
карактеристике;
− уочава утицај и улогу
књижевних и
уметничких дела на
формирање
националног
идентитета у
прошлости;
− уочава утицај
историјских догађаја,
појава и процеса на
прилике у савременом
друштву;
− препознаје историјску
подлогу савремених
институција и
друштвених појава

нових решења;
смишљањем
нових примера;
повезивањем
садржаја у нове
целине; –
критички:
поређењем
важности
појединих
чињеница и
података;
смишљањем
аргумената; –
кооперативно:
кроз сарадњу са
наставником и
другим
ученицима; кроз
дискусију и
размену
мишљења;
уважавајући
аргументе
саговорника.
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−

−

−

−

−

(грађанска права,
парламентаризам,
уставност);
анализирајући дате
примере, уочава утицај
научно-технолошког
развоја на промене у
друштвеним и
привредним односима и
природном окружењу;
пореди положај и начин
живота припадника
различитих друштвених
слојева и група у
индустријско доба;
приказује на
историјској карти
динамику различитих
историјских појава и
промена у новом веку;
уочава историјске
промене, поређењем
политичке карте
савременог света са
историјским картама
других епоха;
пореди информације
приказане на
историјској карти са
информацијама датим у
другим симболичким
модалитетима;

ЕВРОПА, СВЕТ И
СРПСКИ НАРОД НА
ПОЧЕТКУ
ИНДУСТРИЈСКОГ
ДОБА (од средине
XVIII до средине XIX
века)

Индустријска
револуција
(парна
машина
и
њена
примена; промене у
друштву – јачање
грађанске и појава
радничке класе).
Политичке револуције
(узроци, последице и
обележја,
европске
монархије
уочи
револуција,
просветитељске идеје,
примери америчке и
француске револуције;
појмови уставности и
поделе
власти,
Декларација о правима
човека и грађанина,
укидање феудализма).
Наполеоново
доба
(Наполеонова
владавина,
ратови,
тековине,
Бечки
конгрес).
Свакодневни живот и
култура (промене у
начину живота).
Источно питање и
балкански
народи
(политика
великих
сила,
борба
балканских народа за
ослобођење).
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•
•
•
•
•
•

Компетенција за
целоживотно учење
Вештине за живот у
демократском друштву
Вештина комуникације
Дигитална компетенција
Решавање проблема
Рад с подацима и
информацијама

− повеже визуелне и
текстуалне
информације са
одговарајућим
историјским
контекстом
(хронолошки,
политички, друштвени,
културни);
− пореди различите
историјске изворе и
класификује их на
основу њихове сазнајне
вредности;
− анализира и процени
ближе хронолошко
порекло извора на
основу садржаја;
− уочава специфичности
у тумачењу одређених
историјских догађаја и
појава на основу
поређења извора
различитог порекла;
− уочи пристрасност,
пропаганду и
стереотипе у
садржајима историјских
извора;
− употреби податке из
графикона и табела у
елементарном
истраживању;

Живот
Срба
под
османском
и
хабзбуршком влашћу.
Српска
револуција
1804–1835
(основна
обележја, ток Првог и
Другог
српског
устанка, последице и
значај).
Развој модерне српске
државе
(аутономија
Кнежевине
Србије,
успостава
државе,
оснивање образовних
и културних установа).
Црна Гора у доба
владичанства (основна
обележја државног и
друштвеног уређења).
Истакнуте личности:
Џејмс Ват, Волтер,
Катарина II, Марија
Терезија, Робеспјер,
Наполеон Бонапарта,
вожд Карађорђе, кнез
Милош, кнегиња
Љубица, Доситеј
Обрадовић, Вук
Караџић, прота Матеја
Ненадовић, Петар I и
Петар II Петровић
Његош, Сава Текелија,
митрополит Стефан
Стратимировић.
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− презентује, самостално
или у групи, резултате
елементарног
истраживања
заснованог на
коришћењу одабраних
историјских извора и
литературе, користећи
ИКТ;
− упоређује, анализира и
уочава разлике између
својих и ставова
других;
− раздваја битно од
небитног у историјској
нарацији;
− препознаје смисао и
сврху неговања сећања
на важне личности и
догађаје из историје
државе и друштва;
идентификује
историјске споменике у
локалној средини и
учествује у
организовању и
спровођењу
заједничких школских
активности везаних за
развој културе сећања.

ЕВРОПА, СВЕТ И
СРПСКИ НАРОД У
ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ
XIX ВЕКА

Рађање
модерних
држава, међународни
односи
и
кризе
(револуције 1848/49 –
„пролеће
народа”,
политичке
идеје,
настанак
модерне
Италије и Немачке,
успон
САД
и
грађански рат, борба за
колоније у Африци и
Азији,
Персија,
Индија, Кина, опадање
Османског царства).
Промене у привреди,
друштву и култури
(Друга индустријска
револуција,
људска
права и слободе –
право гласа, укидање
робовласништва,
положај деце и жена;
култура,
наука,
образовање,
свакодневни живот).
Кнежевина
и
Краљевина Србија и
њено окружење (развој
државних установа и
политичког
живота,
унутрашња и спољна
политика,
међународно
признање – Берлински
конгрес; културна и
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•
•
•
•
•
•

Компетенција за
целоживотно учење
Вештине за живот у
демократском друштву
Вештина комуникације
Дигитална компетенција
Решавање проблема
Рад с подацима и
информацијама

ЕВРОПА, СВЕТ И
СРПСКИ НАРОД НА
ПОЧЕТКУ XX ВЕКА

просветна политика,
свакодневни
живот;
положај Срба под
хабзбуршком
и
османском влашћу).
Истакнуте личности:
Ђузепе Гарибалди,
Ото фон Бизмарк,
Наполеон III, краљица
Викторија, Абрахам
Линколн, Карл Маркс,
браћа Лимијер,
Алфред Нобел, кнез
Александар
Карађорђевић, кнез
Михаило, краљ
Милан, краљица
Наталија и краљ
Александар
Обреновић, књаз
Никола Петровић,
Илија Гарашанин,
Јован Ристић, Никола
Пашић, Стојан
Новаковић, патријарх
Јосиф Рајачић,
Катарина Ивановић,
Светозар Милетић,
Бењамин Калај,
Алекса Шантић.
Међународни односи и •
кризе
(формирање
савеза, сукоби око •
колонија,
Рускојапански
рат, •
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Компетенција за
целоживотно учење
Вештине за живот у
демократском друштву
Вештина комуникације

Мароканска
криза, •
Анексиона
криза, •
Либијски
рат, •
балкански ратови).
Култура,
наука
и
свакодневни
живот
(Светска изложба у
Паризу,
примена
научних достигнућа,
положај жена).
Краљевина Србија и
њено
окружење
(Мајски
преврат,
политички
живот,
унутрашња и спољна
политика;
појава
југословенства, наука,
култура, свакодневни
живот, положај Срба
под аустроугарском и
османском
влашћу,
Црна Гора – доношење
устава,
проглашење
краљевине;
учешће
Србије и Црне Горе у
балканским ратовима).
Велики рат (узроци и
повод, савезништва и
фронтови, Србија и
Црна Гора у рату;
преломнице, ток и
последице
рата;
аспекти
рата
–
технологија
рата,
пропаганда, губици и
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Дигитална компетенција
Решавање проблема
Рад с подацима и
информацијама

жртве,
глад
и
епидемије; човек у
рату – живот у
позадини и на фронту;
живот под окупацијом
и
у
избеглиштву;
Велики рат у сећању).
Истакнуте личности:
Алберт Ајнштајн, Пјер
и Марија Кири,
Сигмунд Фројд,
Михајло Пупин,
Никола Тесла, Хенри
Форд, Вилхелм II,
Николај II Романов,
Вудро Вилсон, краљ
Петар и
престолонаследник
Александар
Карађорђевић, Јован
Цвијић, Надежда
Петровић, Арчибалд
Рајс, Милунка Савић,
Флора Сендс, Радомир
Путник, Степа
Степановић, Живојин
Мишић, Петар
Бојовић, Јанко
Вукотић, Драгутин
Димитријевић Апис.
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СТАНДАРДИ:
ИС.1.1.1.
ИС.1.1.2.
ИС.1.1.3.
ИС.1.1.7.
ИС.1.2.1.
ИС.1.2.2.
ИС.1.2.3.
ИС.1.2.8.
ИС.2.1.5.
ИС.2.2.3.
ИС.2.2.4.
ИС.3.1.1.
ИС.3.1.4.
ИС.3.1.6.
ИС.3.2.2.
ИС.1.1.1.
ИС.1.1.2.
ИС.1.1.3.
ИС.1.1.5.
ИС.1.1.7.
ИС.1.1.9.
ИС.1.2.1.
ИС.1.2.2.
ИС.1.2.3.
ИС.1.2.7.
ИС.2.1.1.
ИС.2.1.3.
ИС.2.1.4.
ИС.2.1.5.
ИС.2.1.6.
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ИС.2.2.2.
ИС.2.2.3.
ИС.3.1.1.
ИС.3.1.2.
ИС.3.1.4.
ИС.3.1.5.
ИС.3.1.6.
ИС.3.2.1.
ИС.3.2.2.
ИС.3.2.5.
ИС.1.1.1.
ИС.1.1.2.
ИС.1.1.3.
ИС.1.1.5.
ИС.1.1.7.
ИС.1.1.9.
ИС.1.2.1.
ИС.1.2.2.
ИС.1.2.3.
ИС.1.2.7.
ИС.2.1.1.
ИС.2.1.3.
ИС.2.1.4.
ИС.2.1.5.
ИС.2.1.6.
ИС.2.2.2.
ИС.2.2.3.
ИС.3.1.1.
ИС.3.1.2.
ИС.3.1.4.
ИС.3.1.5.
ИС.3.1.6.
ИС.3.2.1.
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ИС.3.2.2.
ИС.3.2.5.
ИС.1.1.1.
ИС.1.1.2.
ИС.1.1.3.
ИС.1.1.5.
ИС.1.1.6.
ИС.1.1.7.
ИС.1.1.9.
ИС.1.1.10.
ИС.1.2.1.
ИС.1.2.2.
ИС.1.2.3.
ИС.1.2.7.
ИС.2.1.1.
ИС.2.1.3.
ИС.2.1.4.
ИС.2.1.5.
ИС.2.1.6.
ИС.2.2.2.
ИС.2.2.3.
ИС.3.1.1.
ИС.3.1.2.
ИС.3.1.4.
ИС.3.1.5.
ИС.3.1.6.
ИС.3.2.1.
ИС.3.2.2.
ИС.3.2.3.
ИС.3.2.4.
ИС.3.2.5.
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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.

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

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

Исходи
– ученик ће моћи да:

НАСТАВНА ТЕМА

САДРЖАЈИ

дефинише предмет
проучавања, циљеве и
задатке регионалне
географије у седмом
разреду;
• зна да дефинише појам
регије и може да наведе
критеријуме за
регионализацију;
• наводи пример регије из
свог окружења;

УВОД
1. Регија,
регионализација и
регионална географија;
2.Регија, регионализација
и регионална географија;
Иницијални тест за
ученике 7. разреда

Упознавање са
уџбеником;
Регионална географија,
принципи
регионализације.
Хомогеност и
хетерогеност географског
простора.
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Компетенције, опште и
међупредметне

· Компетенција за
учење
• Рад с подацима и
информацијама
• Дигитална
компетенција

Начин и поступци
остваривања програма

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

· на географској карти
Света одреди географски
положај Европе према
другим континентима и
великим воденим
површинама;
• успоставља везе између
физичко-географских и
друштвено-географских
објеката, појава и процеса;
• објасни како се издвајају
географске регије Европе;
• примењује општа
географска (физичка и
друштвена) знања у
оквиру регија Европе;
• одређује и анализира
географски положај
одређених регија Европе и
појединачних држава;
• наведе основне
природно-географске и
друштвено-економске
одлике сваке појединачне
регије европског
континента и
појединачних држава; •
илуструје уз помоћ карте
најважније географске
објекте, појаве и процесе
на простору сваке
појединачне регије Европе
и у оквиру држава на
простору датих регија;
• користи више доступних
извора информација као
што су: географска карта,
уџбеник, интернет;

I ЕВРОПА
3.Јужна Европа
4.Државе настале
распадом СФРЈ
5.Република Грчка
6.Јужна Европа; Државе
настале распадом СФРЈ;
Република Грчка
7.Република Италија
8.Краљевина Шпанија
9.Република Италија;
Краљевина Шпанија
10.Средња Европа
11.Савезна Република
Немачка 12.Средња
Европа; Савезна
Република Немачка
13.Западна Европа
14.Република Француска
15.Уједињено
Краљевство
Велике
Британије и Северне
Ирске
16.Западна Европа;
Република Француска;
Уједињено Краљевство
Велике Британије и
Северне Ирске
17.Северна Европа
18.Краљевина Норвешка
19.Северна Европа;
Краљевина Норвешка
20.Источна Европа
21.Руска Федерација
22.Источна Европа;
Руска Федерација
23.Европска унија –
пример интеграционих

Јужна Европа – културноцивилизацијске тековине,
етничка хетерогеност,
туризам, политичка
подела.
Државе Јужне Европе:
државе бивше СФРЈ,
Италија, Шпанија и Грчка
– основне географске
карактеристике.
Средња Европа –
културно-цивилизацијске
тековине, савремени
демографски процеси,
природни ресурси и
економски развој,
урбанизација, политичка
подела.Немачка – основне
географске
карактеристике.
Западна Европа –
културно-цивилизацијске
тековине, савремени
демографски процеси,
природни ресурси и
економски развој,
урбанизација, политичка
подела.
Француска и Уједињено
Краљевство – основне
географске
карактеристике.
Северна Европа –
природни ресурси и
економски развој, народи,
политичка подела.
Норвешка – основне
географске
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• Компетенција за учење
• Естетичка
компетенција
• Одговорно учешће у
демократском друштву
• Дигитална
компетенција
• Решавање проблема
• Рад с подацима и
информацијама
• Сарадња

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

· зна порекло назива
Азије, површину Азије и
њено простирање;
• на географској карти
Света одреди географски
положај Азије, њене
математичко-географске
координате и положај
према другим
континентима и великим
воденим површинама;
• опише облике
разуђености обала Азије и
да их именује (већа
острва, полуострва,
заливи, мореузи, мора,
ртови) и уочи на карти
• уочава на географској
карти Азије најкрупније
облике рељефа и именује
планине, висоравни,
низије, пустиње,

процеса
24.Европска унија –
пример интеграционих
процеса
Тест – опште одлике
Европе

карактеристике.
Источна Европа –
културно-цивилизацијске
тековине, етничка
хетерогеност, природни
ресурси и економски
развој, политичка подела.
Руска Федерација –
основне географске
карактеристике.
Европска унија – пример
интеграционих процеса.

II АЗИЈА
25.Назив, географски
положај, границе и
величина Азије
26.Рељеф и клима Азије
27.Воде и живи свет
Азије
28.Азија – положај,
рељеф, клима, воде и
живи свет
29.Становништво и
насеља Азије
30.Економско-географске
одлике Азије
31.Становништво, насеља
и економско-географске
одлике Азије
32.Регионализација и
политичко-географске
одлике Азије
33.Југозападна Азија
34.Регионализација и

Географски положај,
границе и величина
АзијеПриродне одлике
Азије.
Становништво Азије.
Насеља Азије.
Привреда Азије.
Политичка и регионална
подела.
Југозападна Азија –
природни ресурси и
економски развој,
културно-цивилизацијске
тековине, савремени
демографски процеси,
урбанизација, политичка
подела.
Јужна Азија – културноцивилизацијске тековине,
савремени демографски
процеси, етничка
хетерогеност,
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• Компетенција за учење
• Сарадњa
• Решавање проблема
• Дигитална
компетенција
• Естетичка
компетенција
• Вештина комуникације
• Рад са подацима и
информацијама

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

депресије, платформе;
• анализира климатске
дијаграме, одреди типове
климе и њихов просторни
распоред у Азији
• уочи на географској
карти веће реке и повеже
их са сливовима којима
припадају;
• покаже на карти
просторни распоред
становништва и објасни
утицај природних услова
на различиту густину
насељености;
периоде;
• опише биолошку,
националну, верску и
језичку структуру
становништва Азије и
њених регија;
• разуме позитивне и
негативне последице
урбанизације;
• именује главна природна
богатства и енергетске
изворе као предуслове за
привредни развој регија и
држава Азије;
• наброји типичне
пољопривредне културе и
упореди одлике
пољопривредне
производње у регијама и
појединим државама
Азије;
• разликује режим река
према природно-

политичко-географске
одлике Азије;
Југозападна Азија
35.Јужна Азија
36..Југоисточна Азија
37..Јужна и Југоисточна
Азија
38.Источна Азија
39.Средња Азија
40.Источна и средња
Азија;
Тест – опште одлике
Азије

урбанизација, политичка
подела.
Југоисточна Азија –
природни ресурси и
економски развој,
политичка подела.
Источна Азија –
културно-цивилизацијске
тековине, савремени
демографски процеси,
етничка хетерогеност,
природни ресурси и
економски развој,
урбанизација, политичка
подела.
Централна Азија –
природни ресурси,
политичка подела, насеља
и становништво.
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географским одликама
регија кроз које теку и
објасни њихов значај за
живот и привреду људи
који живе на њиховим
обалама;
• препозна већа језера
Азије и објасни њихов
значај за живот и
привреду људи који живе
на њиховим обалама;
• препозна већа језера
Азије и објасни њихов
постанак и значај;
• објасни и упореди
међузависност климе,
биљног света и типова тла
у Азији;
• повезује кретање
литосферних плоча са
настанком рељефних
целина са појавама
вулкана и земљотреса у
„ватреном појасу
Пацифика“;
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• зна порекло назива
Африке, површину и њено
простирање;
• уме на географској карти
Света да одреди
географски положај
Африке према другим
континентима и великим
воденим површинама;
• именује облике
разуђености афричког
континента и уочи их на
географској карти;
• уочи на географској
карти Африке најкрупније
облике рељефа и именује
планине, висоравни,
низије, котлине, ровове,
пустиње;
• именује зонални
распоред климатских
типова и чиниоце који их
условљавају;
• препозна велике разлике
у количини падавина које
примају поједини делови
Африке и последице тих
разлика;
• уочи на географској
карти Африке већа језера,
реке и сливове река;
• опише биолошку,
верску, националну и
језичку структуру
становништва Африке;•
наведе фазе демографске
транзиције и стопе
природног прираштаја у

III AFRIKA
41.Положај и рељеф
Африке
42.Клима, воде и живи
свет Африке
43.Положај, рељеф,
клима, воде и живи свет
Африке
44.Становништво, насеља
и урбанизација Африке
45.Политичке и
привредне одлике
Африке
46.Становништво, насеља
и урбанизација Африке;
47.Сахарска Африка и
афрички Медитеран
48.Подсахарска Африка
49.Сахарска Африка и
афрички Медитеран;
Подсахарска Африка;
Тест – опште одлике
Африке

Географски положај,
границе и величина
Африке.
Природне одлике Африке.
Становништво Африке.
Насеља Африке.
Привреда Африке.
Политичка и регионална
подела.
Афрички Медитеран и
Сахарска Африка.
Подсахарска Африка.
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• Компетенција за учење
• Вештина комуникација
• Решавање проблема
• Рад са подацима и
информацијама
• Дигитална
компетенција
• Сарадњa
• Естетичка
компетенција

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

Африци;
• објасни колонијализам и
последице које је оставио
на поједине регије и
државе Африке;
• издвоји европске
колонијалне поседе и
независне државе на
политичкој карти Африке;
• именује природно
богатство, енергетске
изворе и подручја богата
рудама на афричком
континенту, као и услове
за привредни развој;
• разликује
пољопривредне културе у
Африци намењене
исхрани локалног
становништва (батат,
кафа, какаовац, …)
намењене извозу;
• именује главне
регионалне целине
афричког континента и
њихов просторни
размештај;
· зна порекло назива
Америка, површину
простирање и поделу
Америке на Северну,
Средњу и Јужну Америку;
• на географској карти
света одреди положај
Северне Америке према
другим континентима и
великим воденим

IV СЕВЕРНА
АМЕРИКА
50.Географски положај,
границе и величина
Северне Америке
51.Природне одлике
Северне Америке
52.Географски положај,
границе, величина и
природне одлике Северне

Географски положај,
границе, величина и
регионална подела
Северне Америке.
Природне одлике Северне
Америке.
Становништво Северне
Америке.
Насеља Северне Америке.
Привреда Северне
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• Компетенција за учење
• Вештина комуникације
• Решавање проблема
• Рад са подацима и
информацијама
• Сарадњa
• Естетичка
компетенција

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

површинама;
• именује најкрупније
облике рељефа и пронађе
на карти планине,
висоравни, низије,
котлине;
• анализира климадијаграме и објасни
основне климатске типове
на америчком континенту
као и чиниоце који их
одређују;
• уочи на
географској карти Северне
Америке језера и веће
реке и разврста их према
сливовима;
• објасни просторни
размештај становништва
Северне Америке и
његову структуру;
• именује главна природна
богатства (руде,
енергетске изворе) као
предуслов за привредни
развој;
• зна да издвоји и на карти
покаже специјализоване
просторе за гајење
одређених
пољопривредних култура
(појасеви-кукурузни,
пшенични, памучни и
пиринчани);

Америке
53.Становништво и
урбанизација Северне
Америке
54.Политичке и
привредне одлике
Северне Америке
55.Становништво и
урбанизација Северне
Америке;
Политичке и привредне
одлике СевернеАмерике

Америке.
Политичка подела.
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· да на географској карти
света одреди географски
положај Средње Америке
и поделу на мање
регионалне целине;
• објасни процес настанка
континенталног и
острвског дела Средње
Америке и њену
припадност „Ватреном
појасу Пацифи-ка“;
• именује острва у
Карипском мору и издвоји
острвске групе – Велики и
Мали Антили и Бахамска
острва;
• анализира хоризонталну
и вертикалну климатску и
вегетациону зоналност
• одређује размештај
рудног и енергетског
богатства Средње
Америке ;
• зна да је главна
пољопривредна грана
земљорадња која је
екстензивна, а да је
интензивна само
плантажна производња
кафе, банана и шећерне
трске;

· зна основне географске
податке о Јужној Америци
и одликама географског
положаја према другим

V СРЕДЊА
АМЕРИКА
56.Положај и природне
одлике Средње Америке
57.Друштвене одлике
Средње Америке
58.Положај, природне и
друштвене одлике
Средње Америке

Географски положај,
границе, величина и
регионална подела
Средње Америке.
Природне одлике Средње
Америке.
Становништво Средње
Америке.
Привреда Средње
Америке.
Политичка подела.

• Компетенција за учење
• Рад са подацима и
информацијама
• Решавање проблема
• Дигитална
компетенција
• Естетичка
компетенција
• Сарадњa

VI ЈУЖНА AMERIKA
59.Положај и природне
одлике Јужне Америке
60.Положај и природне

Географски положај,
границе и величина Јужне
Америке.
Природне одлике Јужне

• Компетенција за учење
• Вештина комуникације
• Решавање проблема
• Рад са подацима и
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Путем израде задатака у
уџбенику од стране
ученика:
-Усменим одговарањем
ученика;
- Израдом пројеката од
стране ученика

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

континентима и великим
воденим површинама;
• уочи на географској
карти Јужне Америке
облике рељефа и именује
планине, висоравни,
низије, вулкане;
• објашњава основне
климатске и вегетацијске
зоне на јужноамеричком
континенту као и чиниоце
који их одређују;
• повезује утицај количине
падавина на формирање и
густину речне мреже;
• именује веће реке,
њихове притоке, језера и
водопаде на географској
карти;
• препознаје просторни
размештај становништва,
његово порекло и
структуру;
• именује државе Јужне
Америке и уочава на
географској карти највећу
државу и њен просторни
размештај;
• зна да наведе главна
природна богатства –
руде, енергетске изворе и
одреди степен
искоришћености;
• разуме значај плантажне
производње култура кафе,
банана, шећерне трске и
дувана, који су у

одлике Јужне Америке
61.Становништво и
урбанизација Јужне
Америке
62.Политичке и
привредне одлике Јужне
Америке
63.Становништво,
урбанизација, политичке
и привредне одлике
Јужне Америке
64.Тест – опште одлике
Америке

Америке.
Становништво Јужне
Америке.
Насеља Јужне Америке.
Привреда Јужне Америке.
Политичка подела.
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информацијама
• Дигитална
компетенција
• Сарадња
• Естетичка
компетенција

ученика;
- Израдом пројеката од
стране ученика

власништву, за домаћу
радну снагу;

· одреди на географској
карти Света положај
Аустралије и Океаније
према другим
континентима и
океанским басенима;
• анализира облике
разуђености обала и
именује три острвске
групе у оквиру Океаније;
• именује веће рељефне
целине и највеће пустиње
Аустралије;
• објасни климатске и
хидролошке
карактеристике
Аустралије и чиниоце
који их одређују;
• препознаје
специфичности биљног и
животињског света
Аустралије;
• објасни како је текло
откривање и насељавање
Аустралије и Океаније,
као и структуру и
просторни размештај
становништва;
• именује главна природна
богатства и гране
привреде као и степен

VII АУСТРАЛИЈА И
ОКЕАНИЈА
65.Географски положај,
границе и величина
Аустралије и Океаније
66.Природне одлике
Аустралије и Океаније
67.Географски положај,
границе, величина и
природне одлике
Аустралије и Океаније
68.Друштвене одлике
Аустралије и Океаније
69.Друштвене одлике
Аустралије и Океаније

Географски положај,
границе и величина
Аустралије и Океаније.
Природне одлике
Аустралије.
Колонијални период и
становништво Аустралије.
Насеља Аустралије.
Привреда Аустралије.
Океанија – основна
географска обележја.
Политичка и регионална
подела.
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• Компетенција за учење
• Комуникација
• Решавање проблема
• Рад с подацима и
информацијама
• Дигитална
компетенција
• Вештина сарадње
• Естетичка
компетенција

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

привредне развијености
Аустралије и Океаније;
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VIII ПОЛАРНЕ
ОБЛАСТИ
70.Поларне области –
· уочава Поларне области
Арктик и Антарктик
и упоређује их у односу на
71.Поларне области –
географски положај,
Арктик и Антарктик
климу, биљни и
72.Систематизација
животињски свет.
градива;
Тест – годишња
систематизација градива

Основне географске
одлике Антарктика –
откриће, назив,
географски положај,
природне одлике,
природни ресурси и
научна
истраживања.Основне
географске одлике
Арктика – откриће, назив,
географски положај,
природне одлике,
природни ресурси и
савремена научна
истраживања.
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• Компетенција за учење
• Комуникација
• Вештина сарадње
• Рад са подацима и
информацијама
• Решавање проблема
• Дигитална
компетенција

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

2.7. Физика
ФОНД ЧАСОВА: 72
ЦИЉ:.
Циљ учења Физике јесте да ученици стекну базичну jeзичку и научну писменост, оспособе се да решавају проблеме и
задатке у новим и непознатим ситуацијама, образложе своје мишљење у оквиру дискусије, упознају природне појаве и
основне природне законе и њихову примену у свакодневном животу, развију мотивисаност за учење и напредују ка
достизању одговарајућих образовних стандарда
ТЕМАТСКИ/ГЛОБАЛНИ ПЛАН:
ОБЛАСТ

ОБРАДА

УТВРЂИВАЊЕ

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА

УКУПНО

СИЛА
И
КРЕТАЊЕ
Кретање тела
под дејством
силе
теже.
Силе трења
Равнотежа
тела
Механички
рад и енергија.
Снага
Топлотне
појаве
УКУПНО

11

13

1

25

3

8

1

12

6

4

1

11

6

8

1

15

3

5

1

9

29

38

5

72

Корелеција са другим предметима: Математика, техника и технологија,биологија,хемија, информатика
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ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА ФИЗИКА:
ИСХОДИ
Ученик ће моћи да:
− разликује скаларне и
векторске физичке
величине;
− користи и анализира
резултате мерeња
различитих физичких
величина и приказује их
табеларно и графички;
− анализира зависност
брзине и пређеног пута
од времена код
праволинијских кретања
са сталним убрзањем;
− примени Њутнове законе
динамике на кретање тела
из окружења;
− покаже од чега зависи
сила трења и на основу
тога процени како може
променити њено
деловање;
− демонстрира појаве:
инерције тела, убрзаног
кретања, кретање тела
под дејством сталне силе,
силе трења и сила акције
и реакције на примерима
из окружења;

НАСТАВНА
ТЕМА/ОБЛАСТИ

СИЛА И КРЕТАЊЕ

КОМПЕТЕНЦИЈЕ ОПШТЕ
И МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

НАЧИНИ И
САДРЖАЈИ
ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА:
Сила као узрок промене
– Поступност (од
брзине тела. Појам
-комуникативна
једноставног ка
убрзања.
компетенција
сложеном) при
дигитална
компетенција
упознавању нових
Успостављање везе између
појмова и
силе, масе тела и убрзања. - компетенција за учење
-компетенција
за
сарадњу
формулисању закона
Други Њутнов закон.
-компетенција за рад са
– Очигледност при
Динамичко мерење силе.
подацима и информацијама излагању наставних
-компетенција за решавање садржаја (уз сваку
Међусобно деловање два
проблема у физици
тематску целину
тела – силе акције и
наведено је више
реакције. Трећи Њутнов
демонстрационих
закон. Примери
огледа, а у недостатку
Равномерно променљиво
наставних средстава
праволинијско кретање.
могуће је користити и
Интензитет, правац и смер
симулације).
брзине и убрзања.
– Повезаност
наставних садржаја
Тренутна и средња брзина
са појавама у
тела.
свакодневном животу.
Зависност брзине и пута
Програмски садржаји
од времена при
на основу исхода се
равномерно променљивом
могу реализовати:
праволинијском кретању.
1. излагањем садржаја
теме уз одговарајуће
Графичко представљање
демонстрационе
зависности брзине тела од
огледе;
времена код равномерно
2. решавањем
променљивог
квалитативних и
праволинијског кретања.
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− самостално изведе
експеримент из области
кинематике и динамике,
прикупи податке
мерењем, одреди тражену
физичку величину и
објасни резултате
експеримента;
− покаже врсте и услове
равнотеже чврстих тела
на примеру из окружења;
− наводи примере простих
машина које се користе у
свакодневном животу;
− прикаже како сила
потиска утиче на
понашање тела
потопљених у течност и
наведе услове пливања
тела на води;
− повеже појмове
механички рад, енергија
и снага и израчуна рад
силе теже и рад силе
трења;
− разликује кинетичку и
потенцијалну енергију
тела и повеже њихове
промене са извршеним
радом;
− демонстрира важење
закона одржања енергије
на примерима из
окружења;

Демонстрациони огледи:
− Илустровање инерције
тела помоћу папира и тега.
− Кретање куглице низ
Галилејев жљеб.
− Кретање тела под дејством
сталне силе.
− Мерење силе
динамометром.
− Илустровање закона
акције и реакције помоћу
динамометара и колица,
колица са опругом и
других огледа (реактивно
кретање балона и
пластичне боце).
Лабораторијске вежбе
1. Одређивање сталног
убрзања при кретању
куглице низ жљеб.
2. Провера Другог
Њутновог закона помоћу
покретног телa (колица)
или помоћу Атвудове
машине.
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квантитативних
проблема као
и проблем-ситуација;
3. лабораторијским
вежбама;
4. коришћењем
других начина рада
који доприносе
бољем
разумевању садржајa
теме (домаћи задаци,
пројекти, допунска
настава, додатни
рад...);
5.
систематским
праћењем рада сваког
ученика.

− решава квалитативне,
квантитативне и
графичке задатке
(кинематика и динамика
кретања тела, трење,
равнотежа полуге, сила
потиска, закони
одржања...);
− разликује појмове
температуре и количине
топлоте и прикаже
различите механизме
преноса топлоте са једног
тела на друго;
− анализира промене стања
тела (димензија,
запремине и агрегатног
стања) приликом грејања
или хлађења;
− наведе методе добијања
топлотне енергије и
укаже на примере њеног
рационалног коришћења.

Убрзање при кретању тела
под дејством силе теже.
Галилејев оглед.
Слободно падање тела,
бестежинско стање. Хитац
навише и хитац наниже.
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Силе трења и силе отпора
средине (трење мировања,
клизања и котрљања).
Утицај ових сила на
кретање тела.
Демонстрациони огледи:
− Слободно падање тела
различитих облика и маса
(Њутнова цев, слободан
пад везаних новчића…).
КРЕТАЊЕ
− Падање тела у разним
ТЕЛА ПОД
срединама.
ДЕЈСТВОМ СИЛЕ
ТЕЖЕ. СИЛЕ ТРЕЊА− Бестежинско стање тела
(огледи са динамометром,
с два тега и папиром
између њих, са
пластичном чашом која
има отвор на дну и
напуњена је водом).
− Трење на столу, косој
подлози и сл.
− Мерење силе трења
помоћу динамометра.
Лабораторијскe вежбe
1. Одређивање убрзања
тела које слободно пада.
2. Одређивање
коефицијента трења
клизања.
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Деловање две силе на
тело, појам резултујуће
силе кроз различите
примере слагања сила.
Разлагање сила.
РАВНОТЕЖА ТЕЛА

Појам и врсте равнотеже
тела. Полуга, момент силе.
Равнотежа полуге и њена
применa.
Сила потиска у течности и
гасу. Архимедов закон и
његовa применa. Пливање
и тоњење тела.
Демонстрациони огледи:
− Врсте равнотеже помоћу
лењира или штапа.
− Равнотежа полуге.
− Услови пливања тела
(тегови и стаклена посуда
на води, Картезијански
гњурац, суво грожђе у
минералној води, свеже
јаје у води и воденом
раствору соли, мандарина
са кором и без коре у води,
пливање коцке леда на
води…).
Лабораторијска вежба
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1. Одређивање густине
чврстог тела применом
Архимедовог закона.
Механички рад. Рад силе.
Рад силе теже и силе
трења.

МЕХАНИЧКИ РАД И
ЕНЕРГИЈА. СНАГА

Квалитативно увођење
појма механичке енергије
тела. Кинетичка енергија
тела. Потенцијална
енергија. Гравитациона
потенцијална енергија
тела.
Веза између промене
механичке енергије тела и
извршеног рада. Закон о
одржању механичке
енергије.
Снага. Коефицијент
корисног дејства.
Демонстрациони огледи:

− Илустровање рада
утрошеног на савладавање
силе трења при клизању
тела по различитим
подлогама, уз коришћење
динамометра.
− Коришћење потенцијалне
енергије воде или енергије
надуваног балона за
вршење механичког рада.
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− Примери механичке
енергије тела. Закон о
одржању механичке
енергије (Галилејев жљеб;
математичко клатно; тег са
опругом)
− Лабораторијскe вежбe1.
Одређивање рада силе под
чијим дејством сe тело
креће по различитим
подлогама.
− 2. Провера закона
одржања механичке
енергије помоћу колица.
Честични састав
супстанције: молекули и
њихово хаотично кретање.
Топлотно ширење тела.
Појам и мерење
температуре.
Унутрашња енергија и
температура.
ТОПЛОТНЕ
ПОЈАВЕ

Количина топлоте.
Специфични топлотни
капацитет. Топлотна
равнотежа.
Агрегатна стања
супстанције.
96

Демонстрациони огледи:
− Дифузија и Брауново
кретање.
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СТАНДАРДИ:

ОБЛАСТ: Сила и кретање
Ниво

Ознака
стандарда
ФИ. 1.2.1.

уме да препозна врсту кретања према облику путање

ФИ. 1.2.2.

уме да препозна равномерно кретање

ФИ. 1.2.3.

уме да израчуна средњу брзину, пређени пут или протекло време
ако су му познате друге две величине

ФИ. 1.7.1.

поседује мануелне способности потребне за рад у лабораторији

ФИ. 1.7.2.

Уме да се придржава основних прсвила понашања у лабораторији

ФИ.2.1.1.

уме да препозна еластичну силу, силу потиска и особине
инерције

ФИ.2.1.3.

уме да препозна када је полуга у стању равнотеже

ФИ.2.1.4.

разуме како односи сила утичу на врсту кретања

ФИ.2.1.5.

разуме и примењује концепт густине

ФИ.2.1.6.

зна да хидростатички притисак зависи од висине стуба флуида

ФИ.2.2.1.

уме да препозна убрзано кретање

ОСНОВНИ

СРЕДЊИ

Стандард
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НАПРЕДНИ

ФИ.2.2.2.

зна шта је механичко кретање и које га физичке величине описују

ФИ. 2.6.1.

разуме и примењује основне математичке формулације односа и
законитости у физици, нпр. директну и обрнуту пропорционалнос

ФИ. 2.6.3.

уме да користи и интерпретира табеларни и графички приказ
зависности физичких величина

ФИ. 2.7.1.

уме табеларно и графички да прикаже резултате посматрања или
мерења

ФИ. 2.7.2.

уме да врши једноставна уопштавања и систематизацију резултата

ФИ. 2.7.3.

уме да реализује експеримент по упутству

ФИ.3.1.1.

разуме и примењује услове равнотеже полуге

ФИ.3.1.2.

зна какав је однос сила које делују на тело које мирује или се
равномерно креће

ФИ.3.1.3.

зна шта је притисак чврстих тела и од чега зависи

ФИ.3.1.4.

разуме и примењује концепт притиска у флуидима

ФИ.3.2.1.

уме да примени односе између физичких величина које описују
равномерно променљиво праволинијско кретање

ФИ. 3.7.1.

уме да донесе релевантан закључак на основу резултата мерења

ОБЛАСТ: Енергија и топлота
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Ниво

ОСНОВНИ

Ознака
стандарда

Стандард

ФИ. 1.5.1.

зна да агрегатно стање тела зависи од његове температуре

ФИ. 1.5.2.

уме да препозна да се механичким радом може мењати
температура тела

ФИ. 1.7.1.

поседује мануелне способности потребне за рад у лабораторији

ФИ. 1.7.2.

Уме да се придржава основних прсвила понашања у лабораторији

ФИ. 2.5.1.

зна да кинетичка и потенцијална енергија зависе од брзине,
односно висине на којој се тело налази

ФИ.2.5.2.

уме да препозна појаве код којих се електрична енергија троши
на механички рад

ФИ.2.5.3.

уме да препозна појмове рада и снаге

ФИ.2.5.4.

зна да унутрашња енергија зависи од температуре

ФИ.2.5.5.

зна да запремина тела зависи од температуре

ФИ. 2.7.1.

уме табеларно и графички да прикаже резултате посматрања или
мерења

ФИ. 2.7.2.

уме да врши једноставна уопштавања и систематизацију резултата

ФИ. 2.7.3.

уме да реализује експеримент по упутству

СРЕДЊИ
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НАПРЕДНИ

ФИ. 3.5.1.

разуме да се укупна механичка енергија тела при слободном паду
одржава

ФИ.3.5.2.

уме да препозна карактеристичне процесе и термине који
описују промене агрегатних стања
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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

Време

Начин и поступци праћења
и вредновања наставе и
учења
У нaстaви oриjeнтисaнoj нa
дoстизaњe исхoдa врeднуjу сe
oствaрeни нивo пoстигнућa и
нaпрeдoвaњe тoкoм прoцeсa
учeњa. Дa би врeднoвaњe
билo oбjeктивнo, пoтрeбнo je
дa будe усклaђeнo сa
принципимa oцeњивaњa
(Прaвилник o oцeњивaњу у
oснoвнoj шкoли из 2019.
гoдинe).
Нaстaвник кoнтинуирaнo
прaти рaд свaкoг учeникa крoз
нeпрeкиднo прoвeрaвaњe
њeгoвих усвojeних знaњa,
стeчeних нa oснoву свих
oбликa нaстaвe:
дeмoнстрaциoних oглeдa,
прeдaвaњa, рeшaвaњa
квaнтитaтивних,
квaлитaтивних и грaфичких

Кoнтинуирaнo се прaти и
врeднује знaње, вeштинe
и стaвoви учeникa
пoмoћу усмeнoг
испитивaњa, крaтких
писмeних
прoвeрa,кoнтрoлних
вeжби, полугодишњих
и годишњих тестова,
прoвeрoм практичних
вeштинa, као и учешћа
и продуката пројектне
наставе. Нaстaвник
трeбa дa oмoгући
учeницимa дa искaжу
сoпствeнa рaзмишљaњa o
нeким физичким
пojaвaмa и дa тo
aдeквaтнo врeднуje.
Нa пoчeтку шкoлскe
гoдинe, пoтрeбнo je
спрoвeсти инициjaлни
тeст. Oвaj тeст je
инструмeнт прoвeрe

Током
школске
године
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зaдaтaкa, лaбoрaтoриjских
вeжби, прojeкaтa...
Неки од препоручених
начина прилагођавања
програма наставе и учења
ученицима којима је
потребна додатна образовна
подршка:
- Просторно, садржајно и
методичко прилагођавање
наставног програма (нпр.
размештај седења, избор
градива за учење и вежбање,
прилагођавање задатака,
начина и врста оцењивања,
домаћихзадатака...)
- Индивидуализација наставе
и развијање додатне
образовне подршке
- Размена искустава и сарадња
са члановима Стручног већа
природних наука и стручним
сарадницима у школи...
- Коришћење вршњачке
подршке и помоћи у
остваривању исхода и
развијању компетенција
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прeдзнaњa и пoтeнциjaлa
учeникa.

2.8. Математика
ФОНД ЧАСОВА: 144
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

ОБРАДА

УТВРЂИВАЊЕ

УКУПНО

РЕАЛНИ БРОЈЕВИ

8

12

20

ПИТАГОРИНА ТЕОРЕМА

7

11

18

ЦЕЛИ АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗИ

19

26

45

МНОГОУГАО

7

15

22

КРУГ

7

11

18

ОБРАДА ПОДАТАКА

19

26

45

7

15

22

ОБНАВЉАЊЕ
ГРАДИВА
ПРЕТХОДНИХ РАЗРЕДА

ИЗ
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ПРИПРЕМА, ИЗРАДА И ИСПРАВКА
ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА
УКУПНО

50

Корелеција са другим предметима:
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12

12

94

144

ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА Математика:
ИСХОДИ
Ученик ће моћи да:
− израчуна степен реалног
броја и квадратни корен
потпуног квадрата и
примени одговарајућа
својства операција;
− одреди бројевну вредност
једноставнијег израза са
реалним бројевима;
− на основу реалног
проблема састави и
израчуна вредност
једноставнијег бројевног
израза са реалним
бројевима;
− одреди приближну
вредност реалног броја и
процени апсолутну
грешку;
− нацрта график функције
𝑦 = 𝑘𝑥, 𝑘 𝑅{0};
примени продужену
пропорцију у реалним
ситуацијама.

НАСТАВНА
ТЕМА/ОБЛАСТИ

САДРЖАЈИ

-

РЕАЛНИ БРОЈЕВИ

-

-

-

Квадрат рационалног
броја.
Решавање једначине ‒
х2 = а, а>0;
Постојање
‒
ирационалних бројева
(на пример решавање
једначине х2
‒
= 2)
Реални бројеви и
бројевна права.
‒
Квадратни корен,
2
једнакост √а =|
‒
а\
Децимални запис
броја;
Приближна вредност
реалног бро- ја.
Основна својства
операција с реалним
бројевима.
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ ОПШТЕ
И МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Компетенција за
целоживотно учење;
комуникација;
рад с подацима и
информацијама;
дигитална компетенција;
решавање проблема;
сарадња.

НАЧИНИ И
ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА:
- Увести појам
квадрата
рационалног броја
p/q и илустровати га
површином
квадрата.
- Цртање дужи чији је
мерни број дати
рационални број а
затим објаснити
пример када мерни
број није
рационалан.
- Увести појам
ирационалног броја.
- Доказати колика је
страница квадрата
чија је повр- шина 2.
- Кроз одговарајуће
примере објаснити
узајамно
једнозначну везу
између тачака на
правој с једне и
реалних бројева с
друге стране.
- Саопштити
ученицима разлику

рационалних и ирационалних бројева
кроз одговарајуће
примере.
Геометријском
конструкцијом
делити дуж на једнаке делове...
- Објаснити
конструкција за √2.
- Објаснити поступак
приказивања
децималних разломака са
неограниченим
бројем децимала
који ће
представљати
изабрани
ирационални број.
- Објаснити да се за
рачунање са
реалним бројевима
користе исти
принципи као и у
пољу рационалних
бројева.
- Праћење активности
ученика на свим
пољима рада.
Преглед и оцена
постигнутих знања
о реалним бројевима
на тесту.
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− примени Питагорину
теорему у рачунским и
конструктивним задацима;
- правилно користи
геометријски прибор.

ПИТАГОРИНА
ТЕОРЕМА

- Питагорина теорема.‒
Важније примене
Питагорине теореме.
‒
- Конструкције тачака
на бројевној правој ‒
које одговарају
бројевима
‒
√2√3√5 итд.
‒

Компетенција за
целоживотно учење;
комуникација;
рад с подацима и
информацијама;
дигитална компетенција;
решавање проблема;
сарадња.
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- Упознати

ученике
кроз предавање са
појмом Питагорине теореме.
Користити
одговарајуће доказе
за упознавање
ученика са
формулацијом и
суштином ове
теореме.
- Увежбавати
примену теореме
код разних фигура у
којима се појављује
правоугли троугао.
- Увежбавати
препознавање
правоуглих
троуглова.
- Наводити примере
практичне примене.
- Објаснити кроз
одговарајуће
примере
конструкцију тачака
на бројевној правој
које одговарају
броје- вима
√2√3√5...
- Праћење активности
ученика на свим
пољима рада.
Оцена постигнутих
знања о

− трансформише збир,
разлику и производ
полинома;
− примени формуле за
разлику квадрата и
квадрат бинома;
− растави полином на
чиниоце (користећи
дистрибутивни закон и
формуле за квадрат
бинома и разлику
квадрата);
− примени трансформације
полинома на решавање
једначина.

ЦЕЛИ АЛГЕБАРСКИ - Степен чији је
‒
ИЗРАЗИ
изложилац приро- дан
број.
‒
- Операције са
степенима.
‒
- Степен производа,
количника и степена.
‒
- Алгебарски израз.
- Полиноми и
‒
операције (мономи,
сређени облик, збир,
разлика, производ
полинома).
- Операције с полинома
(трансфор- мација
збира, разлике и
производа полинома у
сређени облик полинома).
- Квадрат бинома и
разлика квадра- та и
примена.
Растављање полинома
на чиниоце.
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Компетенција за
целоживотно учење;
комуникација;
рад с подацима и
информацијама;
дигитална компетенција;
решавање проблема;
сарадња.

Питагориној
теореми
- Упознавање
ученика са
степенима чији је
изложи- лац
конкретан природан
број и операцијама
са таквим
степенима.
- Решавање
одговарајућих
задатака са
степенима.
- Објаснити
практичност
примене ових знања
у физици и другим
наукама.
- Упознати ученике
са појмом
алгебарског израза,
уз израчунавање
вредности
једноставнијих
израза.
- Објаснити појам
полинома( моном
као специјалан
случај полинома).
- Решавати полиноме
на основу познатих
закона рачунских
операција с
бројевима.
- Објаснити

− примени својства
страница, углова и
дијагонала многоугла;
− израчуна површину
многоугла користећи
обрасце или разложиву
једнакост;
− конструише ортоцентар и
тежиште троугла;
− примени ставове
подударности при
доказивању
једноставнијих тврђења и

-

МНОГОУГАО
-

-

Многоугао - појам и
врсте.
Збир углова
многоугла.
Број дијагонала
многоугла.
Правилни
многоуглови (појам,
својства,
конструкције).
Обим и површина
многоугла.
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‒

Компетенција за
целоживотно учење;

‒

комуникација;

‒

рад с подацима и
информацијама;

‒

дигитална компетенција;

‒

решавање проблема;

‒

сарадња.

растављање
полинома на
чиниоце типа: ах +
bх, а2 -b2, а2 + 2аb +
b2 уз наглашавање
сврхе тих
трансформација.
- Кроз примену
растављања на
чиниоце објаснити
решавање једначина
облика: ax2 + bx = 0
и x2 – c2 = 0
Праћење активности
ученика на свим
пољима рада.
- Оцена постигнутих
знања о целим и
рационалним
алгебарским
изразима
- Позивајући се на
раније стечена
знања о поједи- ним
геометријским
фигурама,
дефинисати многоугао као део равни
ограничен
многоугаоном линијом.
- Објаснити
зависност збира
углова и броја
дијагона- ла ма ког

у конструктивним
задацима.

‒

примени својства
централног и
периферијског угла у
кругу;
‒ израчуна обим и
површину круга и његових
делова;
− преслика дати
геометријски објекат
ротацијом.

Централни и
‒
периферијски угао у
кругу.
‒
- Обим круга, број π
- Дужина кружног лука.
‒
- Површина круга,
кружног исечка и
кружног прстена.
‒

Компетенција за
целоживотно учење;

‒

решавање проблема;

‒

сарадња.

-

КРУГ
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комуникација;
рад с подацима и
информацијама;
дигитална компетенција;

угла од броја
његових страница.
- Кроз одговарајуће
примере објаснити
конструкцију неких
правилних
многоуглова (са 3, 4,
6, 8... стра- ница)
- Објаснити
могућност цртања
правилних многоуглова са 1,9, 10 итд.
страница уз
коришћење угломера.
- Разликовати
конструкцију од
приближног цртања
(скице).
- Праћење активности
ученика на свим
пољима рада.
- Оцена постигнутих
знања о многоуглу.
- Кроз предавање
увести појам
централног и периферијског угла
круга и кроз доказ
објаснити њихов
однос.
- На адекватан начин
објаснити обим и
површину круга.
- Кроз одговарајуће

− одређује средњу вредност,
медијану и мод.
− прикупљање,обрада и
анализа података

ОБРАДА ПОДАТАКА - Рачунање средње
‒
вредности и
медијане.
- Поређење вредности ‒
узорка са средњом
‒
вредношћу
- Мод
- Прикупљање података
‒
- Обрада података
- Анализа података
‒
‒
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Компетенција за
целоживотно учење;
комуникација;
рад с подацима и
информацијама;
дигитална компетенција;
решавање проблема;
сарадња.

примере на неким
моделима
експерименталним
путем објаснити
сталност одно- са
обима и пречника
круга, уз увођење
броја π.
- Извести обрасце за
дужину кружног
лука, површи- ну
кружног исечка и
површину кружног
прстена.
- Праћење активности
ученика на свим
пољима рада.
- Оцена постигнутих
знања о кругу.
- Као примере
статистичких
података бирају се
подаци
које ученици овог
узраста разумеју и
које за њих имају
релевантно значење.
- Схватају појам
средње вредности,
медијане и мода и
како се они
израчунавају
- Негују прецизност и
тачност приликом
читања табела

- Рад

на табелема
- Повезују
математичку област
статистике са
реалним животом
- Оспособљавају се за
уочавање
различитих
законитости
- Раде домаћи задатак
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СТАНДАРДИ:
МА.1.1.2.
МА.1.3.2.
МА.1.1.6.
МА.2.3.1.
МА.1.3.3.
МА.1.5.2.

МА.1.1.3.
МА.2.3.2.
МА.2.1.4.
МА.2.3.2.
МА.2.3.3.
МА.1.5.3.

МА.1.1.4.
МА.3.3.2.
МА.2.2.2.
МА.3.3.2.
МА.3.3.3.
МА.2.5.2.

МА.2.1.1. МА.2.1.2. МА.2.1.4. МА.3.1.1. МА.3.1.3.
МА.2.2.3. МА.3.1.1. МА.3.1.3. МА.3.2.2. МА.3.2.3.
МА.3.3.3.
МА.2.5.3. МА.3.5.2. МА.3.5.3.

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;

Поступак праћења и
оцењивања

Инструменти
за праћење и
напредовање

Време

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

-Иницијални
тест
- Писмена
провера
- Писмени
задатак

Иницијални
тест на
почетку
првог
полугодишта.
Писмене
провере два
пута у току
полугодишта
као и
писмени
задатак два
пута у току
полугодишта.
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В)
Самосталност
у раду

- лако лoгички
пoвeзуje чињeницe и
пojмoвe;
- самостално изводи
закључке који се
заснивају на
подацима;
- 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

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
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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:
- 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

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
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самостално решава
поједине проблеме;
- у довољној мери
критички рaсуђуje;
- показује делимични
степен активности и
ангажовања.
Оцену довољан (2)
добија ученик који:

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.

- 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
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2.9. Биологија
ФОНД ЧАСОВА: 72
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.
ТЕМАТСКИ/ГЛОБАЛНИ ПЛАН:
ОБЛАСТ

ОБРАДА

НАСЛЕЂИВАЊЕ
И ЕВОЛУЦИЈА
ЈЕДИНСТВО
ГРАЂЕ
ФУНКЦИЈЕ

УТВРЂИВАЊЕ

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА

УКУПНО

4

4

1

9

14

13

2

29

3

3

1

7

7

8

2

17

4

5

1

10

32

34

6

72

И

ПОРЕКЛО
И
РАЗНОВРСНОСТ
ЖИВОТА
ЖИВОТ
У
ЕКОСИСТЕМУ
ЧОВЕК
И
ЗДРАВЉЕ
УКУПНО

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:
– прикупи и анализира
податке о
животним циклусима
почевши од
оплођења;
– упореди бесполно и
полно
размножавање;
– идентификује разлике
између
митозе и мејозе на основну
промене броја хромозома
и
њихове улоге у развићу и
репродукцији;
– одреди однос између
гена и
хромозома и основну
улогу
генетичког материјала у
ћелији;
– шематски прикаже
наслеђивање
пола и других особина
према

НАСТАВНА
ТЕМА/ОБЛАСТИ
НАСЛЕЂИВАЊЕ
И ЕВОЛУЦИЈА

САДРЖАЈИ

КОМПЕТЕНЦИЈЕ ОПШТЕ
И МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

-естетичка компетенција
-комуникација
-одговоран однос према
околини
-одговоран однос према
здрављу
- рад са подацима и
информацијама
ДНК и појам гена (алел,Дигитална компетенција
генотип, фенотип)
Улога и значај једра у
метаболизму ћелије.
Деоба ћелије
(хромозоми, настајање
телесних и полних
ћелија).

Прво Менделово
правило, крвне групе,
трансфузија и
трансплантација.
Наслеђивање пола.
Наследне болести.
Животни циклуси
биљака и животиња.
Смена генерација.
Једнополни и двополни
организми. Значај и
улога полног
размножавања.
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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
стеченим знањем,
извођење
закључака.

првом Менделовом
правилу;

ЈЕДИНСТВО
одреди положај организма ГРАЂЕ И
на
ФУНКЦИЈЕ
дрвету живота на основу
прикупљених и
анализираних
информација о његовој
грађи;
– упореди организме на
различитим позицијама на
„дрвету живота“ према
начину на
који обављају животне
процесе;
– користи микроскоп за
посматрање грађе гљива,
биљних
и животињскихткива;

Основни принципи
организације живих
бића. Појам симетрије
– типични примери код
једноћелијских и
вишећелијских
организама; биолошки
значај.
Симетрија,
цефализација и
сегментација код
животиња.
Присуство/одсуство
биљних органа,
(симетрија и
сегментација код
биљака).
Ћелије са
специфичном
функцијом: мишићне,
крвне, нервне, ћелије
затварачице...
Грађа и улога ткива,
органа, органских
система и значај за
121

-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 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.

разврста организме према ПОРЕКЛО И
задатим критеријумима
РАЗНОВРСНОСТ
применом дихотомих
ЖИВОТА
кључева;
– повеже принципе
систематике са
филогенијом и еволуцијом
на
основу данашњих и
изумрлих
врста – фосила;

– идентификује основне
односе у биоценози на
задатим примерима;
– илуструје примерима
однос између еколошких
фактора и ефеката
природне селекције;
– упореди прикупљене
податке о изабраној врсти

ЖИВОТ У
ЕКОСИСТЕМУ

функционисање
организма.
Компаративни преглед
грађе главних група
биљака, гљива и
животиња – сличности
и разлике у обављању
основних животних
процеса на методски
одабраним
представницима.
Основни принципи
систематике (Карл
Лине, биномна
номенклатура). Приказ
разноврсности живота
кроз основне
систематске категорије
до нивоа кола и класе.
Докази еволуције,
фосили и тумачење
филогенетских низова
(предачке и потомачке
форме, прелазни
фосили).
Састав и структура
популација.
Популациона
динамика (природни
прираштај и
миграције).
Абиотички фактори и
биотички односи као
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естетичка компетенција
-комуникација
-одговоран однос према
околини
-одговоран однос према
здрављу
- рад са подацима и
информацијама
Дигитална компетенција

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

-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.

–

–

–
–

и њеној бројности на
различитим стаништима;
повеже утицај абиотичких
чинилаца у одређеној
животној области – биому
са животним формама које
га насељавају;
анализира разлику између
сличности и сродности
организама на примерима
конвергенције и
дивергенције;
идентификује трофички
ниво организма у мрежи
исхране;
предложи акције заштите
биодиверзитета и
учествује у њима;
анализира задати јеловник
са
аспекта уравнотежене и
разноврсне исхране;
– идентификује поремећаје
исхране на основу
типичних
симптома (гојазност,
анорексија,
булимија);
– планира време за рад,
одмор и
рекреацију;
– доведе у везу измењено
понашање људи са
коришћењем

чиниоци природне
селекције (адаптације).
Мреже исхране.
Животне области.
Конвергенција и
дивергенција животних
форми.
Заштита природе.
Заштита
биодиверзитета.

ЧОВЕК И
ЗДРАВЉЕ

Примери наследних
болести.
Особине и грађа
вируса. Болести
изазване вирусима.
Имунитет, вакцине.
Пулс и крвни
притисак.
Прва помоћ: повреде
крвних судова
(практичан рад).
Принципи
уравнотежене исхране
и поремећаји у
исхрани.
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-естетичка компетенција
-комуникација
-одговоран однос према
околини
-одговоран однос према
здрављу
- рад са подацима и
информацијама
Дигитална компетенција

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.
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

психоактивних супстанци;

Значај правилног
чувања, припреме и
хигијене намирница;
тровање храном.
Промене у
адолесценцији.
Здрави стилови живота
(сан, кондиција, итд).
Последице болести
зависности –
наркоманија.
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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.1.2.1. БИ.1.2.2. БИ.1.2.3. БИ.2.2.1. БИ.2.2.3. БИ.3.2.1. БИ.3.2.2. БИ.3.2.4.БИ.1.2.4. БИ.1.2.5. БИ.2.2.4.
БИ.2.2.5. БИ.2.2.6. БИ.3.2.4.БИ.3.2.5. БИ.1.2.7. БИ.2.2.7. БИ.2.2.8. БИ.2.2.9. БИ.3.2.6. БИ.3.2.7. БИ.3.2.8.БИ.1.6.1.
БИ.2.6.1. БИ.3.6.1. БИ.1.6.2. БИ.2.6.2. БИ.3.6.2. БИ.1.6.3. БИ.2.6.3. БИ.3.6.3. БИ.1.6.4. БИ.2.6.4. БИ.3.6.4. БИ.3.6.5.
БИ.1.4.1. БИ.1.4.2. БИ.2.4.1. БИ.2.4.2. БИ.2.4.3. БИ.3.4.1. БИ.1.4.3. БИ.2.4.3. БИ.2.4.4. БИ.3.4.2. БИ.3.4.3. БИ.3.4.4
БИ.1.4.4. БИ.2.4.5. БИ.3.4.5. БИ.1.4.5. БИ.1.4.6. БИ.1.4.7. БИ.1.4.8. БИ.2.4.8. БИ.2.4.9. БИ.3.4.6. БИ.3.4.7.
БИ.3.4.8.БИ.1.6.1. БИ.2.6.1. БИ.3.6.1. БИ.1.6.2. БИ.2.6.2. БИ.3.6.2. БИ.1.6.3. БИ.2.6.3. БИ.3.6.3. БИ.1.6.4. БИ.2.6.4.
БИ.3.6.4. БИ.3.6.5.БИ.1.3.1. БИ.1.3.2. БИ.2.3.1. БИ.2.3.2. БИ.3.3.1. БИ.1.3.3. БИ.1.3.4. БИ.1.3.5. БИ.1.3.6. БИ.2.3.3.
БИ.2.3.4. БИ.3.3.3. БИ.3.3.4.БИ.1.3.8. БИ.1.3.9. БИ.1.3.10. БИ.2.3.5. БИ.2.3.6. БИ.3.3.5. БИ.3.3.6.БИ.1.6.1.
БИ.2.6.1. БИ.3.6.1. БИ.1.6.2. БИ.2.6.2. БИ.3.6.2. БИ.1.6.3. БИ.2.6.3. БИ.3.6.3. БИ.1.6.4. БИ.2.6.4. БИ.3.6.4. БИ.3.6.5.
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БИ.1.6.1. БИ.2.6.1. БИ.3.6.1. БИ.1.6.2. БИ.2.6.2. БИ.3.6.2. БИ.1.6.3. БИ.2.6.3. БИ.3.6.3. БИ.1.6.4. БИ.2.6.4.
БИ.3.6.4. БИ.3.6.5.
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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

Оцену одличан (5)
добија ученик који:
− у потпуности
показује способност
трансформације знања
и примене у новим
ситуацијама;
− лако лoгички
пoвeзуje чињeницe и
пojмoвe;
− самостално изводи
закључке који се
заснивају на
подацима;

Поступак праћења и
оцењивања

Инструменти
за праћење и
напредовање

Време

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

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

Током
школске
2020/2021.

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
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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:
− у довољној мери
показује способност
употребе
информација у новим
ситуацијама;
127

− 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
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решавању проблема и
у 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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2.10. Хемија
ФОНД ЧАСОВА:72
ЦИЉ:
учења хемије је да ученик, овладавајући знањима и вештинама, развије основе апстрактног и критичког мишљења,
позитивне ставове према хемији, способност комуникације хемијским 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
хемијских појмова.
ТЕМАТСКИ/ГЛОБАЛНИ ПЛАН:
ОБЛАСТ
Хемија
као
експериментална
наука и хемија у
свету око нас
Хемија
као
експериментална
наука и хемијска
лабораторија
Атоми
и
хемијски
елементи
Молекули
елемената
и
једињења, јони и
јонска једињења
Хомогене
и
хетерогене
смеше

ОБРАДА

УТВРЂИВАЊЕ

2

1

3

4

6

10

6

5

11

4

6

10

5

8

13

130

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА

УКУПНО

Хемијске
реакције
и
хемијске
једначине
Израчунавања у
хемији
Водоник
и
кисеоник
и
њихова
једињења. Соли
УКУПНО

2

3

5

4

4

8

7

5

34

38

12

72

Корелеција са другим предметима: физика, хемија и математика.
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ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА Хемије:
ИСХОДИ
Ученик ће моћи
да:
▪ На конкретним
примерима из
свакодневног живота
наводи примену хемије;
▪ Идентификује и
објашњава појмове који
повезују хемију с
другим наукама,
различитим
професијама и
принципима одрживог
развоја;
▪ Објашњава основну
разлику између
хемијских елемената и
хемијских једињења;
▪ Класификује и
разликује врсте
супстанци на основу
степена сложености;
▪ На основу датих фаза
постављања научне
теорије одређује да ли је

НАСТАВНА
ТЕМА/ОБЛАСТИ

Хемија
као
експериментална наука и
хемија у свету око нас

САДРЖАЈИ

КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

НАЧИНИ И
ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА:

Компетенција за
целоживотно учење,
комуникација, сарадња

објашњава и
наглашава разлику
између основних
хемијских појмова подстиче ученике
да постављају
питања - проналази
примере из
свакодневног
живота и презентије
их ученицима фронтални,
индивидуални,
групни и рад у пару

Компетенција за
целоживотно учење,
комуникација, сарадња,

презентује правила
понашања у
хемијској

-Предмет изучавања
хемије и њена
примена. Хемија и
друге науке.
-Супстанца. Врсте
супстанци: хемијски
елементи, хемијска
једињења и смеше
-Хемија и друге науке,
врсте супстанци.

-Хемијска
лабораторија.
Експеримент
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▪

▪

▪
▪

▪

хипотеза исправна или
Хемија као
није;
експериментална наука и
Разуме и примењује
хемијска лабораторија
основна правила
понашања у хемијској
лабораторији;
На основу пиктограма
процењује ризике
употребе супстанце по
здравље и околину;
Одређује физичка и
хемијска својства на
основу описа;
Изводи потребна
мерења и на основу
лабораторијске вежбе
одређује физичка и
хемијска својства
супстанци;
На конкретним
примерима претвара
дате јединице у тражене
вредности;
На различитим
типовима задатака
одређује физичке и
хемијске промене
супстанци.

▪ . Разликује хемијске
елементе и хемијска
једињења на основу
честица – атома;

Атоми и хемијски
елементи

- Лабораторијско
посуђе и прибор.
Мерење у хемијској
лабораторији
-Основе
лабораторијске
технике рада
-Физичка и хемијска
својства супстанци
- Физичка својства
супстанци. Мерење
масе, запремине и
температуре
супстанце
- Мерење у хемијској
лабораторији.
Физичка и хемијска
својства супстанци
- Физичке и хемијске
промене супстанци
- Физичке и хемијске
промене супстанци
-Физичке и хемијске
промене супстанци
-Хемија као
експериментална
наука и хемијска
лабораторија

-Атоми хемијских
елемената и хемијски
симболи
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одговоран однос према
околини

лебораторији поспешује
самосталан рад
ученика у хемијској
лабораторији подстиче ученике
на дискусију
резултата фронтални,
индивидуални

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

зна да је атом
најмања честица и
његову структуру разуме
квалитативно и

▪ На основу написаног
симбола зна назив
елемента, као и да на
основу назива елемента
пише одговарајући
симбол;
▪ Одређује грађу атома:
шта чини атомско језго
а шта електронски
омотач;
▪ На конкретним
примерима одређује
број елементарних
честица;
▪ Одређује и представља
изотопе хемијских
елемената;
▪ Правилно попуњава
распоред електрона по
енергетским нивоима
поштујући правила;
▪ На основу места у
Периодном систему
елемената класификује
елемент – метал,
неметал, металоид и
племенити гас;
На основу валентних
електрона објашњава
реактивност
племенитих гасова и
наводи њихову примену
у свакодневном животу.

- Атоми хемијских
елемената и хемијски
симболи
- Грађа атома: атомско
језгро и електронски
омотач
- Атомски и масени
број. Изотопи
- Грађа атома.
Атомски и масени
број, изотопи
- Распоред електрона
по енергетским
нивоима у атомима
елемената
- Одређивање
валентног ниво и
броја валентних
електрона
- Периодни систем
елемената
- Племенити гасови:
својства и примена
-Атоми и хемијски
елементи
-Атоми и хемијски
елементи
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квантитативно
значење хемијских
симбола -умеју да
користе податке у
таблици периодног
система елемената зна масе и
наеелектрисања
честица које
изграђују атом схвата разлику
између јонске и
ковалентне везе знају шта је валенца
и умеју да је
користе -умеју да
израчунају
релативну
молекулску масу

▪ У конкретним
Молекули елемената и
примерима, на основу
једињења, јони и јонска
врсте елемента одређује једињења
тип хемијске везе;
▪ Шематски приказује
настајање везе у
молекулима елемената
и једињења;
▪ Користећи Периодни
систем елемената
Луисовим симболима
представља настајање
везе у молекулима
елемената и једињења;
▪ Описује физичка
својства супстанци с
атомском, молекулском
и јонском кристалном
решетком;
▪ Препознаје тип
хемијске везе у
супстанцама и повезује
га са својствима
супстанци;
▪ Разликује и објашњава
физичка својства
супстанци с јонском и
ковалентном везом;
▪ Пише, саставља
хемијске формуле и даје
називе на основу сталне
и променљиве валенце;
На основу валентних
електрона одређује
валенцу.

-Ковалентна веза:
молекули елемената и
молекули једињења
- Ковалентна веза:
молекули елемената и
молекули једињења
-Атомска и
молекулска кристална
решетка
- Јонска веза и јонска
кристална решетка
- Јонска веза и јонска
кристална решетка
- Својства супстанци с
јонском и
ковалентном везом
- Валенца. Хемијске
формуле и називи
- Валенца. Хемијске
формуле и називи
- Молекули елемената
и једињења, јони и
јонска једињења
- Молекули елемената
и једињења, јони и
јонска једињења
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Компетенција за
целоживотно учење,
комуникација, сарадња,
дигитална компетенција,
одговоран однос према
околини

-схвата разулику
атома и молекула,
-схвата разлику
молекула елемената
од молекула
једињења,
-схвата врсте везе у
молекулима,
-схвата разлику
елемената са
сталном валенцом
од елемената са
променљивом
валенцом
-схвата разлику
између честица јона
од атома и молекула
-обајашњава
разлику између
аутомских,
молекулских и
јонских кристалних
решетки

▪ Разликује једињења и
Хомогене и хетерогене
смеше – структуру;
смеше
▪ На конкретним
примерима калсификује
хомогене и хетерогене
смеше у зависности од
агрегатног стања;
▪ На конкретним
примерима задатака
израчунава масу
раствора, масу
растворене супстанце и
масу растварача;
▪ Класификује растворе
на незасићене, засићене
и презасићене, на
основу количине
растворене супстанце;
▪ На основу
експерименталног рада
одређује растворљивост
супстанци с различитим
типом хемијске везе у
води;
▪ Израчунава масени
проценат раствора
помоћу пропорције;
▪ Кратко описује
поступке за раздвајање
састојака смеше и
наводи лабораторијско
посуђе и прибор за
сваки поступак.

-Смеше: хомогене и
хетерогене
- Хомогене смеше у
природи: вода и
ваздух
- Хомогене и
хетерогене смеше
- Растварање и
растворљивост
- Испитивање
растворљивости
супстанци
- Масени процентни
састав смеша
- Масени процентни
састав смеша
- Хомогене и
хетерогене смеше
- Раздвајање састојака
смеша
- Раздвајање састојака
смеша
- Раздвајање састојака
смеша
- Хомогене и
хетерогене смеше
- Хомогене и
хетерогене смеше
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Компетенција за
целоживотно учење,
сарадња, комуникација,
решавање проблема,
дигитална компетенција,
одговоран однос према
околини

разуме појам
раствора и
растворљивости разуме изражавање
квантитативног
састава раствора
преко процентне
концентрације -уме
да израчуна
процентну
концентрацију
раствора -уме да
направи раствор
одређене процентне
концентрације разуме да је вода
растварач за
супстанце са
јонском и поларном
ковалентном везом зна да је вода за
пиће драгоцена и да
је чува од загађења разликује воду као
чисту супстанцу једињење од воде у
природи која је
смеша

▪ Дефинише хемијску
Хемијске реакције и
реакцију и повезује је с хемијске једначине
хемијским променама;
▪ На конкретним
примерима одређује
реактанте и производе
хемијских реакција;
▪ Самостално саставља и
изједначава хемијске
реакције на основу
описа;
▪ Примењује закон о
одржању масе и
израчунава масу
реактаната или масу
производа;
На основу блок коцки
пише једначине
хемијских реакција и
одређује реактанте и
производе.
▪ Објашњава однос
Израчунавања у хемији
између стварне и
релативне атомске масе;
▪ Израчунава релативне
атомске и релативне
молекулске масе атома,
молекула и једињења;
▪ Током израчунавања
успоставља везу између
масе супстанце,
количине супстанце и
броја честица;
▪ На основу закона
сталних односа маса

Компетенција за
целоживотно учење,
комуникација, решавање
проблема, естетичка
компетенција

разуме
квалитативно и
квантитативно
значење симбола,
формула и
једначина
хемијских реакција

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

разуме
квалитативно и
квантитативно
значење симбола,
формула и
једначина
хемијских реакција
-примењује знање о
закону одржања
масе при писању
једначина разликује два
најопштија типа
хемијских промена:

- Хемијске реакције
- Закон о одржању
масе. Хемијске
једначине
- Састављање
једначина хемијских
реакција
- Хемијске реакције и
хемијске једначине

-Релативна атомска и
релативна молекулска
маса
- Количина супстанце.
Моларна маса
- Количина супстанце
- Закон сталних
односа маса
- Мерење масе
супстанце и
израчунавање моларне
масе и количине
супстанце
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одређује односе масе
елемената у различитим
једињењима;
▪ Користећи закон
сталних односа маса
одређује формулу
једињење;
Пише једначине
хемијских реакција
примењујући правила за
стехиометријска
израчунавања

▪ Пише и изједначава
једначине за
лабораторијско
добијање водоника и
кисеоника;
▪ На конкретним
задацима изводи
потребна
стехиометријска
израчунавања,
примењујући правила;
▪ На основу сталне и
променљиве валенце
пише формуле и називе
оксида;

- Количина супстанце.
Закон сталних односа
маса
- Израчунавање на
основу једначина
хемијских реакција
- Израчунавање на
основу једначина
хемијских реакција
- Израчунавање на
основу једначина
хемијских реакција

Водоник и кисеоник и
њихова једињења. Соли

-Водоник и кисеоник
- Оксиди
- Водоник, кисеоник и
оксиди
-Киселине
-Хидроксиди или базе
- Мера киселости
средине – рН вредност
-Неутрализација
- Испитивање киселобазних својстава
раствора помоћу
индикатора
-Соли
- Киселине и базе.
Реакција
неутрализације. Соли
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Компетенција за
целоживотно учење,
комуникација, решавање
проблема, дигитална
компетенција, рад с
подацима и информацијама

реакција, анализа и
синтеза -разуме
однос масе и
количине супстанце
-зна да хемијским
једначинама
прикаже
једноставне
реакције -зна да на
основу формула
израчуна моларну
масу -зна да изводи
једноствана
стихиометријска
израчунавања -зна
да су све промене
супстанци праћене
променом
-објашњава да су
водоник и кисеоник
у гасовитом
елементарном
стању,
-схвата разлику
између киселина и
база
-објашњава
настајање соли
реакцијом
неутрализације
-зна помоћу чега ће
одредити киселост
неког раствора.

▪ Пише једначине
дисоцијација киселина,
хидроксида и соли;
▪ Пише и изједначава
једначине хемијских
реакција синтезе
киселина и база;
▪ Одређује киселост
одговарајућег раствора
на основу дате рН
вредности;
▪ На основу назива
киселина и база пише
одговарајуће формуле,
реакције неутрализације
и изводи
стехиометријска
израчунавања;
На конкретним
формулама соли
одређује валенцу
метала

- Водоник и кисеоник
и њихова једињења.
Соли
-Хемија 7

СТАНДАРДИ:
ХЕ.1.1.1., ХЕ.1.1.1. ХЕ.1.1.2. ХЕ.1.1.9. ХЕ.1.1.12. ХЕ.1.5.1. ХЕ.1.5.1. ХЕ.1.5.1. ХЕ.2.1.1. ХЕ.3.1.4. ХЕ.1.1.9. ХЕ.1.1.10. ХЕ.1.1.11.
ХЕ.1.2.9. ХЕ.1.2.10. ХЕ.1.5.1. ХЕ.2.1.3. ХЕ.1.1.6. ХЕ.1.1.8. ХЕ.1.5.1. ХЕ.2.1.4. ХЕ.1.2.6. ХЕ.1.2.5. ХЕ.1.2.7. ХЕ.1.2.8.
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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)
А) Степен
добија ученик који:
остварености
циљева и
- у потпуности
прописаних,
показује способност
односно
трансформације
прилагођених
знања и примене у
стандарда и
новим ситуацијама;
исхода
- лако лoгички
Б)
пoвeзуje чињeницe и
Ангажовање
пojмoвe;
ученика у
настави
- самостално изводи
закључке који се
заснивају на
В)
подацима;
Самосталност
у раду
- решава проблеме
на нивоу
стваралачког
мишљења и у
потпуности
критички рaсуђуje;

Поступак праћења и
оцењивања
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
140

Инструменти
за праћење и
напредовање

-Писмена
провера
-Усмена
провера
-Практичан
рад

Време

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

- 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.

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
141

Оцену добар (3)
добија ученик који:
- 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

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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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;
- 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;
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- не изводи закључке
који се заснивају на
подацима;
- критички не
рaсуђуje;
- не показује
интересовање за
учешће у
активностима нити
ангажовање
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2.11. Техника и технологија
ПРЕДМЕТ: ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

РАЗРЕД: СЕДМИ

ФОНД ЧАСОВА: 36

Циљ учења Информатике и рачунарства је оспособљавање ученика за управљање информацијама, безбедну комуникацију у
дигиталном окружењу, креирање дигиталних садржаја и рачунарских програма за решавање различитих проблема у друштву
које се развојем дигиталних технологија брзо мења.
ТЕМАТСКИ/ГЛОБАЛНИ ПЛАН:
ОБЛАСТ
ИКТ
ДИГИТАЛНА
ПИСМЕНОСТ
РАЧУНАРСТВО
ПРОЈЕКТНИ
ЗАДАТАК
УКУПНО

ОБРАДА

УКУПНО

2

ОСТАЛИ ТИПОВИ
ЧАСА
8

2

2

4

8

6

14

2

6

8

14

18

36

10

Корелеција са другим предметима: техника и технологија, српски језик, биологија, географија, физика, математика.
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ИСХОДИ
Ученик ће моћи да:

НАСТАВНА
ТЕМА/ОБЛАСТИ

САДРЖАЈИ

КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

– разликује визуелну

–

–

–
–
–

–
–

презентацију и
логичку структуру
текста;
користи алате за
стилско обликовање
документа и
креирање прегледа
садржаја у програму
за обраду текста;
објасни принципе
растерске и векторске
графике и модела
приказа боја;
креира растерску
слику у изабраном
програму;
креира векторску
слику у изабраном
програму;
користи алате за
уређивање и
трансформацију
слике;
креира гиф
анимацију;
креира видео-запис
коришћењем алата
за снимање екрана;

Обележавање логичке
структуре и генерисање
прегледа садржаја
текстуалног документа.

ИКТ

Карактеристике
рачунарске графике
(пиксел, резолуција,
RGB и CMYK модели
приказа боја, растерска и
векторска графика).
Рад у програму за
растерску графику.
Рад у програму за
векторску графику.
Израда гиф анимација.
Коришћење алата за
снимање екрана.
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Компетенција за
целоживотно учење,
Рад са подацима и
информацијама,
Дигитална
компетенција,
Решавање проблема

НАЧИНИ И
ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА:
Наставну тему
Информационокомуникационе
технологије започети
радом на документу
који представља
својеврсну
рекапитулацију онога
што су ученици учили у
претходна два разреда.
У сегменту креирања и
обраде дигиталне слике,
ученицима треба
објаснити
карактеристике
векторског и растерског
представљања слике на
рачунару.
Представити алате за
селекцију и основне
корекције дигиталних
слика и фотографија
као што су промена
нивоа осветљености,
контраста и обојености.
Увести могућност
примене
Филтера. У одабраном

алату за израду 2Д
анимација, на већ
припремљеној групи
слика сачуваној у gif
формату, омогућити
ученицима да направе
анимирану слику.
– разликује појмове
–
–
–

–

–

URL, DNS, IP
адреса;
објасни појмове
хипервеза и
хипертекст;
креира, форматира и
шаље електронску
пошту;
обавља електронску
комуникацију на
сигуран, етички
одговоран и
безбедан начин
водећи рачуна о
приватности;
препозна
непримерени
садржај, нежељене
контакте и
адекватно се
заштити;
сараднички креира и
дели документе у
облаку водећи рачуна
о

URL, DNS, IP адреса.
Хипервеза и
хипертекст.
Електронска пошта,
креирање налога, слање
и пријем поште.
ДИГИТАЛНА
ПИСМЕНОСТ

Електронска пошта
(контакти, безбедност,
нежељена пошта).
Рад на дељеним
документима
(текстуалним
документима /
презентацијама
/упитницима...) у
облаку.
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Компетенција за
целоживотно учење,
Рад са подацима и
информацијама,
Дигитална
компетенција,
Решавање проблема
, Сарадња,
Комуникација

Подсетити ученике на
значење појмова који су
у претходним
разредима
представљени
скраћеницама URL и IP
адреса, затим појмова
клијент и сервер у
мрежном окружењу, као
и на значење појмова:
домен, назив интернет
домена, веб- адреса и
њихову
узајамну везу. Укратко
представити значење
појмова: DNS сервис.
Представити интернет
сервис електронска
пошта (е-маил).
Подсетити ученике на
примере дељења
садржаја који су описани
и примењивани у
претходним разредима и
представити могућности
које нуди
рачунарство у облаку
(Cloud Computing).

одговарајућим
нивоима приступа;
– подешава хипервезе
према делу
садржаја, другом
документу или веб
локацији;

Ученицима задати да
испробају креирање,
дељење и сараднички
рад на смисленим
документима –
текстовима, графици,
презентацијама,
упитницима.
Иницирати дискусију о
сличностима и
разликама,
предностима и
недостацима у раду са
апликацијама у офлајн
у односу на онлајн
варијанту (дискусија о
овим питањима може
се водити и у односу
на организацију
података и њихову
безбедност на
дељеном, преносивом
и чврстом диску.

– уз помоћ програмске
библиотеке
текстуалног
програмског језика
исцртава елементе 2Д
графике;
– употребљава петље

РАЧУНАРСТВО

Рад са изабраним
текстуалним
програмским језиком у
области 2Д графике.
Основне
карактеристике
изабране графичке
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Компетенција за
целоживотно учење,
Рад са подацима и
информацијама,
Дигитална
компетенција,
Решавање проблема

Креирање програма који
користе графику
обрађивати у истом
програмском језику и
окружењу које је
коришћено за учење
програмирања током 6.

и генератор
насумичних бројева
за исцртавање
сложенијих облика;
– планира, опише и
имплементира
решење
једноставног
проблема;
– проналази и отклања
грешке у програму;

библиотеке.
Методе за исцртавање
основних
геометријских облика.
Подешавање боја и
положаја објеката.
Примена петљи и
случајно генерисаних
вредности на
исцртавање
геометријских облика.
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, Сарадња,
Комуникација

разреда. Пре преласка
на обраду нових тема
обновити технике
програмирања у
текстуалном
програмском језику у
6. разреду (бар 4
школска часа).
Укратко упознати
ученике са
библиотеком за 2Д
графику која ће бити
коришћена у настави и,
ако је то потребно, са
начином њене
инсталације.
Објаснити и
демонстрирати
исцртавање следећих
основних примитива:
- дуж,
- испуњен и уоквирен
правоугаоник,
- круг и кружница.
Описати и
демонстрирати поступак
цртања сложенијих
облика састављених од
ових примитива (нпр.
кућица, глава робота,
чича Глиша, сладолед,
...).

Фазе пројектног задатка
од израде плана до
представљања решења.

– сарађује са осталим

–

–

–

–

члановима групе у
свим фазама
пројектног задатка:
креира, уређује и
структурира
дигиталне садржаје
који комбинују
текст, слике,
линкове, табеле и
анимације;
креира рачунарске
програме који
доприносе решавању
пројектног задатка;
поставља резултат
свог рада на
Интернет ради
дељења са другима
уз помоћ
наставника;
вреднује своју улогу у
групи при изради
пројектног задатка и
активности за које је
био задужен.

Израда пројектног
задатка у корелацији са
другим предметима.
Вредновање резултата
пројектног задака.

ПРОЈЕКТНИ
ЗАДАТАК
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Компетенција за
целоживотно учење,
Рад са подацима и
информацијама,
Дигитална
компетенција,
Решавање проблема
, Сарадња,
Комуникација

Наставни пројекат
подразумева
програмирање у
текстуалном
програмском језику или
адаптацију унапред датог
програма у циљу
решавања пројектног
задатка. За реализацију
наставног пројекта
могуће је користити
рачунар или други
програмабилни
физички уређај.
Теме наставног
пројекта треба
осмислити тако да
подржавају
функционализацију
знања ученика
стечених учењем
различитих предмета.

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

Препоручује се да наставник
са ученицима договори
Б) Ангажовање показатеље на основу којих
ученика у
сви могу да прате напредак у
настави
учењу, ученици се уче да
размишљају о квалитету свог
рада и о томе шта треба да
В)
предузму да би свој рад
Самосталност
унапредили.
у раду

Поступак праћења и оцењивања

У процесу вредновања
потребно
је
континуирано
пратити рад ученика. У настави
оријентисаној
на
достизање
исхода вреднују се и процес и
продукти учења.
Будући
да
предмет
информатика и рачунарство у
седмом
разреду
треба,
првенствено да развије вештине,
навике, вредносне ставове и
стилове понашања, требало би и
вредновање више усмерити ка
праћењу
и
вредновању
практичних радова и вежбања, а
мање ка тестовима знања.
Вредновање активности,
нарочито ако је тимски рад у
питању, се може обавити са
групом тако да се од сваког
члана тражи мишљење о
сопственом раду и о раду сваког
члана понаособ (тзв. вршњачко
оцењивање).
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Инструменти за
праћење и
напредовање

Вршњачко
оцењивање,
Тестови у
дигиталном
уџбенику,
Практични радови,
Вежбе,
Активност на часу.

Време

Континуирано
праћење рада
ученика током
године.

2.12. Информатика и рачунарство

ПРЕДМЕТ: ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

РАЗРЕД: СЕДМИ

ФОНД ЧАСОВА: 36

Циљ учења Информатике и рачунарства је оспособљавање ученика за управљање информацијама, безбедну комуникацију у дигиталном
окружењу, креирање дигиталних садржаја и рачунарских програма за решавање различитих проблема у друштву које се развојем
дигиталних технологија брзо мења.

ТЕМАТСКИ/ГЛОБАЛНИ ПЛАН:
ОБЛАСТ
ИКТ
ДИГИТАЛНА
ПИСМЕНОСТ
РАЧУНАРСТВО
ПРОЈЕКТНИ
ЗАДАТАК
УКУПНО

ОБРАДА

УКУПНО

2

ОСТАЛИ ТИПОВИ
ЧАСА
8

2

2

4

8

6

14

2

6

8

14

18

36

10

Корелеција са другим предметима: техника и технологија, српски језик, биологија, географија, физика, математик
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ИСХОДИ
Ученик ће моћи да:

НАСТАВНА
ТЕМА/ОБЛАСТИ

разликује визуелну
презентацију и логичку
структуру текста;
користи алате за стилско
обликовање документа и
креирање прегледа
садржаја у програму за
обраду текста;
објасни принципе
растерске и векторске
графике и модела приказа
боја;
креира растерску слику у ИКТ
изабраном програму;
креира векторску слику у
изабраном програму;
користи алате за уређивање
и трансформацију слике;
креира гиф анимацију;
креира видео-запис
коришћењем алата
за снимање екрана;

САДРЖАЈИ

КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА:

Наставну тему
Информационокомуникационе
технологије започети
Обележавање логичке
радом на документу који
структуре и генерисање
представља својеврсну
прегледа садржаја
рекапитулацију онога што
текстуалног документа.
су ученици учили у
Карактеристике рачунарске
претходна два разреда.
графике (пиксел,
У сегменту креирања и
резолуција, RGB и CMYK Компетенција за
обраде дигиталне слике,
модели приказа боја,
целоживотно учење, Рад са ученицима треба објаснити
растерска и векторска
подацима и
карактеристике векторског
графика).
информацијама, Дигитална и растерског
Рад у програму за
компетенција, Решавање представљања слике на
растерску графику.
проблема
рачунару.
Рад у програму за
Представити алате за
векторску графику.
селекцију и основне
Израда гиф анимација.
корекције дигиталних
Коришћење алата за
слика и фотографија као
снимање екрана.
што су промена нивоа
осветљености, контраста и
обојености. Увести
могућност примене
Филтера. У одабраном
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– разликује појмове
–
–
–

–

–

URL, DNS, IP
адреса;
објасни појмове
хипервеза и
хипертекст;
креира, форматира и
шаље електронску
пошту;
обавља електронску
комуникацију на
сигуран, етички
одговоран и
безбедан начин
водећи рачуна о
приватности;
препозна
непримерени
садржај, нежељене
контакте и
адекватно се
заштити;
сараднички креира и
дели документе у
облаку водећи рачуна
о

URL, DNS, IP адреса.
Хипервеза и
хипертекст.
Електронска пошта,
креирање налога, слање
и пријем поште.
ДИГИТАЛНА
ПИСМЕНОСТ

Електронска пошта
(контакти, безбедност,
нежељена пошта).
Рад на дељеним
документима
(текстуалним
документима /
презентацијама
/упитницима...) у
облаку.
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Компетенција за
целоживотно учење,
Рад са подацима и
информацијама,
Дигитална
компетенција,
Решавање проблема
, Сарадња,
Комуникација

алату за израду 2Д
анимација, на већ
припремљеној групи
слика сачуваној у gif
формату, омогућити
ученицима да направе
анимирану слику.
Подсетити ученике на
значење појмова који су
у претходним
разредима
представљени
скраћеницама URL и IP
адреса, затим појмова
клијент и сервер у
мрежном окружењу, као
и на значење појмова:
домен, назив интернет
домена, веб- адреса и
њихову
узајамну везу. Укратко
представити значење
појмова: DNS сервис.
Представити интернет
сервис електронска
пошта (е-маил).
Подсетити ученике на
примере дељења
садржаја који су
описани и примењивани
у претходним разредима
и представити
могућности које нуди
рачунарство у облаку
(Cloud Computing).

одговарајућим
нивоима приступа;
– подешава хипервезе
према делу
садржаја, другом
документу или веб
локацији;

Ученицима задати да
испробају креирање,
дељење и сараднички
рад на смисленим
документима –
текстовима, графици,
презентацијама,
упитницима.
Иницирати дискусију о
сличностима и
разликама,
предностима и
недостацима у раду са
апликацијама у офлајн
у односу на онлајн
варијанту (дискусија о
овим питањима може
се водити и у односу
на организацију
података и њихову
безбедност на
дељеном, преносивом
и чврстом диску.

– уз помоћ програмске
библиотеке
текстуалног
програмског језика
исцртава елементе 2Д
графике;
– употребљава петље

РАЧУНАРСТВО

Рад са изабраним
текстуалним
програмским језиком у
области 2Д графике.
Основне
карактеристике
изабране графичке
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Компетенција за
целоживотно учење,
Рад са подацима и
информацијама,
Дигитална
компетенција,
Решавање проблема

Креирање програма који
користе графику
обрађивати у истом
програмском језику и
окружењу које је
коришћено за учење
програмирања током 6.

и генератор
насумичних бројева
за исцртавање
сложенијих облика;
– планира, опише и
имплементира
решење
једноставног
проблема;
– проналази и отклања
грешке у програму;

библиотеке.
Методе за исцртавање
основних
геометријских облика.
Подешавање боја и
положаја објеката.
Примена петљи и
случајно генерисаних
вредности на
исцртавање
геометријских облика.
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, Сарадња,
Комуникација

разреда. Пре преласка
на обраду нових тема
обновити технике
програмирања у
текстуалном
програмском језику у
6. разреду (бар 4
школска часа).
Укратко упознати
ученике са
библиотеком за 2Д
графику која ће бити
коришћена у настави и,
ако је то потребно, са
начином њене
инсталације.
Објаснити и
демонстрирати
исцртавање следећих
основних примитива:
- дуж,
- испуњен и уоквирен
правоугаоник,
- круг и кружница.
Описати и
демонстрирати поступак
цртања сложенијих
облика састављених од
ових примитива (нпр.
кућица, глава робота,
чича Глиша, сладолед,
...).

– сарађује са осталим

–

–

–

–

члановима групе у
свим фазама
пројектног задатка:
креира, уређује и
структурира
дигиталне садржаје
који комбинују
текст, слике,
линкове, табеле и
анимације;
креира рачунарске
програме који
доприносе решавању
пројектног задатка;
поставља резултат
свог рада на
Интернет ради
дељења са другима
уз помоћ
наставника;
вреднује своју улогу у
групи при изради
пројектног задатка и
активности за које је
био задужен.

Фазе пројектног задатка
од израде плана до
представљања решења.
Израда пројектног
задатка у корелацији са
другим предметима.
Вредновање резултата
пројектног задака.

ПРОЈЕКТ
И
ЗАДАТАК
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Компетенција за
целоживотно учење,
Рад са подацима и
информацијама,
Дигитална
компетенција,
Решавање проблема
, Сарадња,
Комуникација

Наставни пројекат
подразумева
програмирање у
текстуалном
програмском језику или
адаптацију унапред
датог програма у циљу
решавања пројектног
задатка. За реализацију
наставног пројекта
могуће је користити
рачунар или други
програмабилни
физички уређај.
Теме наставног
пројекта треба
осмислити тако да
подржавају
функционализацију
знања ученика
стечених учењем
различитих предмета.

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

Препоручује се да наставник
са ученицима договори
Б) Ангажовање показатеље на основу којих
ученика у
сви могу да прате напредак у
настави
учењу, ученици се уче да
размишљају о квалитету свог
рада и о томе шта треба да
В)
предузму да би свој рад
унапредили.
Самосталност
у раду

Поступак праћења и оцењивања

У процесу вредновања
потребно
је
континуирано
пратити рад ученика. У настави
оријентисаној
на
достизање
исхода вреднују се и процес и
продукти учења.
Будући
да
предмет
информатика и рачунарство у
седмом
разреду
треба,
првенствено да развије вештине,
навике, вредносне ставове и
стилове понашања, требало би и
вредновање више усмерити ка
праћењу
и
вредновању
практичних радова и вежбања, а
мање ка тестовима знања.
Вредновање активности,
нарочито ако је тимски рад у
питању, се може обавити са
групом тако да се од сваког
члана тражи мишљење о
сопственом раду и о раду сваког
члана понаособ (тзв. вршњачко
оцењивање).

Инструменти за
праћење и
напредовање

Време

Вршњачко
оцењивање,
Тестови у
дигиталном
уџбенику,
Практични радови,
Вежбе,
Активност на часу.

Континуирано
праћење рада
ученика током
године.

2.13. Физичко и здравствено васпитање
Предмет: ФИЗИЧКО И ЗДРАСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

Разред:7.

ГИМНАСТИК
А

3
.

*Користи
вежбе за
развој и
усавршава
ње
моторички
х
способнос
ти;

+

+

+
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+

+

6

2

1
0

1
8

6

2

8

1
6

6

3

1
1

1
7

ОБРАЗОВН
И
СТАНДАРД
И***
ФВ.1.1.1.
ФВ.1.1.2.
ФВ.1.2.4.
ФВ.1.3.3.
ФВ.1.3.4.
ФВ.2.1.1.
ФВ.2.1.2.
ФВ.3.1.1.
ФВ.3.1.2.

СВЕГА

УВ

ПР

OБ

VI

+

V

IV

II

I

XII

XI

X

+

ФВ.1.1.3.
ФВ.1.1.4.
ФВ.1.1.7.
ФВ.1.1.8.
ФВ.1.1.9.
ФВ.1.1.10.

*Примењу
је вежбе
које
подстичу
раст и
развој и
правилно
држање
тела;

1)Компетенција за
учење:Уме да
процени сопствену
успешност у учењу;
идентификује
тешкоће у учењу и
зна како да их
превазиђе.
7)Предузимљи-вост
и оријентација ка
предузетништвуУме
да идентификује и
адекватно представи
своје способности и
вештине („јаке
стране“)
2)Одговорно
учешће у
демократском
друштву:Залаже се
за солидарност и
учествује у
хуманитарним
активностима
3) Естетичка
компетенција:Показ
ује осетљивост за
естетску димензију у
свакодневном
животу и
има критички
однос према
употреби и злоу
потреби естетике.

ФВ.1.1.11.
ФВ.1.1.12.
ФВ.1.1.13.
ФВ.1.1.14.
ФВ.1.1.16.
ФВ.1.1.17.
ФВ.1.1.18.
ФВ.1.1.19.

АТЛЕТИ
КА

2
.

*Изводи
разноврсна
природна
и изведена
кретања и
користи их
у спорту,
рекреацији
и
различити
м
животним
ситуацијам
а;

III

ОДБОЈКА

1
.

ИСХОД*

IX

Редни број
наставне
теме

НАСТАВНА
ТЕМА /
ОБЛАСТ

МЕСЕЦ
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТНЕЦИЈЕ**

4
.

*Усвајио
знања ради
разумевањ
а значаја и
суштине
физичког
васпитања;
*Навија
фер,чува
себе и
друге;
*Разуме
сврху и
значај
вежбања;
*Доводи у
везу
физичко
вежбање и
здравље;
*Примењу
је
хигијенске
мере
пре,током
и након
вежбања;
*Правилно
се храни;

КОШАРКА

*Препозна
је врсту
повреде;

4)КомуникацијаУче
ник користи на
одговарајући и
креативан начин
језик и стил
комуникације
који су специфични
за поједине научне,
техничке и
уметничке
дисциплине.
6) Одговоран однос
према здрављу:Бира
стил живота имајући
на уму добре стране
и ризике тог избора
(нпр.
активно бављење
спортом,
вегетар
ијанска исхрана).
- Уме да пружи прву
помоћ.
9) Решавање
проблема:Ученик
проналази/осмишљав
а могућа решења
проблемске
ситуације.
10)
Сарадња:Доприноси
постизању договора
о правилима
заједничког рада и
придржава их
се током заједничког
рада

*Користи
стечена
умења,
знања и
навике у
свакоднев
ним
условима
живота и
рада;

+

*Чува
животну
средину
током
вежбања.
Исходи се
односе на
све
наставне
области.
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8) Рад са подацима
и информацијама:
Користи табеларни и
графички приказ
података и уме да
овако приказане
податке
чита, тумачи
и примењује.

РУКОМЕТ

5
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План остваривања програма Физичког и здравственог васпитања (72 часа) као и 36 часова Обавезне физичке активности обавља се
кроз редовну наставу у распореду од 3 часа недељно. 18 часова обавезне физичке активности реализује се кумулативно кроз излете
или турнире.
Начин остваривања програма је наведен кроз табелу, усмерен је ка исходима.
ЕВАЛУАЦИЈА
-Оцена на однос према раду, часу, и осталим ученицима. Она обухвата укупну активност ученика, и то:
*редовно ношење адекватне опреме
*примерен однос према настави, наставнику, другим ученицима и поштовање правила рада
*редовно присуствовање часовима и доношење лекарских оправдања услед ослобађања од практичног дела наставе
*учествовање у ванчасовним и ваншколским активностима у скалду са могућностима
*приказивање најмање једног комплекса вежби обликовања и снаге
Оцена на однос се добија једна у првом и једна у другом полугодишту
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Остале оцене су у односу на савладаност, тј. достигнут ниво моторичких знања, умења и навика и савладаност техника задатих планом
и програмом, или напредак у савладаности техника.
*Евалуација савладаности техника се врши узимајући у обзир исходе , оцењивање је усмерено ка савладаности исхода.
Корелација
Корелација са другим предметима:
Ритмика и плес.................. Музичка култура
Атлетика............................... Физика, биологија
Гимнастика..........................физика, биологија
Спортске игре....................... Физика, биологија

3. ИЗБОРНИ ПРОГРАМ
3.1. Руски језик
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

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА

УКУПНО

Российские просторы

4

6

10

В здоровом теле –
здоровый дух
Ах, эта мода!
Молодость всегда в
пути
Делу время – потехе
час
Семья всему начало
Экран и сцена – окно в
мир
УКУПНО

5

6

11

3
4

8
5

11
9

4

5

9

3
4

9
6

12
10

27

45

72

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
саопштавају или
диктирају полако и
разговетно и уколико

НАСТАВНА
ТЕМА/ОБЛАСТИ

Российские просторы

САДРЖАЈИ

Уводни час. Летние
впечатления. Вечером у
Мил. Так говорят
русские,когд
а выражают одобрени.
Реальный мир
путешестви
й. Выражение
места и
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ
Компетенција за
целоживотно учење,
комуникација, сарадња

НАЧИНИ И
ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА:
презентација
наставних
садржаја интерактивно
учење препознавање и
примена граматичких
садржаја рад у пару
групни рад на задату
тему
израда пројеката
израда

су јасно
контектуализовани.
Разуме
фреквентне речи и
изразе као главне
носиоце значења у
кратким саопштењима
на блиске теме.
СТАНДАРДИ:
ДСТ.1.1.1., ДСТ.1.1.3.,
ДСТ.2.1.1.,
ДСТ.3.1.13.,
ДСТ.2.1.5., ДСТ.2.1.6.,
ДСТ.3.1.14.,
- Разуме
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
Успева да на
кратко поведе и/или
одржи разговор на
блиске
и познате теме.
У оквиру
размене информација
са
саговорником о темама
од
непосредног личног
интереса повезује
неколико реченица у
смислену целину.
На једноставан
начин тражи од
саговорника предмет,
објашњење, услугу.
Једноставним
средствима описује
или
саговорника.
Објашњава
зашто му се нешто
допада или не
допада, зашто се
слаже или не слаже,
зашто нешто воли или
не; на једноставан
начин износи и
образлаже своје
ставове и мишљење.
Углавном
коректно изговара све
гласове и гласовне
групе, чак и у понеким
тежим.
СТАНДАРДИ:
ДСТ.1.1.8.,
ДСТ.1.1.11.,
ДСТ.2.1.16.,
ДСТ.2.1.18.,
ДСТ.2.1.19.,
ДСТ.3.1.15.,
ДСТ.3.2.1.
- Разуме
најједноствније речи,

направления. Повторяем
грамматику. Традиции и
обычаи

В здоровом теле –
здоровый дух

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

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
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

Компетенција за
целоживотно учење,

- Повезивање појмова
- Симулација дијалога

.На уроке
физькультуры
.Так говорят
русские,когда
выражают
запрет,предупрежд
ение-Тренировка
.Выражение
времени .Так
говорят русские,когда
выражают
неодобрение.Песенк
а про зарядку.
.Футбольный
Матч .Вид глаголов
и образование
глагольных вр..Хорошо
спортсменом
быть.Познакомьтесь с
известными
спортсменам.Контрольная
работа

.Диалоги.Мода
разговорная
164

имена, бројеве (нпр.
цене, датуме, изразе за Ах, эта мода!
количину и меру) и
успева да их запише,
уколико му се
саопштавају или
диктирају полако 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.
Успоставља
и одржава друштвени
контакт користећи
најједноставнија
језичка средстава
приликом
поздрављања,
представљања,
добродошлице,
окончања
комуникације,
захваљивања,
извињавања
СТАНДАРДИ:
ДСТ.1.1.3.
ДСТ.1.1.8.
ДСТ.1.1.11.
ДСТ.2.2.1.
ДСТ.2.2.2.
ДСТ.2.3.2.
ДСТ.3.1.1.
ДСТ.3.1.2.
ДСТ.3.2.2.
ДСТ.3.2.3.
Користи елементарне и
најфреквентније речи
и изразе за обављање
Молодость всегда в
основних
пути
комуникативних
активности.
Разуме најједноствније
речи, имена, бројеве
(нпр. цене, датуме,
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.1.2.4.
ДСТ.1.1.1.
ДСТ.1.1.2.
ДСТ.3.1.13.
ДСТ.3.1.14.

тема.Выражение
образа действия.Модная
хроника.Имена
прилагательные.Чёлка
Так говорят
русские,когда
хвалят или
критикуют как
человек одет и
когда делят
комплименты.Традиции и
обычаи.Подготовка к
письменной
работе.Первая
письменная
работа.Исправление
письменной работы

комуникација,
сарадња, одговоран
однос према околини

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

Компетенција за
целоживотно учење,
комуникација,
сарадња, дигитална
компетенција,
одговоран однос према
околини
.Встреча
гостей из
России.Прогулка по
Белграду.Национальны
й
театр.Гостини
ца”Москва”.Мэйло из
СанктПетербурга.Бременские
музыканты.Минутка для
ума и сердца.Глаголы
движения .Так
говорят
русские,когда
разрешают,запрещ
ают.Существитель
ные типа Россия
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- Повезивање слика са
описима
- Слушање
и
разумевање
кратких прича
- Игре и песме
- Граматички појмови
Повезивање
аудио
записа
са визуелном
презентацијом
- Рецитовање, певање
Драматизација дијалога
- Провера знања

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
граматичких садржаја
из
угла свакодневице
-исказивање
једноставне
усмене поруке; коришћење

ДСТ.2.1.20.
ДСТ.3.3.1.
ДСТ.3.3.2.
- Разуме и прати
једноставна
упутства и обавештења Делу время – потехе
која се односе на
час
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.
Пише најједноставније
податке о себи и
лицима из свог блиског
окружења, у
обрасцима,
упитницима или
табелама.
СТАНДАРДИ:
ДСТ.1.1.3.
ДСТ.1.1.4.
ДСТ.1.1.17.
ДСТ.2.1.2.
ДСТ.2.1.3.
ДСТ.2.1.4.
ДСТ.2.1.5.
ДСТ.3.3.3.
ДСТ.3.3.4.
Разуме
значење
најфреквентнијих речи, Семья всему начало
фраза и других
основних
лексичких елемената у
оквиру једноставних,
кратких , јасно
контекстуализованих
усмених исказа. Разуме
и
прати једноставна
упутства и обавештења
која се односе на
познате ситуације, а
исказана су спорим
темпом и разговетно.
Разуме спорији,
јасно артикулисани
монолошки исказ од
неколико реченица, уз
одговарајуће паузе и
понављања.
Разуме
фреквентне речи и
изразе као главне
носиоце значења у
кратким саопштењима
на
блиске теме.
СТАНДАРДИ:
ДСТ.1.1.2.
ДСТ.1.1.3.
ДСТ.2.1.6.
ДСТ.2.1.1.
ДСТ.2.1.2.
ДСТ.2.1.3.
ДСТ.3.1.24.
ДСТ.3.1.1.
ДСТ.3.1.2.

припремљеног текста
за
читање, разговор.

Кто чем
увлекается Так
говорят
русские,когда
выражают
согласие,несогласие,
колебание
Чем заняться
в свободное
время
Из молодёжного
журнала
“Молоток”.О
велиих людях
России их
увлечениях
Повелительн ое
наклонение
Личные
Местоимения Традиции и
Обычаи- Русская баня
Контрольная работа

Компетенција за
целоживотно учење,
сарадња,
комуникација,
решавање проблема,
дигитална
компетенција,
одговоран однос према
околини

Компетенција за
целоживотно учење,
комуникација,
решавање проблема,
естетичка
компетенција

Куриный бульон
Приготовлен ие
Пищи .Выражение
количества.Дом
Распределим
обязаннос ти
ШиворотНавыворот
Повелительное
наклонение.Какие вы
родители?
Родители и дети
Традиции и обычаи
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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

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. Разуме
краћа
саопштења и питања
која
се односе на блиску и
познату тематику.
Разуме предмет
краће усмене
интеракције
о личним и
породичним
стварима,
непосредном
друштвеном
окружењу, природној
средини.
Разуме спорији,
јасно артикулисани
монолошки исказ од
неколико реченица, уз
одговарајуће паузе и
понављања
Разуме и описује
сличности и разлике у
свакодневном животу
(нпр.
начин исхране, радно
време, навике,
празници,
разонода
Разуме фреквентне
речи
и изразе као главне
носиоце значења у
кратким саопштењима
на блиске теме.
СТАНДАРДИ:
ДСТ.1.1.4.
ДСТ.2.1.4.
ДСТ.2.1.5.
ДСТ.2.1.6.
ДСТ.2.3.1.
ДСТ.2.1.1.
ДСТ.3.1.3.
ДСТ.3.1.4.

Компетенција за
целоживотно учење,
комуникација, сарадња

Экран и сцена – окно в
мир

Разговор двух юных
Театралов.Так говорят
русские,когда оценивают
спектакль или
фильм…Выражание
отрицания
Классное
Сочинение-Я и
театр
Прекрасное
далёко
Идём в кино!
Идём в кино!
Фильм
Традиции и
обычаи.Рабочая
тетрадь
Подготовка к
письменной работе
Вторая
письменная работа
Исправление
письменной работы
Земля ждёт твоей
помощи
Идём в зоопарк
Давайте
поговорим о
животных
Давайте
поговорим о
природе.Песенка
про жирафа
Выражение свойства Кто
такие скауты
Интонация.Ч
итаем стихи
Традиции и
обычаи
Давайте
споём

- Увођење нових
топонима и усвајање
нових знања у
вези са темом
- утврђивање и
систематизација путем
штампаног материјала,
радне свеске и мини
тестова квиз
- 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.

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;

Поступак праћења и оцењивања

Инструменти за
праћење и
напредовање

Праћење развоја, напредовања и
остварености постигнућа ученика -Писмена провера
у току школске године обавља се -Усмена провера
формативним и сумативним -Практичан рад
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
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Време

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

В)
Самосталност
у раду

- 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:
- 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;

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.

- 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;
- показује мањи степен
активности и ангажовања.
Недовољан (1) добија ученик
који:
- знања која је остварио нису
ни на нивоу препознавања и
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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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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

Ученик сарађује са
осталим члановима
групе у одабиру теме,
прикупљању података,
формулацији и
представљању
резултата и закључака

ОПШТЕ ТЕМЕ ПРОЈЕКТА,
БРОЈ ЧАСОВА (по темама) и
САДРЖАЈИ (обавезних
предмета који су у вези са
општом темом пројекта)
В здоровом теле – здоровый дух,
2 часа
Српски језик, ликовна култура,
физичко васпитање

КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

НАЧИНИ И
ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА по етапама
пројектних активности:

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
информације. Презентују
свој рад, активно
учествују у изради
палана и
самопроцењивању.

Экран и сцена – окно в мир, 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
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деле задужења у групи и
формулишу задатке
истраживања. Предлажу
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.

3.2. Француски језик
ПРЕДМЕТ: француски језик

РАЗРЕД: седми

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.
ТЕМАТСКИ/ГЛОБАЛНИ ПЛАН:
ОБЛАСТ/ТЕМА/МОДУЛ

IX

X

8

5

Unité 1 – Le club
de l’amitié
Unité 2 – Le club
de la solidarité
Unité 3 – Le club
des écolos
Unité 4 – Le club des
inventeurs
Unité 5 – Le club des poètes
Unité 6 – Le club des
aventuriers
УКУПНО

1.
2.
3.
4.
5.
6.

4

XI

XII

МЕСЕЦ
I
II

III

VI

ОБРАДА УТВРЂИВАЊЕ

2
4

4

3
6

9

V

8
9

8

IV

8

9

6

4

9

5

СВЕГА

5

8

13

5

7

12

6

5

11

5

6

11

5

6

11

3

6

5

5

9

14

8

6

5

31

41

72

Корелација
са другим
предметима:
грађанско
васпитање,
француски
језик ,
енглески
језик,
српски језик
, физика,
ликовна
култура,
физичко
васпитање,
информатика

и рачунарство, биологија, географија, математика, техника и технологија .

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.
Р. БР.

1.

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

ОБЛАСТ/ТЕМА/МОДУЛ

Unité 1 – Le club de l’amitié

−

компетенција за
целоживотно учење

−

вештина комуникације

−

дигитална компетенција

−

решавање проблема

−

вештина сарадње

−

одговорно учешће у
демократском друштву

−

естетичка компетенција

СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА
ДСТ.1.1.1., ДСТ.1.1.2.,
ДСТ.1.1.3., ДСТ.1.1.5.,
ДСТ.1.1.6., ДСТ.1.1.7.,
ДСТ.1.1.8., ДСТ.1.1.9.,
ДСТ.1.1.10., ДСТ.1.1.11.,
ДСТ.1.1.12., ДСТ.1.1.14.,
ДСТ.1.1.15., ДСТ.1.1.16.,
ДСТ.1.1.20., ДСТ.1.1.21.,
ДСТ.1.1.23., ДСТ.1.1.24.,
ДСТ.1.2.4., ДСТ.2.1.1.,
ДСТ.2.1.2., ДСТ.2.1.5.,
ДСТ.2.1.6., ДСТ.2.1.9.,
ДСТ.2.1.13., ДСТ.2.1.16.,
ДСТ.2.1.17., ДСТ.2.1.19.,
ДСТ.2.1.21., ДСТ.2.1.27.,
ДСТ.2.1.29., ДСТ.2.1.30.,
ДСТ.2.2.3., ДСТ.3.1.3.,
ДСТ.3.1.10., ДСТ.3.1.13.,
ДСТ.3.1.17., ДСТ.3.1.22.,
ДСТ.3.1.24., ДСТ.3.1.25.
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ИСХОДИ
− поздрави и отпоздрави,
представи себе и другог
користећи једноставнија
језичка средства;
− размени једноставније
информације личне
природе;
− у неколико везаних исказа
саопшти информације о
себи и другима;
− размени појединачне
информације и/или
неколико информација у
низу о искуствима,
догађајима и
способностима у

прошлости;
− разуме једноставније
текстове који се односе на
опис особа, биљака,
животиња, предмета,
места, појaва, радњи,
стања и збивања;
− опише и упореди жива
бића, предмете, места,
појаве, радње, стања и
збивања користећи
једноставнија језичка
средства;
− разуме једноставније
исказе који се односе на
изражавање допадања и
недопадања и реагује на
њих;
− изрази допадање и
недопадање уз
једноставно образложење.
− разуме једноставније
исказе који се односе на
изражавање допадања и
недопадања и реагује на
њих;
− изрази допадање и
недопадање уз
једноставно
образложење;

2.

Unité 2 – Le club de la
solidarité

−

компетенција за
целоживотно учење

−

вештина комуникације

−

дигитална компетенција

−

решавање проблема

−

вештина сарадње

−

одговорно учешће у
демократском друштву

−

одговоран однос према
околини

− разуме уобичајене изразе
у вези са жељама,
интересовањима,
потребама, осетима и
осећањима и реагује на
њих;
ДСТ.1.1.1., ДСТ.1.1.2.,
ДСТ.1.1.3., ДСТ.1.1.5.,
ДСТ.1.1.6., ДСТ.1.1.8.,
ДСТ.1.1.10., ДСТ.1.1.21.,
ДСТ.1.1.23., ДСТ.1.1.24.,
ДСТ.1.2.4., ДСТ.2.1.1.,
ДСТ.2.1.2., ДСТ.2.1.6.,
ДСТ.2.1.13., ДСТ.2.1.16.,
ДСТ.2.1.21., ДСТ.2.1.29.,
ДСТ.2.1.30., ДСТ.2.2.3.,
ДСТ.3.1.3., ДСТ.3.1.13.,
ДСТ.3.1.22., ДСТ.3.1.24.

− изрази жеље,
интересовања, потребе,
осете и осећања
једноставнијим језичким
средствима;
− размени појединачне
информације и/или
неколико информација у
низу о искуствима,
догађајима и
способностима у
прошлости;
− опише у неколико краћих,
везаних исказа искуства,
догађај из прошлости;
− разуме једноставније
текстове који се односе на
опис особа, биљака,
животиња, предмета,
места, појaва, радњи,
стања и збивања;
− опише и упореди жива
бића, предмете, места,
појаве, радње, стања и
збивања користећи
једноставнија језичка
средства

3.

Unité 3 – Le club des écolos

−

компетенција за
целоживотно учење

ДСТ.1.1.1., ДСТ.1.1.2.,
ДСТ.1.1.3., ДСТ.1.1.5.,
ДСТ.1.1.6., ДСТ.1.1.8.,
ДСТ.1.1.10., ДСТ.1.1.21.,
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− разуме једноставније
исказе који се односе на
поседовање и

−

вештина комуникације

−

дигитална компетенција

−

решавање проблема

−

вештина сарадње

−

одговоран однос према
околини

ДСТ.1.1.23., ДСТ.1.1.24.,
ДСТ.1.2.4., ДСТ.2.1.1.,
ДСТ.2.1.2., ДСТ.2.1.6.,
ДСТ.2.1.13., ДСТ.2.1.16.,
ДСТ.2.1.21., ДСТ.2.1.29.,
ДСТ.2.1.30., ДСТ.2.2.3.,
ДСТ.2.3.5., ДСТ.2.3.6.,
ДСТ.3.1.3., ДСТ.3.1.13.,
ДСТ.3.1.22., ДСТ.3.1.24.

припадност;
− формулише једноставније
исказе који се односе на
поседовање и
припадност;
− пита и каже шта неко
има/ нема и чије је нешто;
− разуме једноставније
забране, правила
понашања, своје и туђе
обавезе и реагује на њих;
− размени једноставније
информације које се
односе на дозволе,
забране, упозорења,
правила понашања и
обавезе код куће, у школи
и на јавном месту;
− разуме једноставније
текстове који се односе на
опис особа, биљака,
животиња, предмета,
места, појaва, радњи,
стања и збивања;
− опише и упореди жива
бића, предмете, места,
појаве, радње, стања и
збивања користећи
једноставнија језичка
средства
− разуме једноставније
текстове који се односе на
опис особа, биљака,
животиња, предмета,
места, појaва, радњи,
стања и збивања;

−

4.

Unité 4 – Le club des
inventeurs

компетенција за
целоживотно учење

−

вештина комуникације

−

дигитална компетенција

−

решавање проблема

−

вештина сарадње

−

рад са подацима и
информацијама

−

предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву

− опише и упореди жива
бића, предмете, места,
појаве, радње, стања и
збивања користећи
једноставнија језичка
средства;
ДСТ.1.1.1., ДСТ.1.1.2.,
ДСТ.1.1.3., ДСТ.1.1.5.,
ДСТ.1.1.6., ДСТ.1.1.8.,
ДСТ.1.1.10., ДСТ.1.1.21.,
ДСТ.1.1.23., ДСТ.1.1.24.,
ДСТ.1.2.4., ДСТ.2.1.1.,
ДСТ.2.1.2., ДСТ.2.1.6.,
ДСТ.2.1.8., ДСТ.2.1.13.,
ДСТ.2.1.16., ДСТ.2.1.21.,
ДСТ.2.1.29., ДСТ.2.1.30.,
ДСТ.2.2.3., ДСТ.2.3.7.,
ДСТ.2.3.8., ДСТ.3.1.3.,
ДСТ.3.1.13., ДСТ.3.1.22.,
ДСТ.3.1.24.

− разуме једноставније
исказе који се односе на
одлуке, обећања, планове,
намере и предвиђања и
реагује на њих;
− саопшти шта он/она или
неко други планира,
намерава, предвиђа;
− разуме једноставније
текстове у којима се
описују радње и
ситуације у садашњости;
− разуме једноставније
текстове који се односе на
опис особа, биљака,
животиња, предмета,
места, појaва, радњи,
стања и збивања;
− опише и упореди жива
бића, предмете, места,
појаве, радње, стања и
збивања користећи
једноставнија језичка
средства;
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− упути предлоге, савете и
позиве на заједничке
активности користећи
ситуационо прикладне
комуникационе моделе
− разуме једноставније
текстове који се односе на
опис особа, биљака,
животиња, предмета,
места, појaва, радњи,
стања и збивања;

− компетенција за
целоживотно учење
− вештина комуникације
5.

Unité 5 – Le club des poètes

− дигитална компетенција
− решавање проблема
− вештина сарадње

ДСТ.1.1.1., ДСТ.1.1.2.,
ДСТ.1.1.3., ДСТ.1.1.5.,
ДСТ.1.1.6., ДСТ.1.1.8.,
ДСТ.1.1.10., ДСТ.1.1.21.,
ДСТ.1.1.23., ДСТ.1.1.24.,
ДСТ.1.2.4., ДСТ.2.1.1.,
ДСТ.2.1.2., ДСТ.2.1.6.,
ДСТ.2.1.8., ДСТ.2.1.13.,
ДСТ.2.1.16., ДСТ.2.1.21.,
ДСТ.2.1.29., ДСТ.2.1.30.,
ДСТ.2.2.3., ДСТ.2.3.5.,
ДСТ.2.3.8., ДСТ.3.1.3.,
ДСТ.3.1.13., ДСТ.3.1.22.,
ДСТ.3.1.24.

− опише и упореди жива
бића, предмете, места,
појаве, радње, стања и
збивања користећи
једноставнија језичка
средства;
− разуме једноставније
текстове у којима се
описују искуства,
догађаји и способности у
прошлости;
− размени појединачне
информације и/или
неколико информација у
низу о искуствима,
догађајима и
способностима у
прошлости;
− опише у неколико краћих,
везаних исказа искуства,
догађај из прошлости;
− опише неки историјски
догађај, историјску
личност и сл.
− разуме једноставније
предлоге, савете и позиве
на заједничке активности
и одговори на њих уз
одговарајуће
образложење;

−

6.

Unité 6 – Le club des
aventuriers

компетенција за
целоживотно учење

−

вештина комуникације

−

дигитална компетенција

−

решавање проблема

−

вештина сарадње

−

естетичка компетенција;

−

рад с подацима и
информацијама

−

предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву

ДСТ.1.1.1., ДСТ.1.1.2.,
ДСТ.1.1.3., ДСТ.1.1.5.,
ДСТ.1.1.6., ДСТ.1.1.8.,
ДСТ.1.1.10., ДСТ.1.1.21.,
ДСТ.1.1.23., ДСТ.1.1.24.,
ДСТ.1.2.4., ДСТ.2.1.1.,
ДСТ.2.1.2., ДСТ.2.1.6.,
ДСТ.2.1.8., ДСТ.2.1.9.,
ДСТ.2.1.13., ДСТ.2.1.16.,
ДСТ.2.1.21., ДСТ.2.1.22.,
ДСТ.2.1.23., ДСТ.2.1.29.,
ДСТ.2.1.30., ДСТ.2.2.3.,
ДСТ.2.3.8., ДСТ.3.1.3.,
ДСТ.3.1.13., ДСТ.3.1.22.,
ДСТ.3.1.24.

− упути предлоге, савете и
позиве на заједничке
активности користећи
ситуационо прикладне
комуникационе моделе;
− разуме једноставније
забране, правила
понашања, своје и туђе
обавезе и реагује на њих;
− размени једноставније
информације које се
односе на дозволе,
забране, упозорења,
правила понашања и
обавезе код куће, у школи
и на јавном месту;
− разуме уобичајене изразе
у вези са жељама,
интересовањима,
потребама, осетима и
осећањима и реагује на
њих;
− изрази жеље,
интересовања, потребе,
осете и осећања
једноставнијим језичким
средствима;
− разуме уобичајене молбе
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и захтеве и реагује на
њих;
− упути уобичајене молбе и
захтеве;
− процени постигнућа у
вези са темама четврте,
пете и шесте области;
− разуме једноставније
исказе којима се тражи
мишљење и реагује на
њих;
− изражава мишљење,
слагање/ неслагање и даје
кратко образложење;
− повеже знања из
уметности и француског
језика;
− презентује свој рад у
вези са темом иноватора.

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 су
А) Степен
разноврсни и треба да допринесу
остварености
свеопштој слици о напредовању
циљева и
ученика, јачању њихових
прописаних,
комуникативних компетенција,
односно
развоју вештина и
прилагођених
способности.
стандарда и
То се постиже оцењивањем
исхода
различитих елемената : језичке
вештине (читање,
Б) Ангажовање
слушање, говор и писање),
ученика у
усвојеност лексичких садржаја
настави
и језичких структура ,
примена правописа ,
ангажованост и залагање у раду
В)
на часу и ван њега , примена
Самосталност у социолингвистичких норми.
раду
Бројчана оцена из другог страног
језика утврђује се у току
школске године на основу
следећих критеријума :
оствареност исхода, ангажовање
ученика у настави и
самосталност у раду и учењу.

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).
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.

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,
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 (два у току школске
године у 7. разреду),
писмени задаци (два у току

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
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
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школске године у
7.разреду),петнаестоминутне
провере, самоевалуација.
На крају школске године
спроводе се часови
систематизације градива и
проверава
ниво
постигнућа ученика и
степен остварености
образовних исхода.
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другог
полугодишта, на
основу свих
појединачних
оцена које су
унете у дневник
од почетка
школске године, а
у складу са
законом.

3.3. ВЕРОНАУКА
ФОНД ЧАСОВА: 1 час недељно 36 часова годишње
ЦИЉ:
Циљ наставе Православног катихизиса (веронауке) јесте да пружи целовит православни погледна свет и живот,
уважавајући две димензије: историјски хришћански живот(историјску реалност Цркве) и есхатолошки живот(будућу
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
виђенје(литургијско, као и подвижничко искуство Православне цркве) овухвата све позитивна искуства људи, без
обзира на њихову националну
припадност и верско образованје. Све то остварује се како на информативно-сазнајном тако и на доживљајном и
делатном плану, уз настојање да се доктринарне поставке спроведу у свим сегментима живота(однос с Богом, са светом,
с другим људима и са собом.
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ТЕМАТСКИ/ГЛОБАЛНИ ПЛАН:
ОБЛАСТ

ОБРАДА

УТВРЂИВАЊЕ

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА

УКУПНО

I – УВОД
1
II –
БОГОПОЗНАЊЕ

4

III - СИМВОЛ
ВЕРЕ

4

IV СВЕТОТАЈИНСКИ
ЖИВОТ ЦРКВЕ
V - СРПСКА
ЦРКВА КРОЗ
ВЕКОВЕ
УКУПНО

1
1

5

2

1

7

8

2

1

11

5

5

2

12

22

9

5

36

ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА
ИСХОДИ
Ученик ће моћи да:

- сагледа саджаје
којима ће се бавити
настава Православног
катихизиса у току
седмог разреда
основне школе;

НАСТАВНА
ТЕМА/ОБЛАСТИ

I – УВОД (број
часова 1)

САДРЖАЈИ

Упознавање са
садржајем програма
и начином рада.

- уочи какво је његово
предзнање градива
Православног
катихизиса обрађеног
у претходном разреду
школовања

-уочи да су знање и
учење важни у
његовом животу;
-кроз очигледне
примере и

Процес сазнавања
као дело целе
личности: чула,
разум, слободна
воља, искуство

КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

НАЧИНИ И
ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВ
АЊА
ПРОГРАМА
:

Међупредметна
повезаност: (српски
језик, историја)
Међупредметна
компетенција:
-Компетенција за
учење
- Компетенција за
целоживотно учење
(уме дa процени
степен у ком је
савладао претходно
градиво).

Катихизациј
а као
литургијска
делатностзаједничко је
дело
катихете
(вероучитељ
а) и његових
ученика.

Међупредметна
повезаност:
- Географија (
регионална

Личносно
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Катихета
(вероучитељ
) би требало
стално да
има науму
да катихеза
не постоји
ради
гомилања
информација
(„знања о
вери“), већ
као
настојање да
се учење и
искуство
Цркве
личноусвоје
и спроведу
у живот кроз
слободно
учешће у
богослужбен
ом животу
Цркве.

експерименте закључи
да постоје различити
начини сазнавања
-кроз примере из
личног искуства уочи
да једино онај кога
заволимо за нас
постаје личност непоновљиво и
бескрајно важно
биће;

познање,
упознавање кроз
љубав
II – БОГОПОЗНАЊЕ
(број часова 5)

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

-повезује личносно
познање са нашим
познањем Бога;

географијаЕвропе;
Опште
географске
одлике Европе )
- ( демографске и
географске
одлике средине
за коју се везује
радња дате
наставне
јединице
- Историја (
Средњи век,
Хришћанство )
Компетенција за
учење: - рад са
подацима и
информацијама
- комуникација
- користи
могућности
ваншколског
учења, негује и
развија лична
интересовања.

-препозна да нам
Христос открива Бога
као љубавну заједницу
три личности;
вреднује своје
понашање на основу
љубави коју исказује
према својим
ближњима;
-бити подстакнут на
одговорније
обликовање
заједничког живота са
другима.

На почетку
сваке
наставне
теме
ученике би
требало
упознати са
циљевима и
исходима
наставе,
садржајима
по темама,
начином
остваривања
програма
рада, као и
са начином
вредновања
њиховог
рада.
Настава се
реализује
кроз следеће
облике
наставе:
- теоријска
настава (34
часова)
- практична
настава
(2часа)
-Теоријска
настава се
реализује у
учионици;
-Практична
настава се
реализује у
цркви –
учешћем у
литургијско
м сабрању;
Дидактичко
методичка
упутства
за
реализацију
наставе
-Уводне
часове
требало би
осмислити
тако да
допринесу
међусобном
упознавању
ученика,
упознавању
ученика с
циљевима,
исходима,
наставним
садржајима,
али и тако да
наставник
стекне
почетни
увид у то
каквим
предзнањим
аи
ставовима из
подручја
Православно
г
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катихизиса,
група
располаже.
Реализација
програма
требало би
да се одвија
у складу с
принципима
савремене
активне
наставе, која
својом
динамиком
подстиче
ученике на
истраживачк
ии
проблемски
приступ
садржајима
тема. У току
реализације
стављати
нагласак
више на
доживљајно
и
формативно,
а мање на
сазнајно и
информатив
но.
- Квалитет
наставе се
постиже
када
се наставни
садржаји
реализују у
складу са
савременим
педагошким
захтевима у
погледу
употребе
разноврсних
метода,
облика рада
и наставних
средстава.
Имаући у
виду захтеве
наставног
програма и
могућности
транспонова
ња наставног
садржаја у
педагошко
дидактичка
решења,
наставник би
требало да
води рачуна
ио
психолошки
м
чиниоцима
извођења
наставе –
узрасту
ученика,
нивоу
психофизичк
ог развоја,
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интересовањ
има,
склоностима
,
способности
ма и
мотивацији
ученика.
-У
остваривању
савремене
наставе
наставе
наставник је
извор знања,
креатор,
организатор
и
координатор
ученичких
активности у
наставном
процесу.
- Настава је
успешно
реализована
ако је
ученик
спреман да
Цркву
схвати као
простор за
остваривање
своје
личности
кроз
заједничаре
ње са
ближњима и
Тројичним
Богом који
постаје
извор и
пуноћа
његовог
живота.
- уочи да је Црква на
Саборима решавала
проблеме са
којима се сусретала
кроз историју;
-бити подстакнут да
своје проблеме
и несугласице са
другима решава
кроз разговор и
заједништво;

III – СИМВОЛ ВЕРЕ
(број часова 7)

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

-знати да је Символ
вере
установљен на
Васељенским
саборима
-умети да
интерпретира Символ
вере;
-моћи да увиди да
Црква Светим
Тајнама повезује
човека са Богом у
најважнијим
моментима његовог
живота (рођење и
духовно рођење
181

Међупредметна
повезаност:
- Географија
- Српски језик
- Грађанско
васпитање
- Историја (
Средњи век,
Хришћанство )
Међупредметна
компетенција:
Решавање проблема;
Вештина
комуникације
– чува језички
идентитет;
Одговоран однос
према
околини;
Рад са подацима и
информацијама –
користи ИТ за чување
,
презентацију и
основну
обраду података.

– Крштење, венчање и
Брак,
Црквена брига за
болесне у
јелеосвећењу...)
- моћи да увиди да је
Литургија
извор и циљ свих
Тајни Цркве;
знати да је Причешће
врхунац
светотајинског живот

-Светотајински
живот Цркве

IV - СВЕТОТАЈИНСКИ
ЖИВОТ ЦРКВЕ (број
часова 11)

- моћи да препозна
Крштење и
Миропомазање као
Тајне уласка у
Цркву;

-Света Литургија
као светајна Цркве

-Свете Тајне
Крштења и
Миропомазања

- бити подстакнут да
на покајање
гледа као на промену
начина
живота;
- моћи да увиди да су
брак и
монаштво два пута
која воде ка
Богу;

- моћи да препозна
своју службу у
Цркви;

- Монашка
заједница (искорак
ка животу будућег
века)

- моћи да у
молитвословљима
уочи
важност природних
елемената
(воде, грожђа, жита,
светлости...)
- бити подстакнут на
учествовање у
светотајинском животу
Цркве;

- моћи да објасни
просветитељску
улогу и значај Светога
Саве за
српски народ;
- бити подстакнут да
доживи српске
светитеље као учитеље
хришћанских врлина;
моћи да препозна
неговање
српских православних
обичаја као

Међупредметна
компетенција:
На интернету
пронаћи снимке,
фотографије и
текстове о Св.
Литургији. Тиме
живописније
приказати саму
Литургију,
нпр.пустити им
делове Канона
Евхаристије, (наравно
нагласити да је
приказивање и
теорискообјашњење
једно, а у чествовање
Литургији нешто
сасвим друго. Овај
час може предходити
одласку у Цркву.

- Света Тајна
Исповести
Света Тајна брака
(слика Христа и
Цркве)

- моћи да разликује и
именује
службе у Цркви
(епископ,
свештеник, ђакон и
народ);

- моћи да препозна да
култура и
писменост Словена
имају корен у
мисионарској
делатности
просветитеља
равноапостолних
Кирила и Методија;

Међупредметна
повезаност:
- Историја
- Музичка култура

- Света Тајна
Рукоположења
- Молитвословља
Цркве

МЕЂУПРЕДМЕТН
А
ПОВЕЗАНОСТ:
- Српски језик
- Историја
- Музичка култура
( певање песама
по слуху и са
нотног текста )
МЕЂУПРЕДМЕТН
А
КОМПЕТЕНЦИЈА:
- Сарадња
Естетичка
Компетенција

-Света браћа
Кирило и
Методије
- Свети Сава
V – СРПСКА ЦРКВА
КРОЗ ВЕКОВЕ (број
часова 12)

- Срби светитељи
(вероучитељ ће на
више часова
описати живот и
подвиге неколико
светитеља Српске
Цркве по избору:
- Света лоза
Немањића
Св. цар Лазар
- Св. Василије
Острошки
- Св. Николај
Жички и
Охридски
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- Вештина
сарадње (
конструктивно,
аргументовано и
креативно
доприноси раду
групе )

начин преношења
искуства вере и
прослављања Бога и
светитеља
- моћи да препозна
евхаристијску
симболику у
елементима Крсне
Славе;
- бити подстакнут да
прослављање
Крсне славе везује за
Литургију
- бити подстакнут да
доживи,
вреднује и негује
богатство и
лепоту српске
културне баштине.

- Св. Петар
Цетињски
- Св. Вукашин из
Клепаца)
- Крсна слава и
обичаји (литије,
храмовне и
градске славе...)
- Српска црквена
баштина

СТАНДАРДИ:
-

Праћење рада на часу;
Вредновање самосталног рада ученика.
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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

Непосредно описно
оцењивање ученика

Поступак праћења и
оцењивања

Инструменти
за праћење и
напредовање

Формативно свакодневно
оцењивање усмених
одговора
ученика.

Оцењивање
ученика
може се
вршити кроз:

Самоевалуација и
евалуација на
крају месеца и током
појединих
часова.

- Усмено
испитивање;

Домаћи задатак и писана
провера.

Посматрање
понашања
ученика

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.
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- Писмено
испитивање;

Време

3.3. Грађанско васпитање
ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА
Циљ учења грађанског васпитања је да ученик изучавањем и практиковањем основних принципа, вредности и процедура грађанског друштва,
постане свестан својих права и одговорности, осетљив на потебе других и спреман да активно делује у заједници.
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Предметни исходи

-наведе и опише основне карактеристике људских
права
-својим речима опише везу између права појединца и
општег добра
-дискутује о односу права и правде и о сукобу права
-образложи личну одговорност у заштити свог
здравља
-штити своја права на начин који не угрожава права
других

-у дискусији показује вештину активног
слушања, износи свој став заснован на
аргументима, комуницира на
конструктиван начин
-проналази, критички разматра и користи
информације из различитих извора

Ста
нда
рди
(н
ем
а)

Компетенције
Опште
међупредметне
компетенције

- Компетенција
за учење
- Рад са
подацима и
информацијама
-Одговорано
учешће у
демократском
друштву
-Одговоран
однос према
здрављу
- Дигитална
-Комуникација и
сарадња
-Естетичка

Назив теме /
садржај

ЉУДСКА ПРАВА
(9 часова)
Карактеристике људских
праваурођеност,универзалност,
неотуђивост
Опште добро
Права појединаца и опште
добро
Сукоб појединачно право и
опште добро
Права и правда
Социјална правда
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Кљу
чни
појм
ови
садр
жаја
Соци
јална
прав
да,
људс
ка
прав
а,
општ
е
добр
о

Начини и поступци
остваривања програма
(Дидактичко-методичко
упутство)

Комбиновање различитих врста
дидактичког материјала:
илустрација, презентације, кратки
филм, видео записи , квиз..
Користити методе/технике и
облике рада, које активирају
ученике и у којима су
самосталнији у раду, групни,
радионичарски облик рада,
вршњачка предавања..
Обезбеђивање корелације са
другим предметима-тематски
дани, недеље, обележавање
значајних датума..
Упућивање ученика на
коришћење додатне литературе,
интернета, ради израде
презентација паноа, кратких
видео записа..
Постављање ученика у различите
ситуације евалуације и
самоевалуације

Начин провере
остварености
исхода

Формативно,
недељно
оцењивање
усмених одговора
ученика, сарадње
и комуникације у
групном радау
Самоевалуација и
евалуација на
крају месеца и
током појединих
часова
Домаћи задатак
Оцена продуката
рада и
презентације
урађеног
Вршњашко
предавање
Квиз

Образложи постојање политичких странака
Аргументује потребу ограничења и контроле власти
Наведе кораке од предлагања до усвајања закона
Образложи на примеру могућност утицаја грађана на
одлуке Народне скупштине

-у дискусији показује вештину активног
слушања, износи свој став заснован на
аргументима, комуницира на
конструктиван начин
-проналази, критички разматра и користи
информације из различитих извора

- препозна и одупре се различитим
облицима вршњачког притиска
-препозна опасност када се нађе у великој
групи људи и заштити се
-у дискусији показује вештину активног
слушања, износи свој став заснован на
аргументима, комуницира на
конструктиван начин
-проналази, критички разматра и користи
информације из различитих извора

-Учествује у организацији, реализацији и
еваулацији симулације народне скупштине
-у дискусији показује вештину активног
слушања, износи свој став заснован на

Компетенција за
учење;
Рад са подацима
и
информацијама
Комуникација и
сарадња
Дигитална
-Одговорано
учешће у
демократском
друштву

Компетенција за
учење;
Рад са подацима
и
информацијама
Естетичка
компетенција;
Комуникација и
сарадња,
Дигитална
-Одговорано
учешће у
демократском
друштву

Компетенција за
учење;
Рад са подацима
и
информацијама
Дигитална
компетенција

ДЕМОКРАТСКО
ДРУШТВО
6 часова
Политичке странке у
вишепартијском
систему-владајуће и
опозиционе
Народна скупштинасврха и надлежности
Народни посланици,
посланичке групе
Процедуре у раду
народне скупштине
Скупштинска дебата
Предлагање и
доношење закона

ПРОЦЕСИ У
САВРЕМЕНОМ
СВЕТУ
9 часова
Припадност групи
Групни идендитет
Односи у вршњачкој
групи и њен утицај на
појединца
Вршњачки притисак
Конформизам
Приватност-обим и
ганице
Понашање људи у
маси и угроженост
права појединаца

ГРАЂАНСКИ
АКТИВИЗАМ
9 часова
Симулација Народне
скупштине:
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Виш
епарт
ијски
сиси
тем,
наро
дна
скуп
штин
а,
наро
дни
посл
аниц
и

Користити методе/технике и
облике рада, које активирају
ученике и у којима су
самосталнији у раду:
презентације, видео материјали,
пројектна настава , симулација,
играње улога, дебата..

Врш
њачк
а
груп
а,
врш
њачк
и
прит
исак,
конф
орми
зам

Припремање наставника за
часове, водећи рачуна о
особеностима одељења
Користити разноврсне
технике/методе и облике рада
Обезбеђивање корелације са
сродним предметима.
Комбиновање различитих врста
дидактичког материјала:
радионице, презентације, видеозаписа, кратки филм..
Упућивање ученика на
коришћење додатне литературе,
интернета, ради израде
презентација паноа, кратких
видео записа..
Вршњачко предавање
Постављање ученика у различите
ситуације евалуације и
самоевалуације

Формативно,
недељно
оцењивање
усмених одговора
ученика и рада у
групи
Самоевалуација
на крају месеца и
током појединих
часова
Домаћи задатак
Оцена продуката
рада и
презентације
урађеног

Припремање наставника за
часове, водећи рачуна о
особеностима одељења
Користити разноврсне
технике/методе и облике рада :
играње улога, симулације..
Комбиновање различитих врста

Формативно,
недељно
оцењивање
усмених одговора
ученика, и рада у
групи, сумирање
постигнућа

Симу
лациј
а
наро
дна
скуп

Обезбеђивање корелације са
другим предметима.
Комбиновање различитих врста
дидактичког материјала
Постављање ученика у различите
ситуације евалуације и
самоевалуације

Формативно,
недељно
оцењивање
усмених одговора
ученика и рада у
групи
Самоевалуација и
евалуација на
крају месеца и
током појединих
часова
Домаћи задатак
Оцена продуката
рада и
презентације

Вршњачко
предавање

аргументима, комуницира на
конструктиван начин
-проналази, критички разматра и користи
информације из различитих извора

Комуникација и
сарадњаОдговорано
учешће у
демократском
друштву
Решавање
проблема

Одређивање улога и
процедура у
скупштини
Формирање
посланичких група
Избор председника
скупштине
Формирање предлога
закона
Скупштинска дебата
Гласање
Еваулација симулације

штин
а,
гласа
ње

дидактичког
материјала:презентације, видеозаписа...
Упућивање ученика на
коришћење додатне литературе,
интернета ради припреме
симулације и годишњег школског
Квиза
Организовати посету Градској
општини

ангажовања
крајем маја
Самоевалуација
на крају месеца и
током појединих
часова
Квиз

Постављање ученика у различите
ситуације евалуације и
самоевалуације

3 часа
систематизација
36 часова годишње

Неки од препоручених начина прилагођавања програма наставе и учења ученицима којима је потребна додатна образовна подршка:
просторно, садржајно и методичко прилагођавање наставног програма (нпр. размештај седења, избор матерјала за рад, прилагођавање задатака,
начина и врста оцењивања, домаћих...)
индивидуализација наставе, а посебно са ученицима којима је потребна додатна образовна подршка и надареним ученицима
размена искустава и сарадња са члановима Већа и стручним сарадницима у школи.
коришћење вршњачке подршке и помоћи у савладавању програмских садржаја
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ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ
Упутство за формативно и сумативно оцењивање ученика

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању: 34/2019-177

Шта пратимо

Степ
ен
оств
арен
ости
циљ
ева
и
проп
исан
их
исхо
да
пред
мета
;

процењуј
у се:
вештине
изражава
ња и
саопштав
ања;
разумева
ње,
примена и
вреднова
ње
научених
поступака
и
процедур
а; рад са
подацима
и рад на
различити
м врстама
текстова;
уметничк
о
изражава
ње;
вештине,
руковање
прибором
и
технологи
јама и
извођење
радних
задатака.

Критеријуми оцењивања
(описна оцена)

Поступак

Инструменти оцењивања

Време

Оцену истиче се
добија ученик који:
− у потпуности показује способност трансформације
знања и примене у новим ситуацијама;
− лако лoгички пoвeзуje чињeницe и пojмoвe;
− самостално изводи закључке који се заснивају на
подацима;
− решава проблеме на нивоу стваралачког мишљења
и у потпуности критички рaсуђуje;
.

- Формативно
оцењивање: недељно
бележење активности
ученика на часу у
свеску евиденције
наставника и личну
евиденцију

Број јављања:
За јављање +
За јављање више пута ++
За давање комплетног, потпуног одговора на
тежа питања +++

Недељно
бележење
током године

Оцену добар
у довољној мери показује способност употребе
информација у новим ситуацијама;
− у довољној 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;
Оцену задовољава добија ученик који:
− знања која је остварио су на нивоу репродукције, уз
минималну примену;
− у минималној мери лoгички пoвeзуje чињeницe и
пojмoвe и искључиво уз подршку наставника изводи
закључке који се заснивају на подацима;
− ретко је самосталан у решавању проблема и у
недовољној мери критички рaсуђуje;
.

Пресек стања
на
полугодишту

-Комисија ученика и
наставница

Учесталост јављања на часу по
месецима

- Рад у пару
(посматрање наставника,
излагање парова,
процена осталих
ученика)

Прва три пара која прва ураде задатак
добијају ++☺
Сви парови који ураде задатак добијају +
Парови који не раде задато на часу добијају -

Месечно

-Редовност доношења
домаћег
-Ученици воде
евиденцију

За недоношења домаћег - у свеску, а
након 3- у дневник
За редовно доношење домаћег
задатка-+, за 3+у дневник☺

Пресек стања
за тромесечје

Квиз

Првопласирани +++☺
Другопласирани ++
Трећепласирани +
Уредност у вођењу евиденције и
самоеваулацаја

По једном у
тромесечју

Сарадња у групи
(сви чланови су укључени, сви имају задато
забележено у свескама...)
Степен знања и учешћа свих чланова групе
Квалитативно и квантитативно процењивање
резултата рада, продуката група (пано,
презентације..)

Редовно
недељно

Прегледање свески и
личне евиденције
- Групни рад
(посматрање
наставника, излагање
група, процена
осталих ученика)
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На крају
наставне
године

Анга
жова
ње учен
ика у
наст
ави

одговоран
однос
према
раду,
поставље
ним
задацима,
и
исказано
интересов
ање и
мотивациј
у за
учење и
напредова
ње.
активно
учествова
ње у
настави,
сарадњу
са
другима

− показује изузетну и велику самосталност уз
изузетно висок степен активности и ангажовања
(истиче се)

− показује делимични и мањи степен
активности и ангажовања (добар)

− не показује интересовање за учешће у активностима
нити ангажовање (задовољава)

- Вршњачко предавање
( посматрање наставника,
припрема, презентација,
успешност реализације и
утисци ученика)

Сви ангажовани ученици за успешну
прпрему-презентацију, релизацију и добре
утиске ученика добију: ☺☺☺

По једном у
полугодишту

Вођење евиденције од
стране наставника о:
-Јављању на часовима
(учесталост и активност
по месецима)
-Успешности у групном
раду, раду у пару
(ангажовање, продукти)
-Учешћу у вршњачком
предавању
-Посета културноисторијским
институцијама и
догађајима
-Несебичном пружању
помоћи другим
ученицима
-Израда паноа,
презентација, различитих
врста излагања, квиза

-Све што је рађено на часу налази се у
свескама и уредно је написано

-Пресек стања
по
тромесечјима
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-Учесталост јављања и активност по
месецима
-Учествује и израђује самостално и у
сарадњи са другима продукте рада
-Број и квалитет добровољног учешћа у
разним наставним и ваннаставним
активностима ( израда паноа, вршњачко
предавање, вођење квиза, израда
асоцијација...)
-Спреман је да помогне другима
-Иницијатива и квалитет продукта

4.ПРОЈЕКТНА НАСТАВА
4.1.МАТЕМАТИКА
Циљ:•Осамостаљивање ученика у раду;
• Развијање 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

Ученик сарађује
са осталим
члановима
групе у одабиру
теме,
прикупљању и
обради

ОПШТЕ ТЕМЕ
ПРОЈЕКТА, БРОЈ
ЧАСОВА (по темама) и
САДРЖАЈИ (обавезних
предмета који су у вези са
општом темом пројекта)
*Израда дијагонала
многоугла коришћењем
технике “ String art”
Многоугао ( 2 часа )
Ликовна култура или
Техника и технолоија ( уз
помоћ игле и конца

КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Код ученика
развијамо и
способности и
вештине за рад у
тиму, за сарадњу и
емпатију, вештине
за живот у
демократском
друштву
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НАЧИНИ И
ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА по
етапама
пројектних
активности:
Активности
наставника:
Предлаже тему и
мотивише
ученике
Формира групе и
припрема задатке
за самосталан рад
група

материјала у
вези са темом,
формулацијом и
представљањем
резултата и
закључака;
– Ученик бира и
примењује
технике и алате
у складу са
фазама
реализације
пројекта;
– Ученик
наводи кораке и
описује
поступак
решавања
пројектног
задатка;

прављење дијагонала на
разним врстама многоула )
*Пројекат Питагора
Питагорина теорема ( 4
часа )
Ликовна култура ( цртање
и украшавање Питаорине
спирале )
Питагора квиз
Такмичење између два
разреда о Питагорином
животу и задацима
*Томбола
Реални бројеви ( 1 час )

Развијамо вештине
комуникација,
презентовања,
самопоуздање и
самопоштовање код
ученика
Развијамо
компетенције за
целоживотно учење,
рад са подацима и
информацијама,
решавање проблема,
дигиталне
компетенције ( ако
укључујемо рад на
рачунару)
Развијамо
иницијативност и
предузетничке
компетенције

Предлаже
ученицима
одговарајући
избор извора
информација
Консултује се са
ученицима у току
рада, координира
рад група
Координира
неопходне
активности у
школи и ван
школе
Заједно са
ученицима
вреднује
резултате процеса
и пројекта
Активности
ученика:

– Ученик
вреднује своју
улогу у групи
при изради
пројектног
задатка и
активности за
које је био
задужен;

Активно
учествују у
разматрању теме
и предлажу
подтеме за сваку
групу
међусобно деле
задужења у групи
и формулишу
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– Ученик
поставља
резултат свог
рада на
интернет, ради
дељења са
другима, уз
помоћ
наставника.

задатке
истраживања
Предлажу изворе
информација, дају
идеје
Састављају план
рада
Истражују,
прикупљају и
обрађују
информације
Презентују свој
рад
Активно
учествују у
изради плана
реновирања куће
Учествују у
самооцењивању и
вредновању
резултата рада

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ПРОВЕРА ЗНАЊА
Прати се и оцењује:
Скала процене која садржи све елементе који се оцењују а наведени су у наставку текста
Прати се и оцењује:
активност и рад унутар групе, залагање, сарадња учесника, реализација постављених задатака, презентација, финални продукт
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4.2.Физика

Циљ: Пројектна настава, као један од облика рада, обухвата припрему, израду пројекта, презентацију и дискусију. Пројекат изводе
ученици по групама уз асистенцију наставника. Овакав начин рада подразумева активно учешће сваког ученика у групи у оквиру
прикупљања података, извођење експеримената, мерења, обраде резултата, припрема презентације и презентовање. Резултат оваквог
начина рада је активно стицање знања о физичким појавама кроз истраживање.
У оквиру израде пројеката могуће је обухватити неке од следећих тема:
•

Улога физике у заштити човекове околине.

•

Енергетска ефикасност.

•

Климатске промене.

•

Својства воде – физичка, хемијска, значај воде за живи свет.

ИСХОДИ по
етапама
пројектних
активности

− покаже од
чега зависи
сила трења и

ОПШТЕ ТЕМЕ ПРОЈЕКТА,
БРОЈ ЧАСОВА (по темама) и
САДРЖАЈИ (обавезних
предмета који су у вези са
општом темом пројекта)
Кретање тела под дејством
силе теже
-трење, зауставни пут,
безбедност у саобраћају
Пројектни задатак:

КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

-комуникативна
-за учење и сарадњу
-дигитална
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НАЧИНИ И
ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА по
етапама пројектних
активности:
- израчунати
зауставни пут за
различите врсте
подлога (сув и нов

на основу
тога процени
како може
променити
њено
деловање;
− демонстрира
појаве:
инерције
тела,
убрзаног
кретања,
кретање тела
под дејством
сталне силе,
силе трења и
сила акције и
реакције на
примерима из
окружења;
-самостално
изведе
експеримент из
области
кинематике и
динамике,
прикупи податке
мерењем,
одреди тражену
физичку
величину и
објасни
резултате

Зауставни пут
Одредити дужину зауставног
пута аутомобила при
различитим брзинама и
врстама подлоге

асфалт, мокар и нов
асфалт и лед)
- табеларно приказати
зависност зауставног
пута од брзине у
различитим
временским условима
- графички
представити
зависност пута од
брзине на свакој од
подлога и од тога да
ли је возач уморан
или одморан
-рад у малим групама
-презентација тока и
резултата рада на
часу
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− покаже врсте
и услове
равнотеже
чврстих тела
на примеру
из окружења;
− наводи
примере
простих
машина које
се користе у
свакодневном
животу;

РАВНОТЕЖА ТЕЛА
Пројектни задатак
Полуге у људском телу и
како их сачувати
-полуга, одговоран однос
према здрављу,
међупредметно повезивање
Задатак: спровести
истраживање о полугама у
људском телу

-комуникативна
-за учење и сарадњу
-дигитална
-компетенција за рад
са подацима и
информацијама
-компетенција за
решавање проблема
у физици
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-пронаћи најмање два
примера полуге у
људском телу
-направити скицу и
обележите ослонац,
силу којом делује
терет, силу која
савладава терет и
графички
представити полугу
Истражити колико за
просечно људско тело
износе
карактеристичне
дужине одговарајућих
крака сила и терета
- откриће да је
зглоб ослонац
свих полуга
- пронађите
физичке вежбе
које јачају
мишиће да би
зглобови
полуга били
мање
оптерећени
- рад у мањој
групи
- презентација
на часу

− повеже
појмове
механички
рад, енергија
и снага и
израчуна рад
силе теже и
рад силе
трења;
− разликује
кинетичку и
потенцијалну
енергију тела
и повеже
њихове
промене са
извршеним
радом;

МЕХАНИЧКИ РАД И
ЕНЕРГИЈА. СНАГА
Пројектни задатак
Израчунај своју снагу
-снага
Задатак: током овог пројекта
сазнаћете колика је снага
неопходна приликом пењања
уз степенице

-комуникативна
-за учење и сарадњу
-дигитална
-компетенција за рад
са подацима и
информацијама
-компетенција за
решавање проблема
у физици
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-Рад на часу и домаћи
рад
-рад у малим групама
-изабрати погодно
степениште за
експеримент
-одредити висинску
разлику која треба да
се савлада, а онда и
време које је
потребно сваком од
вас нормалним ходом
да се попне уз
степенице и време за
које можете најбрже
да се попнете
-свако за себе
израчуна рад који
извршите том
приликом као и снагу
која је потребна
сваком за споро и
брзо пењање
-направити
заједнички групни
график и
презентовати
резултате осталим
групама
-анализирати и
оценити свој рад

− разликује
појмове
температуре
и количине
топлоте и
прикаже
различите
механизме
преноса
топлоте са
једног тела
на друго;
− анализира
промене
стања тела
(димензија,
запремине и
агрегатног
стања)
приликом
грејања или
хлађења;
− наведе
методе
добијања
топлотне
енергије и
укаже на
примере
њеног
рационалног
коришћења.

ТОПЛОТНЕ ПОЈАВЕ
Пројектни задатак:
Климатске промене
-начини преношења топлоте,
Међупредметно повезивање
физика,биологија,географија
Задатак
Обавити истраживања којим
ћете обновити и проширити
знање о климатским
променама

Истражити,дискутујте
у групи и презентујте
одговоре на следећа
питања
1.шта су глобалне
климатске промене?
2.Шта је ефекат
стаклене баште?
3.Да ли је ефекат
стаклене баште
користан?
Образложите4.Зашто је данас
ефекат стаклене
баште израженији
него пре 150 година?
5.Које су последице
глобалног загревања?
6.Које активности
људи највише утичу
на глобално
загревање?
7.како се може
смањити количина
CO2?
8.Шта ти можеш
учинити?
-Ограничити време
презентације на 8
минута за сваку групу
-оценити
презентацију сваке
групе према унапред
198

договореним
правилима

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ПРОВЕРА ЗНАЊА
Прати се и оцењује: Наставник је дужан да континуирано прати рад сваког ученика кроз проверу његових усвојених знања,
стечених путем организовања различитих облика наставе. Такође је у обавези да уредно води евиденцију о раду и напредовању сваког
ученика. Оцењивање ученика само на основу резултата које је он постигао при реализацији само једног облика наставе није добро.
Неопходно је да наставник од ученика не тражи само формално знање већ да га подстиче на размишљање и логичко закључивање.
Ученик се кроз усмене одговоре навикава да користи прецизну терминологију и развија способност да своје мисли јасно формулише.
Будући да је програм, како по садржају, тако и по обиму, прилагођен психофизичким могућностима ученика седмог разреда,
сталним обнављањем најважнијих делова из целокупног градива постиже се да стечено знање буде трајније и да ученик боље уочава
повезаност разних области физике.
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4.3.Хемија
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

Ученик сарађује
са осталим
члановима
групе у одабиру
теме,
прикупљању
података,
формулацији и
представљању
резултата и
закључака

ОПШТЕ ТЕМЕ
ПРОЈЕКТА, БРОЈ
ЧАСОВА (по темама) и
САДРЖАЈИ (обавезних
предмета који су у вези са
општом темом пројекта)
Израда модела атома
Атоми хемијских
елемената и хемијски
симболи (2 часа)
Грађа атома: атомско
језгро и електронски
омотач (2 часа)
Атомски и масени број (2
часа)
Физика (Атоми), Техника
и технологија (техничко
цртање и израда скице)

КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

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
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НАЧИНИ И
ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА по
етапама
пројектних
активности:
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

информацијама,
развијамо
иницијативност и
предузетничке
компетенције.

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
информације.
Презентују свој
рад, активно
учествују у изради
палана и
самопроцењивању.
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Израда модела молекула
елемената и једињења
Ученик сарађује
са осталим
члановима
групе у одабиру
теме,
прикупљању
података,
формулацији и
представљању
резултата и
закључака

Врсте чистих супстанци (1
час)
Атоми хемијских
елемената (1 час),
Хемијски симболи (1 час)
и хемијске везе (1 час)
Физика (Атоми), Техника
и технологија (техничко
цртање и израда скице),
Биологија (хемијски
елементи).

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
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деле задужења у
групи и
формулишу
задатке
истраживања.
Предлажу изворе
информација, дају
идеје, састављају
план рада,
истражују,
прикупљају и
обрађују
информације.
Презентују свој
рад, активно
учествују у изради
палана и
самопроцењивању.
Ученик сарађује
са осталим
члановима
групе у одабиру
теме,
прикупљању
података,
формулацији и
представљању
резултата и
закључака

Састављање таблице
периодног система
елемената
Врсте хемијских
елемената (1 час)
Групе и периоде (1 час)
Атомски и масени бројеви
(2 часа)
Физика (Атоми), Техника
и технологија (техничко

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
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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

цртање и израда скице),
Биологија (хемијски
елементи

самопоштовања код
ученика.
Развијамо
компетенције за
целоживотно учење
са подацима и
информацијама,
развијамо
иницијативност и
предузетничке
компетенције.

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
информације.
Презентују свој
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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

4.4.Биологија
Циљ: стицање знања кроз истраживачки рад.
ИСХОДИ по
етапама
пројектних
активности

-илуструје
примерима
међусобни
утицај живих
бића и узајамни
однос са
животном
средином;
-истражи утицај
средине на
испољавање
особина,

ОПШТЕ ТЕМЕ
ПРОЈЕКТА, БРОЈ
ЧАСОВА (по темама) и
САДРЖАЈИ (обавезних
предмета који су у вези са
општом темом пројекта)
Тема пројекта: Лишајеви
мога краја као показатељи
загађености ваздуха

КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

естетичка
компетенција
-комуникација
-одговоран однос
према околини
-одговоран однос
према здрављу
- рад са подацима и
информацијама
Дигитална
компетенција
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НАЧИНИ И
ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА по
етапама
пројектних
активности:
-ученици обилазе
одговарајуће
локалитете и
сликају лишајеве
и бележе
локације где су
пронађени
- након повратка
са терена уз
помоћ наставника
одређују врсте
које су пронашли

поштујући
принципе
научног метода;
-користи ИКТ и
другу опрему у
истраживању,
обради података
и приказу
резултата.
-табеларно и
графички
представи
прикупљене
податке и
изведе
одговарајуће
закључке;

- на крају
припремају
презентацију и
пано са
резултатима
истраживања

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ПРОВЕРА ЗНАЊА
Прати се и оцењује: ангажовање ученика, рад у групи (најбоља група добија оцену), успешност пројекта.
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4.5.Веронаука

ИСХОДИ по
етапама пројектних
активности

- Посете
парохијском храму
Вазнесења
Господњег у
Крупњу
- Причешћивање
ученика уз
Божићни и
Васкршњи пост
- Учествовање у
свечаној литији
поводом градске и
храмовне славе –
Вазнесење
Господње
- Одлазак у Цркву
на Литургију (
недеља, велики
празници )
- Божићни вашар и
Вашар за Врбицу (
градска
дешавања,
парохијски храм,
простор школе )

ОПШТЕ ТЕМЕ ПРОЈЕКТА,
БРОЈ ЧАСОВА (по темама)
и САДРЖАЈИ (обавезних
предмета који су у вези са
општом темом пројекта)
Оно што је најважније и што
је
основни циљ катихизиса
јесте то
да ученици постану чланови
литургијске заједнице. Јер,
Литургија, као живо
присуство
Христа и као икона вечног
постојања природе и човека,
треба да да основ, односно
да
оцрквени и да да смисао
нашем
историјском живљењу. Зато
треба, кад год је то могуће,
ученике доводити, или
упућивати
на Литургијска сабрања. У
току
сваке године, конкретно пре
свих
наилазећих великих
празника,
како Господњих, тако и

КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

НАЧИНИ И
ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА по
етапама пројектних
активности:

МЕЂУПРЕДМЕТНА
ПОВЕЗАНОСТ:

Ученици треба да
препознају да нам
Христос
открива Бога као
љубавну
заједницу три
личности.

1. Српски језик и
књижевност
2. Историја
3. Географија
4. Биологија
5. Физика
6. Ликовна култура
7. Музичка култура
8. Грађанско
васпитање
9. Техничко и
информатичко
образовање
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-Затим да уоче да
појам Богочовека
описује Христа као
истинитог Бога
и истинитог
Човека.
-Моћи да увиде да
Црква Светим
Тајнама повезује
човека са Богом у
најважнијим
моментима његовог
живота (рођење и
духовно рођење
– Крштење,
венчање и Брак,

- Светосавска
академија у храму,
школи и Дому
културе
Такмичарскаизложба
васкршњих јаја
- Посете музејима
- Хуманитарне
акције ( продајна
изложба
божићних
честитки
иновогодишњих
украса )
- У оквиру теме „
Црква у
хришћанској
архитектури “
прављење макета
и делова одежди
свештене
хијерархије
- У оквиру теме „
Задужбине
Немањића “
прављење макета
манастира
- У оквиру теме „
Празници Цркве и
народни обичаји “
израда плаката и
календара.

Богородичиних и
светитељских,
треба упознати ученике са
историјом настанка празника
и
садржином догађаја који се
слави. Кад је реч о
светитељским
празницима посебну пажњу
треба обратити Србима
светитељима: Св. Сави, св.
Симеону, на празник
Видовдан
итд. Ученици би требало да
се
упознају и са личностима
светитеља које славе као
Крсну
славу.
Такође, пре почетка
Васкршњег
поста, треба упознати
ученике сњеговом
садржином и циљем,
као и са богословском
подлогом
поста, и његовом важношћу
за
човека.

Црквена брига за
болесне у
јелеосвећењу...)
-Моћи да
препознају да
култура и
писменост Словена
имају корен у
мисионарској
делатности
просветитеља
равноапостолних
Кирила и Методија;
- Моћи да објасне
просветитељску
улогу и значај
Светога Саве за
српски народ.
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4.6. 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 :
L’amitie
(prijateljstvo)
La solidarite
(Solidarnost)
Les ecolos
(Ekolozi)
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.

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
Естетска компетенција
Одговоран однос према
околини
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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. 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

Корелација са предметима :
Грађанско васпитање
Српски језик
Информатика
Физичко васпитање
Теме пројекта :

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

Les inventeurs
(Pronalazaci)
Les poetes
(Pesnici)
Les aventuriers
(Avanturisti)
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.

9. Креирање крајњег резултатапројекта
10. Презентација
11. Вредновање и самооцењивање
резултата процеса рада и пројекта
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

Корелација са предметима :
Грађанско васпитање
Српски језик
Француски језик
Информатика
Биологија
Техника и технологија
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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
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 .
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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.

5. ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ
5.1. Додатни рад
СРПСКИ ЈЕЗИК И ЊИЖЕВНОСТ
РАЗРЕД
БРОЈ ЧАСОВА: 36
ИСХОДИ:
- припрема ученика за
школско, општинско,
окружно и републичко
такмичење из Српског језика.

- оспособљавање за
исказивање властитих судова
и закључака приликом
анализе текста.

КОМПЕТЕНЦИЈЕ ОПШТЕ
И МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ
- компетенција за учење
- комуникација
- сарадња
- рад с подацима и
информацијама
- дигитална компетенција
-компетенција за учење
- естетичка компетенција
- комуникација
- сарадња
- рад с подацима и
информацијама

НАСТАВНА ТЕМА И
САДРЖАЈИ
Језик
- Граматика
- Правопис

Књижевност
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НАСТАВНЕ МЕТОДЕ
- монолошка
- дијалошка
- текстовна
- индивидуална
- монолошка
- дијалошка
- текстовна
- индивидуална
-демонстративна

- стваралачко
препричавање текста са
променом гледишта
- обједињавање приповедања
и описивања.

- компетенција за учење
- комуникација
- рад с подацима и
информацијама

Култура изражавања
- Говорно изражавање
- Писмено изражавање
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- монолошка
- дијалошка
- текстовна
- индивидуална

5.2. Допунски рад
5.2.1. Физика
БРОЈ ЧАСОВА: Орјентациони и може варирати у зависности од потребе ученика
ИСХОДИ:

НАСТАВНА ТЕМА И
САДРЖАЈИ

Ученик ће моћи да:
− анализира зависност
брзине и пређеног
пута од времена код
праволинијских
кретања са сталним
убрзањем;
− примени Њутнове
законе динамике на
кретање тела из
окружења;
− покаже од чега
зависи сила трења и
на основу тога
процени како може
променити њено
деловање;
-демонстрирапојаве:
инерције тела, убрзаног
кретања, кретање тела
под дејством сталне
силе, силе трења и сила
акције и реакције на
примерима

Сила и кретање
Сила као узрок промене
брзине тела. Појам
убрзања.

КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ
-комуникативна
-за учење и сарадњу
-дигитална

Успостављање везе
између силе, масе тела и
убрзања. Други Њутнов
закон.
Динамичко мерење силе.
Међусобно деловање два
тела – силе акције и
реакције. Трећи Њутнов
закон. Примери
Равномерно променљиво
праволинијско кретање.
Интензитет, правац и
смер брзине и убрзања.
Тренутна и средња
брзина тела.
Зависност брзине и пута
од времена при
равномерно
променљивом
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НАСТАВНЕ МЕТОДЕ

-дијалошка
-демонстрациона
-илустративна

праволинијском
кретању.
Графичко представљање
зависности брзине тела
од времена код
равномерно
променљивог
праволинијског кретања.

− покаже од чега
зависи сила трења и
на основу тога
процени како може
променити њено
деловање;
− демонстрира појаве:
инерције тела,
убрзаног кретања,
кретање тела под
дејством сталне силе,
силе трења и сила
акције и реакције на
примерима из
окружења;
− покаже врсте и
услове равнотеже
чврстих тела на
примеру из
окружења;
− наводи примере
простих машина које
се користе у

КРЕТАЊЕ
ТЕЛА ПОД
ДЕЈСТВОМ СИЛЕ
ТЕЖЕ. СИЛЕ ТРЕЊА
Убрзање при кретању
тела под дејством силе
теже. Галилејев оглед.

-комуникативна
-за учење и сарадњу
-дигитална

-дијалошка
-демонстрациона
-илустративна

-комуникативна
-за учење и сарадњу
-дигитална

-дијалошка
-демонстрациона
-илустративна

Слободно падање тела,
бестежинско стање.
Хитац навише и хитац
наниже.
Силе трења и силе
отпора средине (трење
мировања, клизања и
котрљања). Утицај ових
сила на кретање тела.
РАВНОТЕЖА ТЕЛА
Деловање две силе на
тело, појам резултујуће
силе кроз различите
примере слагања сила.
Разлагање сила.
Појам и врсте равнотеже
тела. Полуга, момент
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свакодневном
животу;
-прикаже како сила
потиска
утиче
на
понашање
тела
потопљених у течност и
наведе услове пливања
тела на води
− повеже појмове
механички рад,
енергија и снага и
израчуна рад силе
теже и рад силе
трења;
− разликује кинетичку
и потенцијалну
енергију тела и
повеже њихове
промене са
извршеним радом;
демонстрира
важење
закона одржања енергије

силе. Равнотежа полуге
и њена применa.
Сила потиска у течности
и гасу. Архимедов закон
и његовa применa.
Пливање и тоњење тела.
МЕХАНИЧКИ РАД И
ЕНЕРГИЈА. СНАГА
Механички рад. Рад
силе. Рад силе теже и
силе трења.

-комуникативна
-за учење и сарадњу
-дигитална

-дијалошка
-демонстрациона
-илустративна

-комуникативна
-за учење и сарадњу
-дигитална

-дијалошка
-демонстрациона
-илустративна

Квалитативно увођење
појма механичке
енергије тела. Кинетичка
енергија тела.
Потенцијална енергија.
Гравитациона
потенцијална енергија
тела.
Веза између промене
механичке енергије тела
и извршеног рада. Закон
о одржању механичке
енергије.
Снага. Коефицијент
корисног дејства.

− разликује појмове
температуре и
количине топлоте и
прикаже различите
механизме преноса

ТОПЛОТНЕ ПОЈАВЕ
Честични састав
супстанције: молекули и
њихово хаотично
кретање.
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топлоте са једног
тела на друго;
− анализира промене
стања тела
(димензија,
запремине и
агрегатног стања)
приликом грејања
или хлађења;
− наведе методе
добијања топлотне
енергије и укаже на
примере њеног
рационалног
коришћења.

Топлотно ширење тела.
Појам и мерење
температуре.
Унутрашња енергија и
температура.
Количина топлоте.
Специфични топлотни
капацитет. Топлотна
равнотежа.
Агрегатна стања
супстанције.
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5.2.2. Хемија
БРОЈ ЧАСОВА: 36
ИСХОДИ:

НАСТАВНА ТЕМА И
САДРЖАЈИ

Ученик ће моћи да:
▪ На конкретним
примерима из
свакодневног живота
наводи примену
хемије;
▪ Идентификује и
објашњава појмове
који повезују хемију
с другим наукама,
различитим
професијама и
принципима
одрживог развоја;
▪ Објашњава основну
разлику између
хемијских елемената
и хемијских
једињења;
▪ Класификује и
разликује врсте
супстанци на основу
степена сложености;
▪ На основу датих
фаза постављања

Хемија
као
експериментална
наука и хемија у
свету око нас

КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ
Компетенција
за
целоживотно учење,
комуникација, сарадња

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ

Компетенција
целоживотно

Дијалошка метода
Метода демонстрације

-

Дијалошка
метода

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

Хемија као
експериментална
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за
учење,

научне теорије
одређује да ли је
хипотеза исправна
или није;
▪ Разуме и примењује
основна правила
понашања у
хемијској
лабораторији;
▪ На основу
пиктограма
процењује ризике
употребе супстанце
по здравље и
околину;
▪ Одређује физичка и
хемијска својства на
основу описа;
▪ Изводи потребна
мерења и на основу
лабораторијске
вежбе одређује
физичка и хемијска
својства супстанци;
▪ На конкретним
примерима претвара
дате јединице у
тражене вредности;
На
различитим
типовима
задатака
одређује физичке и
хемијске
промене
супстанци.

наука и хемијска
лабораторија

комуникација,
сарадња,
одговоран
однос према околини

-Физичка и хемијска
својства супстанци
- Физичка својства
супстанци. Мерење
масе, запремине и
температуре
супстанце
- Мерење у хемијској
лабораторији. Физичка
и хемијска својства
супстанци
- Физичке и хемијске
промене супстанци
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Метода практичних и
лабораторијских
радова

▪ . Разликује хемијске
елементе и хемијска
једињења на основу
честица – атома;
▪ На основу написаног
симбола зна назив
елемента, као и да на
основу назива
елемента пише
одговарајући
симбол;
▪ Одређује грађу
атома: шта чини
атомско језго а шта
електронски омотач;
▪ На конкретним
примерима одређује
број елементарних
честица;
▪ Одређује и
представља изотопе
хемијских
елемената;
▪ Правилно попуњава
распоред електрона
по енергетским
нивоима поштујући
правила;
▪ На основу места у
Периодном систему
елемената
класификује елемент
– метал, неметал,

Атоми и хемијски
елементи
- Атоми хемијских
елемената и хемијски
симболи
- Грађа атома: атомско
језгро и електронски
омотач
- Атомски и масени
број. Изотопи
- Грађа атома.
Атомски и масени
број, изотопи
- Распоред електрона
по енергетским
нивоима у атомима
елемената
- Одређивање
валентног ниво и броја
валентних електрона
- Периодни систем
елемената
- Племенити гасови:
својства и примена

Компетенција
за
целоживотно учење,
комуникација,
сарадња,
одговоран
однос према околини
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Метода демонстрације
Метода практичних и
лабораторијских
радова

металоид и
племенити гас;
На основу валентних
електрона објашњава
реактивност
племенитих гасова и
наводи
њихову
примену
у
свакодневном животу
▪ У конкретним
примерима, на
основу врсте
елемента одређује
тип хемијске везе;
▪ Шематски приказује
настајање везе у
молекулима
елемената и
једињења;
▪ Користећи Периодни
систем елемената
Луисовим
симболима
представља
настајање везе у
молекулима
елемената и
једињења;
▪ Описује физичка
својства супстанци с
атомском,
молекулском и

Молекули елемената
и једињења, јони и
јонска једињења
- Ковалентна веза:
молекули елемената и
молекули једињења
-Атомска и
молекулска кристална
решетка
- Јонска веза и јонска
кристална решетка
- Својства супстанци с
јонском и
ковалентном везом
- Валенца. Хемијске
формуле и називи
- Молекули елемената
и једињења, јони и
јонска једињења

Компетенција
за
целоживотно учење,
комуникација,
сарадња,
дигитална
компетенција,
одговоран однос према
околини
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Дијалошка метода
Метода демонстрације
Метода практичних и
лабораторијских
радова

јонском кристалном
решетком;
▪ Препознаје тип
хемијске везе у
супстанцама и
повезује га са
својствима
супстанци;
▪ Разликује и
објашњава физичка
својства супстанци с
јонском и
ковалентном везом;
▪ Пише, саставља
хемијске формуле и
даје називе на
основу сталне и
променљиве
валенце;
На основу валентних
електрона
одређује
валенцу.
▪ Разликује једињења
и смеше – структуру;
▪ На конкретним
примерима
калсификује
хомогене и
хетерогене смеше у
зависности од
агрегатног стања;
▪ На конкретним
примерима задатака

Хомогене
хетерогене смеше
- Хомогене и
хетерогене смеше
- Растварање и
растворљивост
- Масени процентни
састав смеша

и

Компетенција
за
целоживотно учење,
сарадња,
комуникација,
решавање проблема,
дигитална
компетенција,
одговоран однос према
околини
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Метода практичних и
лабораторијских
радова

▪

▪

▪
▪

▪

израчунава масу
раствора, масу
растворене
супстанце и масу
растварача;
Класификује
растворе на
незасићене, засићене
и презасићене, на
основу количине
растворене
супстанце;
На основу
експерименталног
рада одређује
растворљивост
супстанци с
различитим типом
хемијске везе у води;
Израчунава масени
проценат раствора
помоћу пропорције;
Кратко описује
поступке за
раздвајање састојака
смеше и наводи
лабораторијско
посуђе и прибор за
сваки поступак.
Дефинише хемијску
реакцију и повезује
је с хемијским
променама;

- Раздвајање састојака
смеша

Хемијске реакције и
хемијске једначине

Компетенција
за
целоживотно учење,
комуникација,
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Дијалошка метода
Метода демонстрације

▪ На конкретним
примерима одређује
реактанте и
производе хемијских
реакција;
▪ Самостално
саставља и
изједначава хемијске
реакције на основу
описа;
▪ Примењује закон о
одржању масе и
израчунава масу
реактаната или масу
производа;
На основу блок коцки
пише
једначине
хемијских реакција и
одређује реактанте и
производе.
▪ Објашњава однос
између стварне и
релативне атомске
масе;
▪ Израчунава
релативне атомске и
релативне
молекулске масе
атома, молекула и
једињења;
▪ Током израчунавања
успоставља везу
између масе

- Закон о одржању
масе. Хемијске
једначине
- Састављање
једначина хемијских
реакција
- Хемијске реакције и
хемијске једначине

сарадња,
одговоран
однос према здрављу

Израчунавања у
хемији
- Релативна атомска и
релативна молекулска
маса
- Количина супстанце.
Моларна маса
- Количина супстанце
- Закон сталних
односа маса
- Мерење масе
супстанце и
израчунавање моларне

Компетенција
за
целоживотно учење,
комуникација,
сарадња,
одговоран
однос према здрављу
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Метода практичних и
лабораторијских
радова

супстанце, количине
супстанце и броја
честица;
▪ На основу закона
сталних односа маса
одређује односе масе
елемената у
различитим
једињењима;
▪ Користећи закон
сталних односа маса
одређује формулу
једињење;
Пише
једначине
хемијских
реакција
примењујући правила
за
стехиометријска
израчунавања
▪ Пише и изједначава
једначине за
лабораторијско
добијање водоника и
кисеоника;
▪ На конкретним
задацима изводи
потребна
стехиометријска
израчунавања,
примењујући
правила;
▪ На основу сталне и
променљиве валенце

масе и количине
супстанце
- Количина супстанце.
Закон сталних односа
маса
- Израчунавање на
основу једначина
хемијских реакција

Водоник и кисеоник
и њихова једињења.
Соли
- Водоник и кисеоник
- Оксиди
-Киселине
-Хидроксиди или базе
-Неутрализација

Компетенција
за
целоживотно учење,
комуникација,
сарадња,
дигитална
компетенција,
одговоран однос према
околини
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Дијалошка метода

пише формуле и
називе оксида;
▪ Пише једначине
дисоцијација
киселина,
хидроксида и соли;

5.2.3. Билогија
БРОЈ ЧАСОВА: 36
ИСХОДИ:

НАСТАВНА ТЕМА
И САДРЖАЈИ

Ученик ће моћи да:
– прикупи и
анализира
податке о
животним
циклусима
почевши од
оплођења;
упореди бесполно и
полно;

Наслеђивање
еволуција
Садржаји:

и

Улога и значај једра
у метаболизму
ћелије. Деоба
ћелије (хромозоми,
настајање телесних
и полних ћелија).
ДНК и појам гена
(алел, генотип,
фенотип)

КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ
Дигитална
компетенција,
Естетичка
компетенција,
Компетенција за
целоживотно учење,
Комуникација,
Сарадња, Решавање
проблема, Одговоран
однос према здрављу,
Рад са подацима и
информацијама
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НАСТАВНЕ
МЕТОДЕ

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

– одреди положај
организма на
дрвету живота на
основу
прикупљених и
анализираних
информација о
његовој грађи;
упореди организме на
различитим
позицијама на
„дрвету живота“
према начину на који
обављају животне
процесе

– - разврста
организме према
задатим
критеријумима
применом
дихотомих
кључева;

Јединство грађе и
функције као основа
живота
Садржаји:
Основни принципи
организације живих
бића. Појам
симетрије – типични
примери код
једноћелијских и
вишећелијских
организама;
биолошки значај.
Симетрија,
цефализација и
сегментација код
животиња.
Порекло
и
разноврсност живог
света
Садржаји:
Основни
принципи
систематике
(Карл
Лине,
биномна
номенклатура).

Дигитална
компетенција,
Естетичка
компетенција,
Компетенција за
целоживотно учење,
Комуникација,
Сарадња, Решавање
проблема, Одговоран
однос према здрављу,
Рад са подацима и
информацијама

Дигитална
компетенција,
Естетичка
компетенција,
Компетенција за
целоживотно учење,
Комуникација,
Сарадња, Решавање
проблема, Одговоран
однос према здрављу,
Рад са подацима и
информацијама
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метода
усменог
излагања, текстуална
метода,
демонстративна
метода,
метода
презентације.

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

– повеже принципе
систематике са
филогенијом и
еволуцијом на
основу данашњих и
изумрлих врста –
фосила;
– идентификује
основне односе у
биоценози на
задатим примерима;
;

Живот у екосистему
Садржаји:
Састав и структура
популација.
Популациона
динамика (природни
прираштај
и
миграције).

– - анализира задати
јеловник са аспекта
уравнотежене и
разноврсне исхране;
– идентификује
поремећаје исхране
на основу типичних
симптома
(гојазност,
анорексија,
булимија);

Човек и здравље
Садржаји:
Принципи
уравнотежене
исхране и поремећаји
у исхрани.
Значај правилног
чувања, припреме и
хигијене намирница;
тровање храном.
Промене у
адолесценцији.

Дигитална
компетенција,
Естетичка
компетенција,
Компетенција за
целоживотно учење,
Комуникација,
Сарадња, Решавање
проблема, Одговоран
однос према здрављу,
Рад са подацима и
информацијама
Дигитална
компетенција,
Естетичка
компетенција,
Компетенција за
целоживотно учење,
Комуникација,
Сарадња, Решавање
проблема, Одговоран
однос према здрављу,
Рад са подацима и
информацијама
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метода
усменог
излагања, текстуална
метода,
демонстративна
метода,
метода
презентације.

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

5.2.4. Математика
БРОЈ ЧАСОВА: 36
ИСХОДИ:

НАСТАВНА ТЕМА И
САДРЖАЈИ

Ученик ће моћи да:
РЕАЛНИ БРОЈЕВИ
− израчуна степен реалног
броја и квадратни корен
потпуног квадрата и
примени одговарајућа
својства операција;
− одреди бројевну вредност
једноставнијег израза са
реалним бројевима;
− на основу реалног проблема
састави и израчуна вредност
једноставнијег бројевног
израза са реалним бројевима;
− одреди приближну вредност
реалног броја и процени
апсолутну грешку;
− нацрта график функције
𝑦 = 𝑘𝑥, 𝑘 𝑅{0};
примени
продужену
пропорцију
у
реалним
ситуацијама.
примени Питагорину
теорему у рачунским и
конструктивним задацима;
правилно
користи
геометријски прибор.

‒
‒

КОМПЕТЕНЦИЈЕ ОПШТЕ
И МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ
Компетенција за
целоживотно учење;
комуникација;

‒

рад с подацима и
информацијама;

‒

дигитална компетенција;

‒

решавање проблема;

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ
Дијалошка метода,
Метода демонстрације
Метода
практичних
активности

сарадња.

ПИТАГОРИНА ТЕОРЕМА ‒
‒

Компетенција за
целоживотно учење;
комуникација;
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-

Дијалошка метода,
Метода демонстрације
Метода
практичних
активности

− трансформише збир, разлику
и производ полинома;
− примени формуле за разлику
квадрата и квадрат бинома;
− растави полином на чиниоце
(користећи дистрибутивни
закон и формуле за квадрат
бинома и разлику квадрата);
− примени трансформације
полинома на решавање
једначина.
− примени својства страница,
углова и дијагонала
многоугла;
− израчуна површину
многоугла користећи
обрасце или разложиву
једнакост;
− конструише ортоцентар и
тежиште троугла;
− примени ставове
подударности при
доказивању једноставнијих

ЦЕЛИ
ИЗРАЗИ

‒

рад с подацима и
информацијама;

‒

дигитална компетенција;

‒

решавање проблема;

АЛГЕБАРСКИ‒

сарадња.
Компетенција за
целоживотно учење;

‒

комуникација;

‒

рад с подацима и
информацијама;

‒

дигитална компетенција;

‒

решавање проблема;

-

Дијалошка метода,
Метода демонстрације
Метода
практичних
активности

-

Дијалошка метода,
Метода демонстрације
Метода
практичних
активности

сарадња.

‒

Компетенција за
целоживотно учење;

‒

комуникација;

‒

рад с подацима и
информацијама;

‒

дигитална компетенција;

‒

решавање проблема;

МНОГОУГАО

сарадња.
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-

‒
‒

тврђења и у конструктивним
задацима.
примени својства централног
и периферијског угла у
кругу;
израчуна обим и површину
круга и његових делова;
преслика дати геометријски
објекат ротацијом.

− одређује средњу вредност,
медијану и мод.
‒ прикупљаење,обрада и
анализа података
‒ статистичка истраживања

КРУГ

ОБРАДА ПОДАТАКА

‒

Компетенција за
целоживотно учење;

‒

комуникација;

‒

рад с подацима и
информацијама;

‒

дигитална компетенција;

‒

решавање проблема;

‒

сарадња.
Компетенција за
целоживотно учење;

‒

комуникација;

‒

рад с подацима и
информацијама;

‒

дигитална компетенција;

‒

решавање проблема;

‒

сарадња.
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-

Дијалошка метода,
Метода демонстрације
Метода
практичних
активности

-

-

Дијалошка метода,
Метода демонстрације
Метода
практичних
активности

5.2.5. Српски језик

БРОЈ ЧАСОВА: 36
НАСТАВНА ТЕМА И
САДРЖАЈИ

ИСХОДИ:
-

-

-

одреди врсте
непроменљивих речи
уочи делове синтагме
препозна врсте
напоредних односа међу
реченичним члановима и
независним
реченицама
чита са разумевањем
различите врсте текстова
препоручи књижевно дело
уз кратко објашњење
разликује народну од
ауторске књижевности
састави текст
репортажног типа
напише електронску
поруку поштујући
нормативна правила

-

-

-

Језик
граматика
правопис

Књижевност
изражајно читање и
рецитовање
књижевнотеоријски
појмови

Језичка култура
усмено изражавање
писмено изражавање

-

-

-

КОМПЕТЕНЦИЈЕ ОПШТЕ
И МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ
компетенција за учење
сарадња
комуникација
решавање проблема

компетенција за учење
естетичка
компетенција
комуникација

компетенција за учење
комуникација
сарадња
рад с подацима и
информацијама
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НАСТАВНЕ МЕТОДЕ

- монолошка
- дијалошка
- текстовна
- индивидуална

- монолошка
- дијалошка
- текстовна
- индивидуална
-демонстративна

- монолошка
- дијалошка
- текстовна
- индивидуална

5.2.6. Француски језик
БРОЈ ЧАСОВА: 1 недељно, 36 годишње
ИСХОДИ:
Ученик ће моћи да:
-разуме краће текстове који се односе на
поздрављање, представљање и тражење/давање
информација личне природе;
-поздрави и отпоздрави; представи себе и другог
користећи једноставна језичка средства;
-постави и одговори на једноставна питања личне
природе;
-у неколико везаних исказа саопшти информације
о себи и другима;
-разуме једноставан опис особa, биљака,
животиња, предметa,појава или места;
-опише карактеристике бића,предмета,појава и
места користећи једноставна језичка средства;
-разуме планове и намере и реагује на њих;
-разуме једноставне исказе у вези са својим и
туђим плановима и намерама;
-саопшти шта он/она или неко други планира,
намерава;
-разуме свакодневне изразе у вези са непосредним
и конкретним жељама,потребама,осетима и
осећањима и реагује на њих;
-изрази основне жеље,потребе,осете и осећања
користећи једноставна језичка средства.
-опише специфичније људске односе и
солидарност,везаним исказима;
- разуме једноставан
опис,особа,биљака,животиња,предмета,појава или
места и пореди их;

НАСТАВНА ТЕМА И
САДРЖАЈИ
1.Le club
de l’amitié

КОМПЕТЕНЦИЈЕ ОПШТЕ
И МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ
Kомпетенције за
целоживотно учење
Дигитална компетенција
Комуникација
Решавање проблема
Сарадња

Kомпетенције за
целоживотно учење
Дигитална компетенција
Комуникација

2.Le club
de la solidarité
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НАСТАВНЕ МЕТОДЕ
Дијалошка
Рад с књигом
Самостални рад
Комуникативни приступ
Хеуристички приступ

Дијалошка
Рад с књигом
Комуникативни приступ
Хеуристички приступ

-опише карактеристике бића,предмета,појава и
места користећи једноставна језичка средства;
-разуме и следи једноставна упутства у вези са
уобичајеним ситуацијама из свакодневног живота;
-даје једноставна упутства из свакодневног живота
и у вези са личним интересовањима;
-разуме једноставне предлоге и одговори на њих;
-упути једноставан предлог;
-искаже време,место и начин на који се нека
активност догађа.

Решавање проблема
Сарадња

-разуме једноставне изразе који се односе на
3.Le club
eкологију и природу;
des écolos
-формулише једноставне исказе који се односе на
окружење и животну средину;
-пита и каже шта неко има/нема и чије је нешто;
-разуме и опише једноставне исказе који се односе
на загађење,изражавање допадања и недопадања и
реагује на њих;
-поставља питања на различите начине;
-разуме једноставне предлоге и одговори на њих;
-упути једноставан предлог;
-пружи одговарајући изговор или одговарајуће
оправдање.
-разуме једноставне изразе који се односе на
4. Le club des inventeurs
иновације ;
-пита и саопшти колико нечега има/нема,користећи
једноставна језичка средства;
-пита/каже/израчуна колико нешто кошта;
-изрази количину у најчешће заступљеним
мерама(грами,килограми...);
-разуме планове и намере и реагује на њих;

234

Компетенције за
целоживотно учење
Дигитална компетенција
Комуникација Решавање
проблема Сарадња
Одговорно учешће у
демократском друштву
Одговоран
однос
према
здрављу

Дијалошка
Рад с књигом
Комуникативни приступ
Хеуристички приступ

Дигитална компетенција
Комуникација
Предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву
Рад с подацима и
информацијама
Решавање проблема
Сарадња

Дијалошка
Рад с књигом
Комуникативни приступ
Хеуристички приступ

-размени једноставне исказе у вези са својим и
туђим плановима и намерама;
-саопшти шта он/она или неко други
планира,намерава;
5. Le club des poètes
-разуме краће текстове у којима се описују
догађаји у прошлости;
-постави питање и одговори на исто уз
образложење;
-негативно одговори на питање;
-разуме једноставан
опис,особа,биљака,животиња,предмета,
појава и места;
-разуме краће текстове у којима се описују
догађаји у прошлости;
-размени информације у вези са догађајима у
прошлости;
-опише у неколико краћих,везаних исказа догађај
из прошлости.

-разуме једноставна обавештења о путовањима,
новим пределима и реагује на њих,тражи и даје
кратка и једноставна обавештења о томе.
-разуме свакодневне исказе у вези с непосредним
потребама , осетима и осећањима и реагује на њих
-изрази основне потребе за упознавање нових
предела, места, људи, авантура, кратким и
једноставним језичким средствима

6. Le club des aventuriers

235

Одговорно учешће у
демократском друштву
Естетска компетенција
Одговоран однос према
здрављу
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

Дигитална компетенција
Комуникација
Предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву
Рад с подацима и
информацијама
Решавање проблема
Сарадња
Одговорно учешће у
демократском друштву
Естетска компетенција
Одговиран однос према
околини

Комуникативни приступ
Дијалошка
Рад с књигом
Хеуристички приступ

Комуникативни приступ
Дијалошка
Рад с књигом
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