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1. ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ОСМИ РАЗРЕД OСНOВНOГ OБРАЗOВАЊА И 

ВАСПИТАЊА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οблици οбразοвнο-васпитнοг рада кοϳима се οстваруϳу οбавезни предмети, избοрни прοграми и активнοсти 

Ρед. брοϳ Α. ΟБΑΒΕЗΗИ ПΡΕДΜΕΤИ 

ОСМИ ΡΑЗΡΕД  

           нед. гοд. 

 

 

1. Српски ϳезик и књижевнοст  4 136  

2. Страни ϳезик -Енглески језик 2 68  

3. Ликοвна култура 1 34  

4. Μузичка култура 1 34  

5. Истοриϳа 2 68  

6. Геοграфиϳа 2 68  

7. Физика 2 68  

8. Μатематика 4 136  

9. Биοлοгиϳа 2 68  

10. Хемија 2 68  

11. Τехника и технοлοгиϳа 2 68  

12. Инфοрматика и рачунарствο 1 34  

13. Физичкο и здравственο васпитање 3 102  

УКУПΗΟ: Α 28 952  

Ρед. брοϳ Б. ИЗБΟΡΗИ ПΡΟГΡΑΜИ    

1 Βерска настава/ Грађанскο васпитање 1 34  

2. Други страни ϳезик -Француски/Руски језик 2 68  

УКУПΗΟ: Б 3 102  

УКУПΗΟ: Α + Б 31 1054  
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Ρед. брοϳ 

ΟБЛИК ΟБΡΑЗΟΒΗΟ– ΒΑСПИΤΗΟГ 

ΡΑДΑ 

ОСМИ ΡΑЗΡΕД  

нед. гοд. 

 

   

1. Ρедοвна настава 31 1054  

2. Слοбοдне наставне активнοсти7 1 34  

3. Дοпунска настава 1 34  

4. Дοдатна настава 1 34  

     

Ρед. брοϳ 

ΟСΤΑЛИ ΟБЛИЦИ ΟБΡΑЗΟΒΗΟ-

ΒΑСПИΤΗΟГ ΡΑДΑ 

ОСМИ  ΡΑЗΡΕД  

нед. гοд. 

 

   

1. Час οдељењскοг старешине 1 34  

2. Βаннаставне активнοсти 1 34  

3. Εкскурзиϳа Дο 3 дана гοдишње  
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2. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 
 

2.1. СРПСКИ ЈЕЗИК  

ПРЕДМЕТ: Српски језик и књижевност РАЗРЕД: Осми ФОНД ЧАСОВА: 136 

ЦИЉ: 
 

 

ТЕМАТСКИ/ГЛОБАЛНИ ПЛАН: 
 

ОБЛАСТ ОБРАДА УТВРЂИВАЊЕ СИСТЕМАТИЗАЦИЈА УКУПНО 

Књижевност 27 16 3 46 

Језик - Граматика 23 14 6 43 

Језик - Правопис 4 6 1 11 

Језик - Ортоепија 3 3 1 7 

Језичка култура 5 20 4 29 

УКУПНО 62 59 15 136 

Корелеција са другим предметима: историја, географија, биологија, старни језици, информатика и рачунарство, ликовна 

култура, музичка култура, грађанско васпитање, верска настава 

Циљеви учења предмета Српски језик и књижевност 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. 
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ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА СРСКИ ЈЕЗИК: 
 

ИСХОДИ 

 

Ученик ће моћи да: 

 

НАСТАВНА 

ТЕМА/ОБЛАСТИ 

 

САДРЖАЈИ 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ОПШТЕ И 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАЧИНИ И 

ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА: 

– чита са разумевањем 
књижевноуметничке 
текстове и остале 
типове текстова, 

примењујући различите 
стратегије читања; 

– тумачи значења, 
језичке, естетске и 

структурне особине 
уметничких текстова, 
користећи књижевне 
термине и појмове; 

– критички промишља о 

стварности на основу 

прочитаних дела; 
– истакне универзалне 
вредности књижевног 
дела и повеже их са 

сопственим искуством и 
околностима у којима 
живи; 

– повеже писце и дела из 
обавезног дела 
програма од 5. до 8. 
разреда; 

– издвоји основне одлике 
књижевног рода и 
врсте у конкретном 
тексту, као и језичко- 

стилске карактеристике 
текста у склопу 
интерпретације; 

– уочи слојевитост 

књижевног дела и 

Књижевност Л Е К Т И Р А 

ЛИРИКА 

1. Ђура Јакшић: „Отаџбина” 

2. Јован Јовановић Змај: 

„Светли гробови” 

3. Јован Јовановић Змај: 

„Ђулићи” (избор) 

4. Десанка Максимовић: 

„Пролетња песма” / 

„Опомена” 

5. Момчило Настасијевић: 

„Труба” 

6. Иван В. Лалић: „Ветар” 

7. Марина Цветајева: 

„Месечев сјај” 

ЕПСКО-ЛИРСКЕ ВРСТЕ 

Бранко Радичевић: Ђачки 
растанак (одломак „Ој 

Карловци, место моје 
драго...”) 

Народна епско-лирска песма: 

Женидба Милића Барјактара 

ЕПИКА 

1. Вук Стефановић 

Караџић: О народним 

певачима 

2. Вук Стефановић 

Караџић: Житије Ајдук 

Вељка Петровића 

(одломак) 

3. Доситеј Обрадовић: 

Живот и прикљученија 

(одломак) 

4. Прота Матеја 

- Компетенција за 

учење 

- Естетичка 

компетенција 

- Комуникација 
- Сарадња 

- Рад с подацима и 

информацијама 

- Дигитална 

компетенција 

Окосницу програма 

књижевности чине текстови 

из лектире. Лектира је 

разврстана по књижевним 

родовима – лирика, епика, 

драма, лирско-епска дела и 

обогаћена избором 

нефикционалних, 

научнопопуларних и 

информативних текстова. 

Обавезни део лектире 

састоји се, углавном, од 

дела која припадају 

канонском корпусу дела 

националне и светске 

књижевности и обогаћен је 

актуелним делима. Избор дела 

је у највећој мери 

заснован на принципу 

прилагођености узрасту. 

Уз текстове које је 

потребно обрадити на часу 

дат је и списак домаће 

лектире. Циљ домаће 

лектире је формирање, 

развијање или неговање 

читалачких навика код 

ученика. Обимнија дела 

ученици могу читати у 

слободно време, чиме се 

подстиче развијање 

континуиране навике 

читања. 

Уз обавезни списак дела за 

обраду додат је допунски 

избор текстова. Изборни 

део допушта наставнику 

већу креативност у 
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међужанровско 

прожимање; 

– повеже књижевна дела 
са историјским или 

другим одговарајућим 

контекстом; 

– одреди временски 

оквир у којем је писац 

стварао; 
– разликује аутора 
књижевноуметничког 
текста од наратора, 

драмског лица или 
лирског субјекта; 

– препозна националне 
вредности и негује 

културноисторијску 
баштину, поштујући 

особености сопственог 
народа и других народа; 

– учествује у избору 
књижевних дела и 
начина њихове обраде 
и представљања; 

 Ненадовић: Мемоари 

(одломак) 

5. Петар Петровић 

Његош: Горски вијенац 

(одломак „Бадње вече”) 

6. Симо Матавуљ: 

„Пилипенда” 

7. Лаза Лазаревић: „Све 

ће то народ позлатити” 

8. Милош Црњански: 

Сеобе (одломак) / Роман о 

Лондону 

(„Пролеће је стигло у 

Лондон”) 

9. Бранимир Ћосић: 

Покошено поље (одломак из 

прве књиге 

„Читава једна младост”) 

10. Дино Буцати: 

„Колумбар” 

11. Херман Хесе: 
„Магија књиге” / Нил Гејмен: 

„Зашто наша будућност 

зависи од библиотека, читања 
и сањарења” / Милорад Павић: 

Роман као држава (избор 

одломака из огледа: 
„Кратка историја читања”, 
„Последњих сто читалаца”, 

„Нова генерација 
електронске књиге”, 

„Скакутаво читање или 

повратак фусноте”, „Романи 

без речи”) 

ДРАМА 

1. Данило Киш: Ноћ и магла 

2. Петар Кочић: Јазавац пред 

судом (одломак) 

3. Жан Батист Поклен 

Молијер: Грађанин племић 

(одломак) 

 достизању исхода. 

Препоручени исходи нису 

диференцирани према 

нивоима ученичких 
постигнућа. Они 

представљају обавезне 

делове описа стандарда и 

могу се уситњавати или 

ширити, у зависности од 

ученичких индивидуалних 

могућности и других 

наставних потреба. 

Избор дела треба да буде 

усклађен са могућностима, 

потребама и 

интересовањима 

конкретног ђачког 

колектива. 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 

подручја – граматике, 

правописа и језичке културе 

и сл.). 

Текстови из допунског дела 

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 обрађивати наставник 

треба да препоручи 

ученицима за читање у 
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НАУЧНОПОПУЛАРНИ И 
слободно време. 
Исти текст може се 

  ИНФОРМАТИВНИ 

ТЕКСТОВИ 

1. Веселин Чајкановић: 

„О ускршњим обичајима” 

2. Милутин 

Миланковић: Кроз васиону и 

векове (одломак) 

3. Хилда Дајч: Писма − 

одломак, (обавезна напомена о 

власнику права: ©Јеврејски 
историјски музеј) 
4. Споменка Крајчевић: 

Кругом двојке (избор 

одломака: 

„Унутрашња пруга”: 

„Станица пристаниште” – 

„Почетак и крај”, 

„Одлазак”; „Станица 

Калемегдан” – „Гозбе”, 

„Теорија”; „Станица 

Браће Барух” – „Извесност”, 

„Тајна”; „Станица Вуков 

споменик” – 

„Простор”, „Булеварска 

бајка”) 

5. Герман Титов: „25 

сати у свемиру” 

Са наведеног списка, 

обавезан је избор два дела за 

обраду. 

ДОМАЋА ЛЕКТИРА 

1. Народне епске песме 

новијих времена (тематски 

круг о ослобођењу Србије: 

„Почетак буне против 
дахија”; „Бој на 

Мишару”, „Бој на 

Чокешини”...) 

 повезивати са другима на 

различите начине, према 

различитим мотивима или 

тону приповедања, у склопу 

пројектне наставе, која се 

базира на исходима, а не на 

садржајима учења. 

Предложени обавезни, 

књижевни, 

научнопопуларни и 

информативни текстови и 

садржај обавезне домаће 

лектире, као и примери из 

допунског избора, 

приликом осмишљавања 

годишњег плана рада, а 

потом и при обликовању 

оријентационих, месечних 

планова рада, могу се 

тематски повезивати. Поред 

тога, неопходно је 

успоставити и уравнотежену 

дистрибуцију наставних 

јединица везаних за све 

области предмета, 

функционално повезати 

садржаје из језика и 

књижевности (где год је то 

могуће) и оставити 

довољно часова за 

утврђивање и 

систематизацију градива. Са 

списка допунског избора 

наставник бира она дела која 

ће, уз обавезни део 

лектире, чинити тематско- 

мотивске целине. 

Наставник може груписати 

и повезивати по сродности 

дела из обавезног и 

допунског програма на 
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2. Љубавне народне 
лирске песме („Српска 
дјевојка”, „Љубавни 
растанак”...); обичајне 
народне лирске песме (избор) 

3. Избор из савремене 

српске поезије (нпр. Васко 

Попа: „Очију твојих да није”, 
Бранко Миљковић: „Критика 

метафоре”, Војислав 

Карановић: „О читању 
поезије”, Момчило Мошо 

Одаловић: „Ршуме, јеси ли 
знао Црњанског”, Ана 
Ристовић: „Гледајући у 
дрвеће”...) 

4. Иво Андрић: Деца 

(„Деца”, „Књига” и 

„Панорама”) 

5. Бранислав Нушић: 

Сумњиво лице 

6. Клод Кампањ: 

Збогом мојих петнаест 

година 

7. Давид Албахари, 

Мамац 

ДОПУНСКИ ИЗБОР 

ЛЕКТИРЕ 

(бирати 3–6 дела) 

1. Милош Црњански: „Ја, ти и 

сви савремени парови” 

2. Оскар Давичо: „Србија” / 

„Детињство” (избор) 

3. Бранко Ћопић: Мала моја 

из Босанске Крупе 

4. Станислав Винавер: Ратни 

другови („Аритон”) 

5. Народна приповетка: Усуд 

6. Вук Стефановић Караџић: 

Српски рјечник (избор, нпр. 

много начина. 

Обрада књижевног дела 

пожељно је да буде 

проткана решавањем 
проблемских питања која 

су подстакнута текстом и 

уметничким 

доживљавањем. Многи 

текстови, а поготову 

одломци из дела, у 

наставном поступку 

захтевају умесну 

локализацију, често и 

вишеструку. Ситуирање 

текста у временске, 

просторне и друштвено- 

историјске оквире, као и 

обавештења о битним 

садржајима који претходе 

одломку – све су то услови без 

којих се у бројним 

случајевима текст не може 

интензивно доживети и 

правилно схватити. 

У осмом разреду потребно 

је извршити целовите 

систематизације градива у 

оквиру класификовања 

књижевних родова и врста 

усмене и ауторске 

књижевности. Посебну 

пажњу ваља поклонити 

лирско-епским врстама, 

балади и поеми, (које се у 

овом разреду први пут 

именују), као и 

књижевнонаучним врстама: 

аутобиографији, 

биографији, дневнику, 

мемоарима и путопису. 
Систематизација 

савладаних књижевних 

термина захтева обраду и 



10 
 

„Отмица”...); 

7. Растко Петровић: Африка 
(одломци 
8.   Радослав Братић: 

Мајсторова рука 

(одломак) 

9. Милорад Павић: Хазарски 

речник, одреднице о Ћирилу и 

Методију (одломци) 

10. Душан Ковачевић: Ко то 

тамо пева 

11. Гроздана Олујић: Гласам 

за љубав 

12. Џон Селинџер: Ловац у 

житу 

13. Ричард Бах: Галеб 

Џонатан Ливингстон 

14. Кајо Ритер: Дечко који није 

био из Ливерпула 

15. Џон Бојн: Дечак у 

пругастој пиџами 

16. Сју Таузенд: Дневник 

Адријана Мола. 

КЊИЖЕВНИ ТЕРМИНИ И 

ПОЈМОВИ 

Стилска средства: анафора и 

епифора, апострофа. 

Лирске врсте: народне 

љубавне песме, обичајне 
песме (сватовске, тужбалице 

и здравице); љубавна песма 

(ауторска). 

Епско-лирске врсте: поема, 

балада. 

Драмски спев. 
Мемоари. Биографија. 

обнављање једног истог 

књижевног појма на више 

начина: после 

препознавања и уочавање 

његове функције у тексту; 

сагледавање истог 
појма/термина у 

различитим контекстима, 

што доприноси поузданом 

усвајању и дуготрајном 
памћењу наученог, а 

послужиће и као одлична 

подлога за даљи рад у 
средњој школи. 

Посебна пажња приликом 

систематизовања наставног 

градива из старијих разреда 

основне школе поклања се 

интеграционим чиниоцима 

наставне интерпретације, а то 

су: тематско-мотивски 

слој дела, идејни слој 

текста, структура 

(композиција) дела, 

карактеризација ликова, 

облици казивања (форме 

приповедања) и језичко- 

стилски слој дела. Кад је 

реч о лирици, систематизују 

се и знања о версификацији. 
Језичкостилским 

изражајним средствима 

прилази се с доживљајног 

становишта; полази се од 

изазваних уметничких 

утисака и естетичке 

сугестије, па се потом 

истражује језичко-стилска 

условљеност и њене 

посебности. 

Уз помоћ Дневника читања, 

вођеног у старијим 

разредима основне школе, 
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ученици се подсећају 

књижевних дела, која су 

прочитали од петог до 

осмог разреда, и њихових 

аутора. Из основне школе 

пожељно је да понесу 
стечена знања о 

знаменитим писцима и 
њиховим делима 

(предвиђеним програмима 

наставе и учења), као и 

основне информације из 

живота писаца и податке 

везане за различите типове 

локализовања 

књижевноуметничких 

текстова. 

Исходи везани за наставну 

област Књижевност 

засновани су на читању. 

Kроз читање и тумачење 

књижевних дела ученик 

развија читалачке 

компетенције које 

подразумевају не само 

истраживачко посматрање и 

стицање знања о 

књижевности, већ подстичу 

и развијају емоционално и 

фантазијско уживљавање, 

имагинацију, естетско 

доживљавање, богате 

асоцијативне моћи, 

уметнички сензибилитет, 

критичко мишљење и 

изграђују морално 

просуђивање. Разни облици 

читања су основни 

предуслов да ученици у 

настави стичу сазнања и да се 

успешно уводе у свет 

књижевног дела. Осим 

доживљајног читања 
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ученике све више треба 

усмеравати на 

истраживачко читање 

(читање према 

истраживачким задацима, 

читање из различитих 

перспектива и сл.) и 

оспособљавају да искажу 

свој доживљај уметничког 

дела, увиде елементе од 



13 
 

    којих је дело сачињено и 

разумеју њихову улогу у 

изградњи света дела. 

Повећан број допунског 

избора лектире указује на 

могућност обраде 

појединих предложених 

садржаја (књижевних дела) 

на часовима додатне 
наставе. 

– објасни настанак и Језик- граматика Језик Словена у 

прапостојбини; сеобе 

Словена и стварање 

словенских језика. Мисија 

Ћирила и Методија. Почетак 
писмености код Срба. 

Старословенски језик и 

писма (глагољица и 
ћирилица). Развој 
српског књижевног 

језика: српскословенски, 
рускословенски, 
славеносрпски језик. 

Вук Караџић – реформа 

језика, писма и правописа. 

Књижевни језик код Срба од 

Вука до данас (основни 

- Компетенција за 
учење 

- Комуникација 

- Сарадња 

- Рад с подацима и 

информацијама 

- Решавање 

проблема 

- Дигитална 

компетенција 

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 

развој српског  

књижевног језика;  

– разуме значај 

књижевног језика за 
културу и историју 
српског народа; 

– сврста српски језик у 

 

одговарајућу језичку  

групу у Европи;  

– именује дијалекте  

српског језика;  

– разуме постојеће  

језичке прилике у  

Србији;  
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– издвоји делове 
творенице и препозна 

основне моделе 
њиховог грађења; 

– користи садржаје из 
граматике обрађене у 
претходним разредима 
и повеже их са новим 
градивом; 

 подаци). 

Основне језичке групе у 

Европи и место српског 

језика у породици словенских 

језика. 
Дијалекти српског језика: 
екавски (призренско- 

тимочки, косовскоресавски, 

шумадијско-војвођански) и 
ијекавски (зетско-рашки и 

источнохерцеговачки). 

Народни језик (језик као скуп 
дијалеката) и књижевни 

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 код ученика 

се и развија свест о 

важности културе говора, 
која је неопходна за 
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  (нормирани) језик. Службена 
употреба језика и писма 
према Уставу. Језици 

националних мањина 

(основни подаци). 

 свакодневни живот као део 
опште културе, а не само 

као део наставног програма. 

Језик – основне особине  

говорног и писаног језика.  

Грађење речи:  

– основни модели: извођење,  

слагање, префиксација;  

– просте речи и творенице 

(изведенице, сложенице, 

префиксалне творенице); 
– састав твореница: корен, 

 

творбена основа, префикс,  

суфикс.  

Систематизација претходно 
обрађених садржаја из 
фонетике, морфологије и 
синтаксе. 
Фонетика: подела гласова и 

 

гласовне промене.  

Морфологија: врсте и 

подврсте речи и њихове 

категорије. Синтакса: 

реченични чланови (састав и 

функција); независне и 

зависне реченице; слагање 

реченичних чланова. 
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– доследно примени 

правописну норму; 

Језик - Правопис Писање имена из страних 
језика са акцентом на њихову 
промену. Спојено и одвојено 

писање речи (сложенице, 

полусложенице, синтагме). 

Генитивни знак. Црта 

и цртица; други 

интерпункцијски и 

правописни знаци. 

- Компетенција за 
учење 

- Сарадња 

- Рад с подацима и 

информацијама 

- Решавање 

проблема 

- Дигитална 

компетенција 

Садржаје из правописа 

неопходно је повезивати са 

одговарајућим примерима и 

на часовима граматике и на 

часовима књижевности. 

Треба на једноставан начин 

указати на адаптацију 

(прилагођавање) имена из 

страних језика и њихову 

промену. Питање спојеног и 

одвојеног писања обрадити 

на једноставним, 
уобичајеним примерима и 
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    предочити могућност 

тројаког писања 

(сложенице, 

полусложенице, синтагме). 

Употребу генитивног знака 

треба повезати са дужином, 

која се у говору чује, а у 

писању бележи овим знаком. 

Такође, треба 

објаснити разлику у 

бележењу црте и цртице, 

указујући на правила 

употребе једног, односно 

другог знака. 
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– примени основна 

правила о распореду 

акцената; 

Језик – Ортоепија Краткоузлазни и 

краткосилазни акценат; 

правила о распореду акцената и 

неакцентованих дужина 
(основни појмови). 

- 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 темама из 

књижевности. 

На овом нивоу ученици 

треба да уоче разлику 

између краткосилазног и 

краткоузлазног акцента. 
Такође, потребно је 

систематизовати знања о 

распореду акцената и 

неакцентованих дужина на 

једноставним примерима. 

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 



19 
 

    акцентуације. 

 Језичка култура Књижевни и остали типови 
текстова у функцији 

унапређивања језичке 
културе. 

Текстови писани различитим 

функционалним стиловима: 

публицистички стил 

(репортажа, интервју); 
административни стил 

(молба, жалба, уплатница, 
обрасци, радна биографија; 

бирократски језик); научни 
стил (примери из текстова у 

уџбеницима других 

наставних предмета; 
употреба термина). 

Лексикологија: 

– једнозначност и 

вишезначност речи; 

– лексичка метафора и 

лексичка метонимија као 

механизми остваривања 
вишезначности; 

– синонимија, антонимија и 

хомонимија; – застареле 
речи; нове речи – 

неологизми; – речник, 

лексикон, енциклопедија. 

Пропагандни текстови 

(рекламе и слично). 

Расправа и есеј на задату 

тему. 

Приказ (књиге, филма, 

- Компетенција за 
учење 

- Естетичка 

компетенција 
- Комуникација 

- Решавање 

проблема 

- Рад с подацима и 

информацијама 

Област Језичка култура 

програмски је 

конституисана као посебно 

подручје, али је неопходно 

да се повезује са другим 
двема областима: са 

књижевношћу и са језиком. 

Језичка култура обухвата 

усмено и писмено 

изражавање и једнаку 

пажњу би требало 

посветити и једном и 

другом начину изражавања. 

Крајњи циљ наставе језичке 

културе односи се на то да 

ученици буду оспособљени 

за успостављање квалитетне 

и сврсисходне 

комуникације. 

У осмом разреду наставља 

се са разматрањем 

специфичности 

функционалних стилова. Са 

ученицима треба поновити 

функционалне стилове који су 

обрађени у седмом 

разреду: 

књижевноуметнички и 

новинарски, а потом их 

упознати са одликама 

административног, научног и 

разговорног стила. 
Карактеристике 

административног стила – 

стандардизација и 

унификација – требало би 

да буду предочене, између 

– уочи разлику између 
научног, 

административног и 
разговорног 
функционалног стила; 

– пише и говори 

поштујући 
карактеристике 
различитих 
функционалних 

стилова; 
– уочи разлику између 

 

речи и лексеме;  

– препозна метафору и 
метонимију као 

лексичке механизме и 
разуме значење 

вишезначних речи 
карактеристичних за 
свакодневну 
комуникацију; 
– разуме значење 

 

застарелих речи и  

неологизама;  

– користи речник,  

енциклопедију и  

лексикон;  

– уочи манипулацију у  

пропагандним  

текстовима;  

– напише приказ,  

расправу и краћи есеј;  
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– разликује делове текста 

и књиге – укључујући 
индекс, појмовник, 
библиографију – и уме 

 позоришне представе и сл.). 

Говорне вежбе: 

интерпретативно-уметничке 

(изражајно читање, 

осталог, кроз подстицање 

ученика да напишу нпр. 

молбу, жалбу, радну 

биографију или да попуне 
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да их користи; 
повезује информације и 

идеје изнесене у тексту, 

уочава јасно исказане 

односе и изводи 

закључак заснован на 

тексту. 

 рецитовање); анализа 
снимљеног разговора; 
интервју; расправа 

(дискусија); презентовање 
чињеница и коментара. 

Правописне вежбе: диктат, 

уочавање и објашњавање 
правописних грешака у 

тексту; писање имена из 
страних језика; писање 

позајмљеница 

(информатички термини, мејл 
и сл.); писање сложеница, 

полусложеница и синтагми; 

писање црте и цртице; запета у 
независносложеним 
реченицама. 

 

Језичке вежбе: уочавање и 

исправљање грешака у 
неправилно маркираном 

тексту; попуњавање текста са 

празнинама; тражење 
грешака у тексту и 
исправљање. 

Лексичко-семантичке 
вежбе: допуњавање 

реченица хомонимима 

(хомоними и акценти); 
проналажење одговарајућег 

синонима; антонимски 

ланац; одређивање значења 
метафоре и метонимије у 

тексту; тумачење 
застарелих речи и 

неологизама; дефинисање 
лексема. 

Писмене вежбе и домаћи задаци 

и њихова анализа на часу. 

Четири школска писмена 

задатка – по два у сваком 

полугодишту. 

 одређене обрасце. Такође, 

уз административни стил би 

требало издвојити 

негативне карактеристике 

бирократског језика и 

показати их на примерима. 

Објективно сагледавање 

стварности и заснованост на 

појмовном мишљењу 

научног стила требало би 

ученицима представити 

кроз корелацију са другим 

наставним предметима, а 

посебно би им требало 

указати на употребу и 

значење термина, односно 

на терминолошку лексику. 

Чињеница да одређена 

језичка конструкција не 

мора увек представљати 

огрешење о језичку и 

стилску норму, уколико се 

не намеће као једини начин 

изражавања, можда би се 

ученицима најбоље могла 

објаснити уз разговорни 

стил и његове одлике. Циљ 

обраде свих пет 

функционалних стилова не 

би требало да буде 

репродукција и утискивање 

функционалностилистичких 

знања у свест ученика, већ 

стицање активног знања 

које се може применити у 

свакодневној комуникацији. 

Ученици би требало да буду 

оспособљени да објасне 

сличности и разлике између 

функционалних стилова, да 

препознају и образложе 

њихове елементе у 

адекватно одабраним 
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текстовима, развијајући 

разумевање њихових 
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    особености и идући ка 

закључивању о њиховој 

природи. Притом, значајно је 

да ученици активно 

учествују у откривању и 

увиђању карактеристика 

функционалних стилова 

српског језика. 

Један од најважнијих 

програмских захтева 

језичке културе јесте 

богаћење речника ученика. 

Стога је изузетно значајно 

на систематичан начин 

приступити обради тема које 

се односе на лексички 

систем српског језика. Није 

нужно да се сваки лексички 

однос до детаља објасни 

ученицима, али је важно 

увек имати на уму 

сложеност и 

вишедимензионалност 

одређене лексичке појаве о 

којој се говори, како би се 

проблем или део проблема 

представио ученицима у 

складу са њиховим 

узрастом и могућностима. 
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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) 

Поступак праћења и оцењивања Инструменти за 

праћење и 

напредовање 

Време 

 

А) Степен 

остварености 

циљева и 

прописаних, 

односно 

прилагођених 

стандарда и 

исхода 

 

Б) Ангажовање 

ученика у 

настави 

 
 

В) 

Самосталност 

у раду 

 
 

Праћење развоја, 

напредовања и 

остварености 

постигнућа ученика у 

току школске године 

обавља се 

формативним и 

сумативним 

оцењивањем. 

Формативне оцене се по 

правилу 

евидентирају у 

педагошкој 
документацији 

наставника у складу са 

правилником 

Бројчана оцена у току 

школске године, 

утврђује се на основу 

следећих критеријума: 

оствареност исхода, 

самосталност и 

ангажовање ученика. 

Праћење и вредновање резултата напредовања 

ученика је у функцији остваривања исхода, а започиње 

иницијалном проценом достигнутог нивоа знања, у 

односу на који ће се одмеравати даљи напредак и 

формирати оцена. Сваки наставни час и свака 

активност ученика је прилика за формативно 

оцењивање, односно регистровање напретка ученика и 

упућивање на даље активности. 

Формативно вредновање је саставни део савременог 

приступа настави и подразумева процену знања, 

вештина, ставова и понашања, као и развијања 

одговарајуће компетенције током наставе и учења. 

Формативно мерење подразумева прикупљање 

података о ученичким постигнућима, при чему се 

најчешће примењују следеће технике: реализација 

практичних задатака, посматрање и бележење 

ученикових активности током наставе, непосредна 

комуникација између ученика и наставника, регистар 

за сваког ученика (мапа напредовања) итд. Резултати 

формативног вредновања на крају наставног циклуса 

треба да буду исказани и бројчаном оценом. 

Рад сваког наставника састоји се од планирања, 

остваривања, праћења и вредновања. Важно је да 

наставник, поред постигнућа ученика, континуирано 

прати и вреднује властити рад. Све што се покаже 

добрим и ефикасним, наставник ће користити и даље у 

својој наставној пракси, а оно што буде процењено као 

недовољно делотворно, требало би унапредити. 

Активност на часу, 

усмено 

изражавање, диктат, 

изражајно читање, 

изражајно 

рецитовање, 

петнаестоминутне 

провере, 

иницијални тест, 

читалачки дневник, 

контролни задаци, 

писмени задаци 

Иницијални тест 

(почетак године), 

активност на часу, 

изражајно читање, 

изражајно 

рецитовање, 

петнаестоминутне 

провере (током 

године), читалачки 

дневник (крајем 

полугодишта), 

контролни и 

писмени задаци 

(октобар, 

децембар, март и 

мај) 
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2.2. Енглески језик 

ПРЕДМЕТ: Енглески језик              РАЗРЕД: осми                     

ФОНД ЧАСОВА: 68 

ЦИЉ: 

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 

 

ОБРАДА УТВРЂИВАЊЕ СИСТЕМАТИЗАЦИЈА УКУПНО 

 

Starter 

 

 Уводни час   

 

Everyday life 

 

3 8   

 

Travel the world 

 

4 5 3  

 

What’s next? 

 

2 8   

 

Can we help? 

 

4 7   
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Breakthroughs 

4 5 3  

 

For all tastes 

 

3 8   

 

Укупно 

 

    

68 
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ИСХОДИ 

 

Ученик ће моћи 

да: 

 

 

НАСТАВНА 

ТЕМА/ОБЛАСТИ 

 

САДРЖАЈИ 

КОМПЕТЕНЦИЈ

Е ОПШТЕ И 

МЕЂУПРЕДМЕ

ТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈ

Е 

НАЧИНИ И 

ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВА

ЊА 

ПРОГРАМА: 

По завршеној 

теми/области 

ученикће бити у 

стању да у 

усменој и 

писменој 

комуникацији: 

− разуме 

једноставније 

текстове који се 

односе на 

поздрављање, 

представљање и 

тражење/давањ

е информација 

личне природе; 

− поздрави и 

отпоздрави, 

представи себе 

и другог 

користећи 

једноставнија 

језичка 

средства; 

− размени 

једноставније 

Starter 

Поздрављање; 

Представљање себе 

и других и 

тражење/ давање 

основних 

информација о 

себи и другима;  

изражавање 

припадања и 

поседовања;описив

ање бића, 

предмета, места, 

појава, радњи, 

стања и збивања. 

 

Ученици у усменој комуникацији уче и 

увежбавају: 

Речи и изразе који се односе на теме - физички изглед, 

одећу, свакодневне активности, превозна средства, храну, 

пиће, животиње; језичке садржаје  

 She usually watches TV online in the evening. 

(Subject/Objectpersonalpronouns – Possessive 

adjectives/pronouns); No, it’snotmine. That’s my 

grandparents’ house. (Possessivecase); How often does he 

play basketball? (Questionwords); 

Emma goes to bed at 10 o’clock at night. 

(Prepositionsoftime); The bookshop is between the florist’s 

and the butcher’s. (Prepositionsofplace/movement); 

How many teaspoons of sugar do you want?  

(C/U nouns – Quantifiers – Plurals); 

Both reindeer and monkeys are mammals 

(both/neither/either); 

Does anyone know where I can get a taxi? 

(some/any/no/every&compounds); 

It’s a blue, leatherbackpack with brown straps and a brown 

handle. (Orderofadjectives);једноставније текстове и 

дијалогекојисеодносенатеме(слушају, читају, говоре и 

пишу);сличности и разлике у културама. 

 

српски језик и 

књижевност, 

физичко и 

здравствено 

васпитање, 

биологија, 

географија 

 
– КОМПЕТЕНЦИЈА 

ЗА 

ЦЕЛОЖИВОТНО 

УЧЕЊЕ; 

– ВЕШТИНА 

КОМУНИКАЦИЈЕ; 

– РАД СА 

ПОДАЦИМА И 

ИНФОРМАЦИЈАМ

А 

Усмено 

Писмено 
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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 

текстове који се 

односе на опис 

особа, биљака, 

животиња, 

предмета, 

Everyday life 

Описивање бића, 

предмета, места, 

појава, радњи, 

стања и збивања; 

описивањерадњи у 

садашњости; 

Речи и изразе који се односе на теме -географске 

особености, стране света, облике, врсте грађевина, 

становање, места у граду, фразалне глаголе са глаголом 

come; језичке садржаје She’sworkingat a hotelforthesummer. 

(Presentsimple – Presentcontinuous – Adverbsoffrequency – 

Stativeverbs); Haveyouevertriedrockclimbing? Yes, I have. 

Hehasgonetothesupermarket. (Presentperfect – 

српски језик и 

књижевност, 

математика, 

биологија, 

географија, 

историја, 
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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 у којима 

се описују радње и 

ситуације у 

садашњости; 

- разуме 

једноставније 

текстове у којима 

се описују 

способности и 

умећа; 

- размени 

појединачне 

информације и/или 

неколико 

информација у 

низу које се односе 

на радње у 

садашњости; 

исказивање 

просторних односа 

и упутстава за 

оријентацију у 

простору. 

 

havebeen/havegone); Luke is keen on travelling. (to) 

infinitive – -ingform); Helpyourselves to some more 

sandwiches. (Imperative); 

TheEiffelTowerinParisismadeofiron.(Prepositions);Thelength

ofthe London Bridge is 269 metres. (Word Formation: 

suffixestoformnouns(-eight, -ength, -th);једноставније 

текстове и дијалогекојисеодносенатеме(слушају, читају, 

говоре и пишу);сличности и разлике у културама. 

грађанско 

васпитање 

 
КОМПЕТЕНЦИЈА 

ЗА 

ЦЕЛОЖИВОТНО 

УЧЕЊЕ 

– ВЕШТИНА 

КОМУНИКАЦИЈЕ 

– ЕКОЛОШКА 

КОМПЕТЕНЦИЈА 

– РЕШАВАЊЕ 

ПРОБЛЕМА 

– ВЕШТИНА 

САРАДЊЕ 

– ДИГИТАЛНА 

КОМПЕТЕНЦИЈА 
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- опише радње, 

способности и 

умећа користећи 

неколико везаних 

исказа; 

- разуме 

једноставнија 

питања која се 

односе на 

оријентацију/ 

положај предмета, 

бића и места у 

простору и правац 

кретања и 

одговори на њих; 

- затражи и разуме 

обавештења о 

оријентацији/поло

жају предмета, 

бића и места у 

простору и правцу 

кретања;  

- опише правац 

кретања и 

просторне односе 

једноставнијим, 

везаним исказима. 

 

 

 

 

 

− разуме 

једноставније 

 

Travel the world 

Речи и изразе који се односе на теме - слободно време, 

забаву и разоноду, школски живот, говор тела у ВБ, 

српски језик и 

књижевност, 
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текстове у 

којима се 

описују 

искуства, 

догађаји и 

способности у 

прошлости; 

− размени 

појединачне 

информације 

и/или неколико 

информација у 

низу о 

искуствима, 

догађајима и 

способностима 

у прошлости; 

− опише у 

неколико 

краћих, везаних 

исказа 

искуства, 

догађај из 

прошлости; 

− опише неки 

историјски 

догађај, 

историјску 

личност и сл.; 

− разуме 

једноставније 

исказе који се 

односе на 

изражавање 

Описивање радњи 

у прошлости, 

изражавање 

допадања и 

недопадања; 

oписивање бића, 

предмета, места, 

појава, радњи, 

стања и збивања; 

 

 

фразалне глаголе са глаголомcarry; језичке 

садржајеMyparentsweren’tathomeyesterdayafternoon. 

(Pastsimple (theverbtobe); 

Maxwaswatching TV whenthephonerang. 

(PastsimplevsPastcontinuous); 

Heusedtostayuplateintheevening. (usedto); 

I tidiedmyroomyesterdayafternoon. AlanhasworkedinItalysince 

2015. 

(PastsimplevsPresentperfect);Thechildrenplayedhappilyoutdo

orsyesterday. (Adverbsofmanner); 

HergrandfathercamefromNorthernSerbia. (Prepositions); 

Rominawasexcitedtovisitthe UK.  

(Word Formation: -ing/-edadjectives) 

једноставније текстове и 

дијалогекојисеодносенатеме(слушају, читају, говоре и 

пишу);сличности и разлике у културама. 

физичко и 

здравствено 

васпитање, 

географија, 

грађанско 

васпитање 

 
КОМПЕТЕНЦИЈА 

ЗА 

ЦЕЛОЖИВОТНО 

УЧЕЊЕ 

– 

ВЕШТИНА 

КОМУНИКАЦИЈЕ 

– 

БРИГА ЗА 

ЗДРАВЉЕ 

– 

ЕСТЕТСКА 

КОМПЕТЕНЦИЈА 

– 

РЕШАВАЊЕ 

ПРОБЛЕМА 

– 

ВЕШТИНА 

САРАДЊЕ 

– 

ДИГИТАЛНА 

КОМПЕТЕНЦИЈА 
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допадања и 

недопадања и 

реагује на њих; 

− изрази 

допадање и 

недопадање уз 

једноставније 

образложење; 

− разуме 

једноставније 

исказе којима 

се тражи 

мишљење и 

реагује на њих; 

− изражава 

мишљење, 

слагање/неслага

ње и даје кратко 

образложење. 

− опише и 

упореди жива 

бића, предмете, 

места, појаве, 

радње, стања и 

збивања 

користећи 

једноставнија 

језичка 

средства; 

− опише и 

упореди жива 

бића, предмете, 

места, појаве, 

радње, стања и 

The First Written 

Test 

Oписивање бића, 

предмета, места, 

појава, радњи, 

стања и збивања; 

описивањерадњи у 

садашњости;oписи

вање радњи у 

прошлости. 

 

Лексику и језичке структуре које се односе на тему и 

наведене комуникативне функције, а које су се радиле у 

наставним темама 1и 2; задатке слушања, читања и 

вођеног писања. 

српски језик и 

књижевност, 

физичко и 

здравствено 

васпитање, 

биологија, 

географија, 

историја, 

грађанско 

васпитање 

 
КОМПЕТЕНЦИЈА 

ЗА 

ЦЕЛОЖИВОТНО 

УЧЕЊЕ 

– ВЕШТИНА 
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збивања 

користећи 

једноставнија 

језичка 

средства; 

- размени 

појединачне 

информације и/или 

неколико 

информација у 

низу које се односе 

на радње у 

садашњости; 

− опише у 

неколико 

краћих, везаних 

исказа 

искуства, 

догађај из 

прошлости; 

КОМУНИКАЦИЈЕ 

 

− разуме 

једноставније 

исказе који се 

односе на 

одлуке, 

обећања, 

планове,  

намере и 

предвиђања и 

реагује на њих; 

− размени 

једноставније 

исказе у вези са 

 

What’s next? 

Описивање 

будућих радњи 

(планова, намера, 

предвиђања); 

изрицање  дозвола, 

забрана, 

упозорења,  

правила понашања 

и обавеза. 

 

Речи и изразе који се односе на теме -очување животне 

средине, климу и временске проблеме, занимања, 

угрожене врсте, слободно време, фразалне глаголе са 

глаголомlook: језичке садржаје 

Tom’sgoingtostudyBiologyatuniversitythisSeptember. I 

thinkyou’llhave a greattimeattheaquarium.Tomiscatching a 

planetoItalytomorrowmorning. (will – begoingto – 

Presentsimple – 

Presentcontinuous);Mikewillvolunteeratthelocalzoowhenhefin

ishesschool. (Timeclauses (when, after, before, 

assoonas);Ifweheatice, itmelts. Ifyoubuyanelectriccar, 

youwillsave a lotofpetrolmoney. (Conditionals (0-1); 

Shelovessharingherstoriesfor/withus. (Prepositions); 

једноставније текстове и 

српски језик и 

књижевност, 

физичко и 

здравствено 

васпитање, 

биологија, 

географија, 

историја, 

грађанско 

васпитање 

 
КОМПЕТЕНЦИЈА 

ЗА 

ЦЕЛОЖИВОТНО 

УЧЕЊЕ 
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обећањима, 

одлукама, 

плановима, 

намерама и 

предвиђањима; 

− саопшти шта 

он/она или неко 

други планира, 

намерава, 

предвиђа; 

− 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; 

дијалогекојисеодносенатеме(слушају, читају, говоре и 

пишу);сличности и разлике у културама 

– ВЕШТИНА 

КОМУНИКАЦИЈЕ 

– ЕСТЕТСКА 

КОМПЕТЕНЦИЈА 

– ВЕШТИНА 

САРАДЊЕ 

– РЕШАВАЊЕ 

ПРОБЛЕМА 

– ДИГИТАЛНА 

КОМПЕТЕНЦИЈА 

– ВЕШТИНА ЗА 

ЖИВОТ У 

ДЕМОКРАТСКОМ 

ДРУШТВУ 
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− разуме 

једноставније 

исказе који се 

односе на 

поседовање и 

припадање; 

формулише 

питања и 

једноставније 

исказе који се 

односе на  

поседовање и 

припадање. 

 

– разуме 

једноставније 

текстове који се 

односе на дозволе, 

забране, 

упозорења, 

правила понашања 

и обавезе и реагује 

на њих; 

– размени 

неколико 

информација које 

се односе на 

дозволе, 

забране, 

упозорења, 

правила понашања 

и обавезе; 

 

 

 

Can we help? 

ИЗРИЦАЊЕ 

ДОЗВОЛА, 

ЗАБРАНА, 

УПОЗОРЕЊА, 

ПРАВИЛА 

ПОНАШАЊА И 

ОБАВЕЗА 

Слушање и читање једноставнијих исказа у којима се 

изражавају 

дозволе, забране, 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. 

српски језик и 

књижевност, 

физичко и 

здравствено 

васпитање, 

биологија, 

географија, 

историја, 

грађанско 

васпитање 

 
КОМПЕТЕНЦИЈА 

ЗА 

ЦЕЛОЖИВОТНО 

УЧЕЊЕ 

– ВЕШТИНА 

КОМУНИКАЦИЈЕ 

– ДИГИТАЛНА 

КОМПЕТЕНЦИЈА 

– ВЕШТИНА 

САРАДЊЕ 

– ВЕШТИНА ЗА 

ЖИВОТ У 
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 ДЕМОКРАТСКОМ 

ДРУШТВУ 

– ЕСТЕТСКА 

КОМПЕТЕНЦИЈА 

– РЕШАВАЊЕ 

ПРОБЛЕМА 

 

− саопшти шта 

он/она или неко 

други планира, 

намерава, 

предвиђа; 

− упути предлоге, 

савете и позиве 

на заједничке 

активности 

користећи 

ситуационо 

прикладне 

комуникационе 

моделе; 

- изрази жеље, 

интересовања, 

потребе, осете и 

осећања 

једноставнијим 

језичким 

средствима. 

 

 

 

 

The Second 

Written Test 

Описивање 

будућих радњи 

(планова, намера, 

предвиђања);изнош

ење предлога и 

савета, упућивање 

позива за учешће у 

заједничкој 

активности и 

реаговање на њих; 

исказивање жеља, 

интересовања, 

потреба,  осета и 

осећања. 

 

 

Лексику и језичке структуре које се односе на тему и 

наведене комуникативне функције, а које су се радиле у 

наставним темама 3, 4 и 5; задатке слушања, читања и 

вођеног писања. 

српски језик и 

књижевност, 

физичко и 

здравствено 

васпитање, 

биологија, 

географија, 

историја, 

грађанско 

васпитање 

 
КОМПЕТЕНЦИЈА 

ЗАЦЕЛОЖИВОТН

О 

УЧЕЊЕ 

– ВЕШТИНА 

КОМУНИКАЦИЈЕ 

 

– разуме општи 

смисао и главне 

 

Breakthroughs 

Слушање и читање једноставнијих текстова којима се 

изражава 

српски језик и 

књижевност, 

физичко и 
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информације из 

краћих текстова 

који се односе на 

изражавање 

мишљења; 

– тражи и саопшти 

мишљење, 

слагање/ 

неслагање и даје 

кратка 

образложења; 

 

 

 

 

допадање/ недопадање; усмено и писано изражавање 

допадања/ 

недопадања. 

Слушање и читање једноставнијих текстова у којима се 

тражи 

и износи мишљење и изражава слагање/ неслагање; 

усмено и 

писано тражење и изношење мишљења и изражавање 

слагања и 

неслагања. 

здравствено 

васпитање, 

биологија, 

географија, 

историја, 

грађанско 

васпитање 

 
КОМПЕТЕНЦИЈА 

ЗА 

ЦЕЛОЖИВОТНО 

УЧЕЊЕ 

– ВЕШТИНА 

КОМУНИКАЦИЈЕ 

– РЕШАВАЊЕ 

ПРОБЛЕМА 

– ВЕШТИНА 

САРАДЊЕ 

– ЕКОЛОШКА 

КОМПЕТЕНЦИЈА 

- могу да питају и 

кажу шта је неко 

рекао користећи 

облике 

индиректног 

говора; 

- разумеју 

суштину и детаље 

прочитаног текста 

о искрености; 

- умеју да 

разговарају о 

искрености и 

моралу; 

- могу да објасне и 

разјасне ситуације.  

 

 

For all tastes 

 

- уче и увежбавају изразе и речи које се односе на 

искреност и морал (break a promise/the law/do something 

wrong, feel guilty about something, tell a lie/the truth, make an 

excuse/something up…); глаголе make и do; глаголе који се 

користе у индиректном говору (admit, agree, complain, 

convince, explain, insist, offer, order…); индиректни говор 

(Reported requests, statements and questions); 

- читају наративни текст о искрености и раде задатке; 

-усмено увежбавају давањеобјашњења и разјашњавање 

ситуација. 

српски језик и 

књижевност, 

физичко и 

здравствено 

васпитање, 

биологија, 

географија, 

историја, 

грађанско 

васпитање 

 
КОМПЕТЕНЦИЈА 

ЗА 

ЦЕЛОЖИВОТНО 

УЧЕЊЕ 

– ВЕШТИНА 

КОМУНИКАЦИЈЕ 
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 – РАД СА 

ПОДАЦИМА 

И 

ИНФОРМАЦИЈАМ

А 

– ДИГИТАЛНА 

КОМПЕТЕНЦИЈА 

– РЕШАВАЊЕ 

ПРОБЛЕМА 

– ВЕШТИНА 

САРАДЊЕ 

– ЕСТЕТСКА 

КОМПЕТЕНЦИЈА 

– ВЕШТИНА ЗА 

ЖИВОТ У 

ДЕМОКРАТСКОМ 

ДРУШТВУ 

– 

ПРЕДУЗЕТНИЧКА 

КОМПЕТЕНЦИЈА 

 

 

СТАНДАРДИ: 

 
1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5.1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 1.1.13. 1.1.14. 1.1.15. 1.1.16. 1.1.17. 1.1.18. 1.1.19. 1.1.20. 

1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1. 1.3.2.1.3.3. 1.3.4. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8. 2.1.9. 2.1.10. 2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 

2.1.15. 2.1.16.  2.1.17. 2.1.19. 2.1.23. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 3.1.6. 3.1.8. 3.1.10. 

3.1.12. 3.1.16. 3.1.17. 3.1.18. 3.1.19. 3.1.20. 3.1.22. 3.1.23. 3.1.24. 3.1.26. 3.1.27. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 
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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) 

Поступак праћења и оцењивања Инструменти за 

праћење и 

напредовање 

Време 

 

А) Степен 

остварености 

циљева и 

прописаних, 

односно 

прилагођених 

стандарда и 

исхода 

 

Б) Ангажовање 

ученика у 

настави 

 

 

В) 

Самосталност 

у раду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дијагностички тестови, 

самоевалуација, 

језички портфолио, пројектни 

задаци 

писмени задаци, завршни 

тестови, тестови језичког нивоа 

Формативно 

вредновање није само 

праћење 

ученичкихпостигнућа, 

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 

начини на које се оно 

спроводи не разликује 

од уобичајених 
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активности на часу 

јер 

се и оцењивање и 

вредновање сматрају 

саставним делом 

процеса наставе и 

учења, а не 

изолованим 

активностима које 

стварају стрес код 

ученика и не дају 

праву 

слику њихових 

постигнућа. 

Оцењивањем и 

вредновањем треба да 

се обезбеди 

напредовање ученика 

у 

остваривању исхода, 

као и квалитет и 

ефикасност наставе. 

Сврха оцењивања 

треба да буде и јачање 

мотивације за 

 

напредовањем код 

ученика, а не 

истицање 

њихових грешака. 

Елементи који се 

вреднују су 

разноврсни 

и треба да допринесу 
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свеопштој слици о 

напредовању ученика, 

јачању њихових 

комуникативних 

компетенција, развоју 

вештина и 

способности 

неопходних за даљи 

рад и образовање. То 

се постиже 

оцењивањем 

различитих елемената 

као што су језичке 

вештине (читање, 

слушање, говор и 

писање), усвојеност 

лексичких садржаја и 

језичких структура, 

примена правописа, 

ангажованост и 

залагање у раду на 

часу 

и ван њега, примена 

социолингвистичких 

норми. Приликом 

оцењивања и 

вредновања 

неопходно 

је да начини провере 

и 

оцењивања буду 

познати ученицима 

односно усаглашени 

са 
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техникама, 

типологијом вежби и 

врстама активности 

које су примењиване 

на редовним 

часовима, 

као и начинима на 

којисе 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. 
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2.3. Ликовна култура 
 

ПРЕДМЕТ:    ЛИКОВНА КУЛТУРА                            РАЗРЕД: ОСМИ                                 

ФОНД ЧАСОВА:   34 

 

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

практични рад, 

оспособљава за комуникацију и да изграђује позитиван однос према култури и уметничком наслеђу свог и других народа. 

 

ТЕМАТСКИ/ГЛОБАЛНИ ПЛАН: 

ОБЛАСТ 

 

ОБРАДА УТВРЂИВАЊЕ УКУПНО 

 

КОМПОЗУЦИЈА 

 

 

6 10 16 

 

КОМУНИКАЦИЈА 

 

 

4 8 12 

 

КУЛТУРНО 

НАСЛЕЂЕ 

 

 

4 2 6 

УКУПНО 

 
16 18 34 
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Корелеција са другим предметима: 

ПРЕДМЕТ: ЛИКОВНА КУЛТУРА 

ЦИЉ:  

ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА   ЛИКОВНА КУЛТУРА: 

ИСХОДИ 

 

Ученик ће моћи да: 

 

 

НАСТАВНА 

ТЕМА/ОБЛАСТИ 

 

САДРЖАЈИ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ОПШТЕ И 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАЧИНИ И 

ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА: 

 

 

- бира одговарајући 

прибор, материјал, 

технику, уређај и 

апликативни програм 

за изражавање идеја, 

имагинације, емоција, 

ставова и порука; 

 

– користи разноврсне 

податке и информације 

као подстицај за 

стваралачки рад; 

 

– примењује знања о 

елементима и 

принципима 

компоновања у 

стваралачком раду и 

свакодневном животу; 

 

 

 

 

КОМПОЗИЦИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУЛТУРНО 

НАСЛЕЂЕ 

 

 

 

 

 

Примена принципа 

компоновања. 

Простор и пропорције 

(ергономија, 

перспектива). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Културна баштина 

(значај, заштита и 

промоција наслеђа). 

Најзначајнија 

уметничка остварења и 

уметници, локалитети 

и 

 

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 

 

-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 / - -

практично-

демонстаривни 

поступак 

разговор -монолошко -

дијалошки -дискусија -

објашњавање -

илустративни приказ 
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– реализује једноставне 

ликовне пројекте, 

самостално и у 

сарадњи 

са другима; 

 

 

– дискутује 

аргументовано о 

својим и радовима 

других 

уважавајући различита 

мишљења; 

 

– прави презентације 

усклађујући слику и 

текст и приказујући 

кључне податке и 

визуелне информације; 

 

– тумачи садржаје 

одабраних уметничких 

дела и одабрану 

визуелну метафорику; 

 

– разговара о значају 

културне баштине за 

лични развој, развој 

туризма и очување 

културног идентитета 

земље 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМУНИКАЦИЈА 

споменици на 

територији Србије и у 

свету. 

 

 

 

 

 

Декодирање слике 

(теме, мотиви, поруке, 

метафора, алегорија, 

пиктограми...). 

Пројекти (цртеж, 

слика, скулптура, 

дигитална 

фотографија, филм, 

анимација, игрице, 

стрип, графити, 

мурали, инсталације, 

шминка и 

боди арт, одевне 

комбинације и 

детаљи...). 

развија идеје кроз 

самосталан рад и рад у 

групи. Ученик развија 

машту и апстрактан 

начин размишљања 

који успешно 

примењује у 

различитим животним 

ситуацијама које 

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 

-креирање вежби, 

подстицање, коректура, 

естетска анализа и 

вредновање 
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СТАНДАРДИ: 

Ученик зна и уме 

на основном нивоу на средњем нивоу на напредном нивоу 

1.1.1. разликује и користи (у свом раду) 

основне медије, материјале и технике 

(цртање, сликање, вајање) визуелних 

уметности 

1.1.2. изводи дводимензионалне и 

тродимензионалне радове 

1.1.3. описује свој рад и радове других 

(нпр. исказује утисак) 

2.1.1. познаје и користи (у свом раду) 

основне изражајне могућности 

класичних и савремених медија, 

техника и материјала визуелних 

уметности 

2.1.2. образлаже свој рад и радове 

других (нпр. наводи садржај, тему, 

карактеристике технике...) 

 

3.1.1. познаје и користи различите 

изражајне могућности класичних и 

савремених медија, техника и материјала 

визуелне уметности 

3.1.2. одабира адекватна средства (медиј, 

материјал, технику, поступак) помоћу 

којих ће на најбољи начин реализовати 

своју (одабрану) идеју 

 

 

1.2.1. описује свој рад и радове других 

(нпр. исказује утисак) 

2.2.1. одабира адекватан садржај да 

би представио неку идеју или 

концепт 

2.2.2. образлаже свој рад и радове 

других (нпр. наводи садржај, тему, 

карактеристике технике...) 

3.2.1. одабира адекватна средства (медиј, 

материјал, технику, поступак) помоћу 

којих ће на најбољи начин реализовати 

своју (одабрану) идеју 

3.2.2. изводи радове са одређеном 

намером, користећи основне визуелне 

елементе и принципе да би постигао 

одређени ефекат 

3.2.3. користи тачне термине (нпр. 

текстура, ритам, облик...) из визуелних 

уметности (примерене узрасту и 

садржају) када образлаже свој рад и 

радове других 

3.2.4. уочава међусобну повезаност 

елемената, принципа и садржаја на свом 

раду и на радовима других 
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1.3.1. описује разлике које уочава на 

уметничким радовима из различитих 

земаља, култура и периода 

1.3.2. зна да наведе различита занимања 

за која су потребна знања и вештине 

стечени учењем у визуелним 

уметностима (нпр. костимограф, 

дизајнер, архитекта...) 

1.3.3. познаје места и изворе где може 

да прошири своја знања везана за 

визуелне уметности (нпр. музеј, 

галерија, атеље, уметничка 

радионица...) 

1.3.4. зна неколико примера примене 

визуелних уметности у свакодневном 

животу 

2.3.1. лоцира одабрана уметничка 

дела у историјски и друштвени 

контекст 

 

3.3.1. анализира одабрана уметничка дела 

у односу на време настанка и према 

културној припадности (описује основне 

карактеристике, намеру уметника...) 

3.3.2. описује потребна знања и вештине 

који су неопходни у занимањима везаним 

за визуелне уметности 

3.3.3. користи друга места и изворе (нпр. 

библиотека, интернет...) да би проширио 

своја знања из визуелних уметности 

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) 

Поступак праћења и 

оцењивања 

Инструменти за 

праћење и напредовање 

Време 

 

А) Степен 

остварености 

циљева и 

прописаних, 

односно 

прилагођених 

стандарда и 

исхода 

 

Б) Ангажовање 

ученика у 

настави 

 

 

В) 

Самосталност 

у раду 

 

 

 

 

 

 

 

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 техникама у 

складу са својим 

способностима и талентима. 

Уз помоћ наставника уз 

континуирано праћење и 

вредновање јачаће се 

способности ученика и 

проширивати њихове сазнајне 

способности. Ученици ће бити 

оспособљени за самосталан 

рад.  

Ученик ће бити оцењен на 

основу формативног праћења 

и усмеравања, као и бројчаног 

оцењивања. 

 

Процена степена 

ангажованости 

ученика 

 

 

- 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 

- Спреман је да 

помогне и сарађује, 

уважава туђу културу, 

радове, начин 

размишљања 

- разумевање 8 разуме 

задатак, разуме 

 

Током школске 

године 
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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: VIII                               

ФОНД ЧАСОВА: 34 

ЦИЉ: 

Циљ учења предмета Музичка култура је да код ученика, развијајући интересовања за музичку уметност, стваралачко и 

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

културе свога и других народа. 

 

ТЕМАТСКИ/ГЛОБАЛНИ ПЛАН: 

ОБЛАСТ 

 

ОБРАДА УТВРЂИВАЊЕ СИСТЕМАТИЗАЦИЈА УКУПНО 

 

Човек и музика 

 

5 3 1 8 

Музички инструменти 

 

2 1 1 4 

Слушање музике 

 

9 1 1 11 

Извођење музике 

 

5 1 1 7 

 

Музичко стваралаштво 2 - 1 3 

УКУПНО 

 

23 6 5 34 

Корелеција са другим предметима: Историја, Српски језик, Географија, Енглески језик 
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ЦИЉ  ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: МУЗИЧКА КУЛТУРА 

ИСХОДИ 

 

Ученик ће моћи да: 

 

 

НАСТАВНА 

ТЕМА/ОБЛАСТИ 

 

САДРЖАЈИ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ОПШТЕ И 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА: 

- повеже различите 

видове музичког 

изражавања са 

друштвено-

историјским 

амбијентом у коме 

су настали 

- уочи основне 

карактеристике 

музичког 

стваралаштва у 

романтизму, 

импресионизму и 

савременом добу 

- разликује 

музичке форме 

романтизма, 

импресионизма и 

савременог доба 

- идентификује 

репрезентативне 

примере 

најзначајнијих 

представника 

романтизма, 

1. Човек и 

музика 

Романтизам 

 

Програмска и 

апсолутна музика 

 

Националне и 

стилизоване игре 

 

Музичко-сценска 

дела 

 

Импресионизам 

 

Савремено доба 

 

Жанрови: Џез, 

популарна музика, 

апстрактна музика 

- Дигитална 

компетенцијa,  

естетичка 

компетенција,  

компетенција за 

учење, 

комуникација, 

одговорно учешће у 

демократском 

друштву, рад са 

подацима и 

информацијама,  

сарадња 

Методе рада:           

демонстрација, вербалне методе, 

игровне активности, показна 

метода                                 

Облици рада: фронтални, 

групни, индивидуални 

комбиновани                         

 Наставна средства: музички 

уређај, пројектор, компјутер и 

пратећа опрема 
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импресионизма и 

савременог доба 

- објасни како је 

музика повезана са 

другим 

уметностима и 

областима ван 

уметности (музика 

и религија, 

технологија 

записивања, 

штампања нота, 

извођачке и 

техничке 

могућности 

инструмената 

- препозна врсту 

дувачких 

инструмената 

према изгледу и 

звуку 

- опише начин 

добијања тона код 

дувачких 

инструмената 

- препозна 

инструмент или 

групу према врсти 

композиције у 

оквиру датог 

музичког стила 

 

2. Музички 

инструменти 

Дувачки 

инструменти 

естетичка 

компетенција   

компетенција за 

учење, 

комуникација рад са 

подацима и 

информацијама, 

сарадња и одговоран 

однос према 

околини 

наставне методе: 

демонстрација, вербалне 

методе,игровне активности.          

облици рада: фронтални, 

групни, индивидуални   

наставна средства:  музички 

уређај, пројектор, компјутер и 

пратећа опрема. 
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- идентификује 

елементе ранијих 

епоха као 

инспирацију у 

музици савременог 

доба 

- препознаје 

националне игре у 

делима уметничке 

музике 

- уочи основне 

карактеристике 

музичког 

стваралаштва у 

романтизму, 

импресионизму и 

савременом добу 

- идентификује 

ефекте којима  

различити 

елементи музичке  

изражајности 

(мелодија, ритам,  

темпо, динамика) 

утичу на тело и  

осећања 

- понаша се у 

складу са 

правилима  

музичког бонтона 

у различитим 

музичким 

приликама 

 

3. Слушање 

музике 

Елементи музичке 

изражајности: 

динамика, темпо, 

тонске боје 

различитих 

гласова и 

инструмената 

 

Слушање световне 

и духовне музике 

романтизма, 

импресионизма и 

савременог доба 

 

Слушање 

вокалних, вокално-

инструменталних 

и 

инструменталних 

композиција 

домаћих и страних 

композитора 

 

Слушање дела 

традиционалне 

народне музике 

естетичка 

компетенција, 

компетенција за 

учење, 

комуникација, рад 

са подацима и 

информацијама, 

сарадња, дигитална 

компетенција 

Наставне методе: 

демонстрација, вербалне методе, 

игровне активности, показна 

метода   

Облици рада: фронтални, 

групни, индивидуални.     

Наставна средства: музички 

уређај, пројектор, компјутер и 

пратећа опрема. 
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- изводи музичке 

примере користећи 

глас, покрет и 

инструменте, 

самостално и у 

групи 

- примењује 

принцип сарадње и 

међусобног 

подстицања у 

комуникацији и 

заједничком 

музицирању 

- критички 

просуђује утицај 

музике на здравље 

 - примењује 

правилну технику  

певања (правилно 

дисање, држање  

тела, артикулација) 

- користи 

различита средства 

изражајног певања 

и свирања у  

зависности од 

врсте, намене и 

карактера 

композиције;  

- учествује у 

школским  

4. Извођење 

музике 

Певање песма по 

слуху и из нотног 

текста 

(солмизацијом) 

самостално и у 

групи 

 

Певање песама у 

мешовитим 

тактовима по 

слуху 

 

Извођење (певање  

или свирање) 

једноставних 

ритмичких и 

мелодијских 

репрезентативних 

примера 

(одломака/тема) у 

стилу музике 

романтизма, 

импресионизма и 

савременог доба 

 

Извођење 

једноставнијих 

музичких примера 

у вези са 

обрађеном темом 

естетичка 

компетенција , 

компетенција за 

учење, 

комуникација, 

одговоран однос 

према околини, 

одговорно учешће у 

демократском 

друштву, 

предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву, 

решавање проблема, 

сарадња, одговоран 

однос према 

здрављу 

наставне методе: 

демонстрација, вербалне методе, 

игровне активности, показна 

метода     

облици рада: фронтални, 

групни, индивидуални.   

наставна средства:     

музички инструменти, музички 

уређај, компјутер и пратећа 

опрема 
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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 

- комуницира у 

групи 

импровизујући 

мање музичке 

целине гласом, 

инструментом или 

покретом 

- учествује у 

креирању и 

реализацији 

школских 

приредби, догађаја 

и пројеката 

- изрази доживљај 

музике језиком 

других уметности 

(плес, глума, 

писана или говорна 

5. Музичко 

стваралаштво 

Импровизација 

 

Креирање покрета 

уз музику коју 

ученици изводе 

 

Креирање 

ритмичке пратње 

 

Реконструкција 

музичких догађаја 

у стилу 

романтизма, 

импресионизма и 

савременог доба 

 

Израда дувачких 

инструмената од 

доступних 

материјала  

 

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, индивидуални.                          

Наставна средства: музички 

инструменти, ученички прибор 
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реч, ликовна 

уметност) 

- користи 

могућности ИКТ-а 

за самостално 

истраживање, 

извођење и 

стваралаштво 

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  

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. 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  

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  
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живота  

МК. 3.1.2. разуме  

историјске и 

друштвене  

околности настанка  

жанра и облика  

музичког фолклора  

МК. 3.1.3. критички и  

аргументовано  

образлаже свој суд  

МК. 3.1.4. уме  

креативно да 

комбинује  

изражајне музичке  

елементе у естетичком 

контексту  

МК. 3.1.1. зна  

функцију елемената 

музичке писмености и  

извођачких састава  

у оквиру музичког  

дела  

МК. 3.1.3.  

критички и  

аргументовано  

образлаже свој суд  

пример и открије везу 

опажених 

карактеристика са:  

МК. 3.2.1.  

структуралном и  

драматуршком  

димензијом звучног 

примера  

МК. 3.2.2.  

жанровским и  

историјско–стилским  

контекстом звучног  

примера  

МК. 3.2.3.  

 Контекстом настанка 

и примене различитих 

облика музичког 

фолклора  

одабиру музике за дати 

жанровски иисторијски 

контекст.  

Ученик уме да:  

МК. 3.4.1.осмишљава 

пратеће аранжмане за 

Орфов  

инструментаријум и  

друге задате музичке  

инструменте  

МК. 3.4.2. импровизује 

и/или компонује мање 

музичке целине 

(ритмичке и 

мелодијске) у оквиру  

различитих жанрова и 

стилова  

МК. 3 4.3. осмисли  

музику за школску  

представу, приредбу  

или перформанс.  
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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) 

Поступак праћења и оцењивања Инструменти за 

праћење и 

напредовање 

Време 

 

А) Степен 

остварености 

циљева и 

прописаних, 

односно 

прилагођених 

стандарда и 

исхода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ученик који остварује веома 

значајан напредак у 

савладавању програма  

предмета и у потпуности 

самостално испуњавања 

захтеве који су утврђени на  

основном и средњем нивоу, 

као и већину захтева са 

напредног нивоа посебних 

стандарда постигнућа, 

односно захтева  

који су одређени 

индивидуалним  

образовним планом и 

прилагођеним  

стандардима постигнућа, 

добија оцену одличан(5)  

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  

-Несебичном пружању помоћи 

другим ученицима  

-Израда паноа, ППТ,  

различитих врста излагања  

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  

Свакодневно  

бележење током  

године  
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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,  

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Све што је 

рађено на часу 

 

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  
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Б) Ангажовање 

ученика у 

настави 

 

 

 

 

 

В) 

Самосталност 

у раду 

 

 

 

 

 

 

 

у савладавању програма 

предмета и испуњавања уз 

помоћ наставника захтеве  

који су утврђени у већем делу 

основног нивоа постигнућа, 

односно захтеве који су  

одређени индивидуалним 

образовним планом и 

прилагођеним стандардима  

постигнућа и, добија оцену 

довољан (2);  

 

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 

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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2.5. Историја 
 

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА РАЗРЕД: 8. 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 68 

ЦИЉ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: Циљ учења Историје је да ученик, изучавајући историјске догађаје, појаве, процесе и 

личности, стекне знања и компетенције неопходне за разумевање савременог света, развије вештине критичког мишљења и одговоран 

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

 
ОБЛАСТИ/ТЕМЕ ИСХОДИ ПРОГРАМСКИ /ПРЕДМЕТНИ САДРЖАЈИ 

ОСНОВИ 

ПРОУЧАВАЊА 

ПРОШЛОСТИ 

Ученик ће бити у стању да: 

– смешта кључне догађаје, појаве и процесе из 

савремене историје на временској ленти; 

– пореди различите историјске изворе и рангира их 

на основу њихове сазнајне вредности; 

– анализира и процени ближе хронолошко порекло 

извора на основу садржаја; 

– поредећи различите изворе о истој историјској 

појави или догађају, анализира позицију аутора; 

– доведе у везу узроке и последице историјских 

догађаја, појава и процеса на конкретним 

примерима; 

– наведе специфичности друштвених појава, 

процеса, политичких идеја, ставова појединаца и 

група у историјском периоду савременог доба; 

– образложи значај и улогу истакнутих личности у 

датом историјском контексту; 

– изведе закључак о повезаности националне 

историје са регионалном и светском, на основу 

датих примера; 

– образложи утицај историјских догађаја, појава и 

процеса на савремено друштво. 

Основне одлике периода од завршетка Првог 

светског рата до наших дана. 

Историјски извори за изучавање периода од 

завршетка Првог светског рата до наших дана и 

њихова сазнајна вредност (материјални, писани, 

аудио, визуелни, усмена сведочанства, дигитални). 
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ЕВРОПА, СВЕТ И 

СРПСКИ НАРОД У 

ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ 

ДРЖАВИ У ПЕРИОДУ 

ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА 

РАТА 

Ученик ће бити у стању да: 

– смешта кључне догађаје, појаве и процесе из 

савремене историје на временској ленти; 

– уочи динамику различитих историјских појава и 

промена на историјској карти; 

– пореди различите историјске изворе и рангира их 

на основу њихове сазнајне вредности; 

– анализира и процени ближе хронолошко порекло 

извора на основу садржаја; 

– поредећи различите изворе о истој историјској 

појави или догађају, анализира позицију аутора; 

– доведе у везу узроке и последице историјских 

догађаја, појава и процеса на конкретним 

примерима; 

– наведе специфичности друштвених појава, 

процеса, политичких идеја, ставова појединаца и 

група у историјском периоду савременог доба; 

– образложи значај и улогу истакнутих личности у 

датом историјском контексту; 

– уочи елементе континуитета и дисконтинуитета 

српске државности; 

– изведе закључак о повезаности националне 

историје са регионалном и светском, на основу 

датих примера; 

– образложи утицај историјских догађаја, појава и 

процеса на савремено друштво; 

– идентификује основне карактеристике 

тоталитарних идеологија и наводи њихове 

последице у историјском и савременом контексту; 

– препозна,на примерима из савремене историје, 

важност поштовањаљудских права; 

Последице Великог рата (демографски и 

материјални губици, одраз рата у друштвеном и 

културном животу, Мировна конференција у 

Паризу – нова карта Европе и света). 

Револуције у Русији и Европи (узроци, ток и 

последице). 

Стварање југословенске државе (југословенска 

идеја, процес и носиоци уједињења, међународно 

признање и границе). 

Политичке и друштвено-економске прилике у 

Европи и свету (либералне демократије, 

тоталитарне идеологије, економске кризе; култура, 

наука и уметност, свакодневни живот). 

Југословенска краљевина (простор, становништво и 

друштво; конституисање државе, политички живот; 

међународни положај; економске прилике; култура, 

улога двора; национално и верско питање). 

Истакнуте личности: Николај II Романов, Владимир 

Иљич Лењин, Роза Луксембург, Александар 

Флеминг, Пабло Пикасо, Волт Дизни, Чарли Чаплин, 

Сергеј Ејзенштајн, Бенито Мусолини, Адолф 

Хитлер, Јосиф Стаљин, Френклин Рузвелт, 

Александар I, Марија, Петар II и Павле 

Карађорђевић, Никола Пашић, Стјепан Радић, 

Милан Стојадиновић, Драгиша Цветковић, Влатко 

Мачек, Слободан Јовановић, Милутин 

Миланковић, Исидора Секулић, Ксенија 

Атанасијевић, Милена Павловић Барили, Иван 

Мештровић. 
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ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ – 

ТОТАЛНИ РАТ 

Ученик ће бити у стању да: 

– наведе примере како су идеје о родној, верској и 

етничкој равноправности утицале на савремене 

политичке прилике и развој друштва; 

– пореди положај и начин живота припадника 

различитих друштвених група у историјском 

периоду савременог доба; 

– илуструје примерима утицај научно- 

технолошког развоја на промене у друштву, 

економији и природном окружењу; 

– образложи утицај различитих друштвено- 

економских система на свакодневни живот људи, 

анализирајући дате примере; 

– идентификује узроке, елементе и последице 

историјских сукоба и ратова и дискутује о 

могућим начинима превенције конфликата; 

– објасни значење појмова геноцид и Холокауст; 

– изрази ставове, засноване на историјским 

аргументима, уважавајући мишљење саговорника; 

– препозна пропаганду, стереотипе и идеолошку 

позицију у историјском извору и формулише став 

који се супротставља манипулацији; 

– критички се односи према информацијама из 

медија користећи се историјским знањима и 

вештинама; 

– анализира историјске догађаје и појаве на основу 

доступног аудио-визуелног изворног материјала; 

– осмисли, спроведе и презентује резултате 

истраживања заснованог на одабраним 

историјским изворима и литератури, користећи 

ИКТ; 
– образложи смисао неговања сећања на важне 

Свет у рату – узроци, међународне кризе, сукоби и 

освајачка политика тоталитарних држава; почетак и 

ток рата, зараћене стране, савезништва, фронтови, 

најважније операције, нови начини ратовања; ратна 

свакодневица; страдање цивила и ратни злочини; 

крај рата, победа антифашистичке коалиције. 

Југославија и српски народ у рату – улазак у рат, 

војни пораз, окупација, подела, квислиншке 

творевине; геноцид и злочини; устанак, 

антифашистичка борба и грађански рат; војне 

операције, живот у рату. 

Последице рата – људски и материјални губици; 

демографске и друштвене промене, миграције; 

уништавање културног наслеђа; суђења за ратне 

злочине; стварање ОУН. 

Истакнуте личности: Френклин Рузвелт, Винстон 

Черчил, Јосиф Стаљин, Адолф Хитлер, Бенито 

Мусолини, цар Хирохито, Франциско Франко, Мао 

Цедунг, Ана Франк, Петар II Карађорђевић, 

Драгољуб Михаиловић, Јосип Броз, Милан Недић, 

Анте Павелић, Диана Будисављевић. 
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 догађаје и личности из историје савременог доба; 

– истражи меморијалне споменике у локалној 

средини и учествује у организовању и спровођењу 

заједничких школских активности везаних за 

развој културе сећања; 

– покаже одговоран однос према културно- 

историјском наслеђу сопственог и других народа; 

– уочи одраз историјских догађаја и појава у 

књижевним и уметничким делима. 

 

СВЕТ, EВРОПА И 

СРПСКИ НАРОД У 

ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ 

ДРЖАВИ У ПЕРИОДУ 

ХЛАДНОГ РАТА 

Ученик ће бити у стању да: 

– наведе примере како су идеје о родној, верској и 

етничкој равноправности утицале на савремене 

политичке прилике и развој друштва; 

– пореди положај и начин живота припадника 

различитих друштвених група у историјском 

периоду савременог доба; 

– илуструје примерима утицај научно- 

технолошког развоја на промене у друштву, 

економији и природном окружењу; 

– образложи утицај различитих друштвено- 

економских система на свакодневни живот људи, 

анализирајући дате примере; 

– препозна како су културне интеракције, и 

сарадња различитих етничких и социјалних група 

утицали на политички, друштвени и привредни 

живот; 

– наведе примере утицаја спортских и уметничких 

достигнућа на обликовање савременог друштва; 

– идентификује узроке, елементе и последице 

историјских сукоба и ратова и дискутује о 

могућим начинима превенције конфликата; 
– изрази ставове, засноване на историјским 

Свет после Другог светског рата – блоковска 

подела, трка у наоружању, глобална димензија 

хладног рата, ратна жаришта и кризе, 

деколонизација, европске интеграције, покрети 

еманципације – покрети за женска и мањинска 

права, антиратни и антирасни покрети; научна 

достигнућа, освајање свемира, медији, популарна 

култура. 

Југославија и српски народ после Другог светског 

рата – изградња новог државног и друштвеног 

уређења, једнопартијски систем, однос власти 

према политичким противницима, међународни 

положај, економске и културне прилике, 

самоуправљање, несврстаност; свакодневица, 

популарна култура, нове тенденције у култури. 

Истакнуте личности: Џон Кенеди, Никита 

Хрушчов, Махатма Ганди, Мартин Лутер Кинг, 

Роза Паркс, Нелсон Мандела, Голда Меир, Енди 

Ворхол, Јосип Броз, Александар Ранковић, 

Милован Ђилас, Иво Андрић, Милош Црњански, 

Александар Петровић, Мира Траиловић, Душан 
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 аргументима, уважавајући мишљење саговорника; 

– препозна пропаганду, стереотипе и идеолошку 

позицију у историјском извору и формулише став 

који се супротставља манипулацији; 

– критички се односи према информацијама из 

медија користећи се историјским знањима и 

вештинама; 

– анализира историјске догађаје и појаве на основу 

доступног аудио-визуелног изворног материјала; 

– осмисли, спроведе и презентује резултате 

истраживања заснованог на одабраним 

историјским изворима и литератури, користећи 

ИКТ; 

– образложи смисао неговања сећања на важне 

догађаје и личности из историје савременог доба; 

– истражи меморијалне споменике у локалној 

средини и учествује у организовању и спровођењу 

заједничких школских активности везаних за 

развој културе сећања; 

– покаже одговоран однос према културно- 

историјском наслеђу сопственог и других народа; 

– уочи одраз историјских догађаја и појава у 

књижевним и уметничким делима; 

– препозна историјску   димензију   политичких, 

културних и технолошких промена у савременом 

свету и Републици Србији. 

Ковачевић 

СВЕТ,ЕВРОПА, 

СРПСКАДРЖАВА И 

НАРОД У 

САВРЕМЕНИМ 

ПРОЦЕСИМА 

Ученик ће бити у стању да: 

– наведе примере како су идеје о родној, верској и 

етничкој равноправности утицале на савремене 

политичке прилике и развој друштва; 

– пореди положај и начин живота припадника 

различитих друштвених група у историјском 

 

Свет после хладног рата – пад Берлинског зида; слом 

комунизма у Европи, распад СССР-а, нова политичка 

карта Европе, стварање Европске уније, доминација 

САД, локални конфликти и интервенције великих 

сила, процеси глобализације, 
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 периоду савременог доба; 

– илуструје примерима утицај научно- 

технолошког развоја на промене у друштву, 

економији и природном окружењу; 

– образложи утицај различитих друштвено- 

економских система на свакодневни живот људи, 

анализирајући дате примере; 

– препозна како су културне интеракције, и 

сарадња различитих етничких и социјалних група 

утицали на политички, друштвени и привредни 

живот; 

– идентификује узроке, елементе и последице 

историјских сукоба и ратова и дискутује о 

могућим начинима превенције конфликата; 

– изведе закључке о узроцима, току и последицама 

ратова условљених распадом СФРЈ користећи 

изворе различитог порекла и сазнајне вредности; 

– изрази ставове, засноване на историјским 

аргументима, уважавајући мишљење саговорника; 

– препозна пропаганду, стереотипе и идеолошку 

позицију у историјском извору и формулише став 

који се супротставља манипулацији; 

– критички се односи према информацијама из 

медија користећи се историјским знањима и 

вештинама; 

– анализира историјске догађаје и појаве на основу 

доступног аудио-визуелног изворног материјала; 

– осмисли, спроведе и презентује резултате 

истраживања заснованог на одабраним 
историјским изворима и литератури, користећи 

Четврта индустријска револуција (дигитални медији, 

интернет, друштвене мреже и мобилна телефонија), 

претња тероризма, миграције, савремени културни 

покрети. 
 

Српски народ на крају 20. и почетком 21. века – криза 

СФРЈ 80-тих година, међунационалне тензије, 

увођење вишестраначког политичког система, распад 

СФРЈ, грађански рат и стварање нових држава, 

интернационализација сукоба и међународне 

интервенције, економске прилике и свакодневни 

живот, ратни злочини, страдање цивилног 

становништва, разарање културног наслеђа, НАТО 

агресија на СРЈ, последице ратова, политичке 

промене 2000. године, Република Србија као 

самостална држава, питање статуса Косова и 

Метохије, односи у региону, српски народ у 

дијаспори и региону, процес придруживања 

Европској унији, култура и спорт. 

 

Истакнуте личности: Роналд Реган, Михаил 

Горбачов, Маргарет Тачер, Бил Гејтс, Владимир 

Путин, Ангела Меркел, Слободан Милошевић, 

Фрањо Туђман, Алија Изетбеговић, Зоран Ђинђић, 

Војислав Коштуница. 
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 ИКТ; 

– образложи смисао неговања сећања на важне 

догађаје и личности из историје савременог доба; 

– истражи меморијалне споменике у локалној 

средини и учествује у организовању и спровођењу 

заједничких школских активности везаних за 

развој културе сећања; 

– покаже одговоран однос према културно- 

историјском наслеђу сопственог и других народа; 

– уочи одраз историјских догађаја и појава у 

књижевним и уметничким делима; 

– препозна историјску димензију политичких, 

културних и технолошких промена у савременом 

свету и Републици Србији. 

 

 

ОБЛАСТИ/ТЕМЕ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

ОСНОВИ ПРОУЧАВАЊА 

ПРОШЛОСТИ 

Ученика треба научити да смешта кључне догађаје, појаве и процесе из савремене историје на временској 

ленти, пореди различите историјске изворе и рангира их на основу њихове сазнајне вредности, анализира и 

процени ближе хронолошко порекло извора на основу садржаја.Поредећи различите изворе о истој 

историјској појави или догађају, анализира позицију аутора, доведе у везу узроке и последице историјских 

догађаја, појава и процеса на конкретним примерима, наведе специфичности друштвених појава, процеса, 

политичких идеја, ставова појединаца и група у историјском периоду савременог доба, образложи значај и 

улогу истакнутих личности у датом историјском контексту, изведе закључак о повезаности националне 

историје са регионалном и светском, на основу датих примера и да уме да образложи утицај историјских 
догађаја, појава и процеса на савремено друштво. 

ЕВРОПА, СВЕТ И 

СРПСКИ НАРОД У 

ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ 

ДРЖАВИ У ПЕРИОДУ 

ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА 

РАТА 

Ученика треба научити да уочи динамику различитих историјских појава и промена на историјској карти 

Европе, света и Југославије између два светска рата, пореди различите историјске изворе и рангира их на 

основу њихове сазнајне вредности. Оспособити га да наведе специфичности друштвених појава, процеса, 

политичких идеја, ставова појединаца и група у историјском периоду између два светска рата, образложи 

значај и улогу истакнутих личности као што су краљ Александар I Карађорђевић, Никола Пашић, Милан 

Стојадиновић, Френклин Делано Рузвелт, Адолф Хитлер и Јосиф Стаљин. Ученика треба оспособити да 
идентификује основне карактеристике тоталитарних идеологија као што су фашизан, нацизам и совјетскуи 
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 комунизам и да наведе њихове последице у историјском и савременом контексту. 

ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ Ученика оспособити да наведе примере како су идеје о родној, верској и етничкој равноправности 

утицале на савремене политичке прилике и развој друштва,пореди положај и начин живота припадника 

различитих друштвених група у историјском периоду Другог светског рата, илуструје примерима утицај 

научно-технолошког развоја на промене у друштву, економији и природном окружењу. Посебну пажњу 

обратити на то да ученик идентификације узроке, елементе и последице Другог светског рата и у оквиру 

тога да дискутује о могућим начинима превенције конфликата. Инсистирати на усвајање појмова као што 

су геноцид и Холокауст. На примерима ученика оспособити да препозна пропаганду, стереотипе и 

идеолошку .позицију у историјском извору и формулише став који се супротставља манипулацији. Јако 

је битно ученику образложити смисао неговања сећања на важне догађаје и личности из историје Другог 

светског рата, истражити меморијалне споменике у локалној средини и учествовати у 

организовању и спровођењу заједничких школских активности везаних за развој културе сећања, научити 

ученике да покажу одговоран однос према културно-историјском наслеђу сопственог и других народа. 

СВЕТ, ЕВРОПА И 

СРПСКИ НАРОД У 

ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ 

ДРЖАВИ У ПЕРИОДУ 

ХЛАДНОГ РАТА 

Ученика оспособити да наведе примере како су идеје о родној, верској и етничкој равноправности утицале 

на савремене политичке прилике и развој друштва, да пореди положај и начин живота припадника 

различитих друштвених група у историјском периоду Хладниог рата,образложи утицај различитих 

друштвено-економских система на свакодневни живот људи, препозна како су културне интеракције, и 

сарадња различитих етничких и социјалних група утицали на политички, друштвени и привредни живот, 

наведе примере утицаја спортских и уметничких достигнућа на обликовање савременог друштва. Ученика 

подржати да изрази ставове, засноване на историјским аргументима, уважавајући мишљење саговорника, 

да се критички односи према информацијама из медија користећи се историјским знањима и вештинама. 

Ученицима пуштати што више доступног аудио-визуелног изворног материјала, оспособити га да осмисли, 

спроведе и презентује резултате истраживања заснованог на одабраним историјским изворима и 

литератури, користећи ИКТ. 

СВЕТ, ЕВРОПА, СРПСКA 

ДРЖАВА И НАРОД У 

САВРЕМЕНИМ 

ПРОЦЕСИМА 

Ученика оспособити да наведе примере како су идеје о родној, верској и етничкој равноправности утицале 

на савремене политичке прилике и развој друштва, илуструје примерима утицај научно-технолошког 

развоја на промене у друштву, економији и природном окружењу,образложи утицај различитих 

друштвено-економских система на свакодневни живот људи, анализирајући дате примере, препозна како су 

културне интеракције, и сарадња различитих етничких и социјалних група утицали на политички, 

друштвени и привредни живот.Ученика упутит како да изведе закључке о узроцима, току и последицама 

ратова условљених распадом СФРЈ користећи изворе различитог порекла и сазнајне вредности, затим како да 

препозна пропаганду, стереотипе и идеолошку позицију у историјском извору и формулише став који 
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 се супротставља манипулацији, како да се критички односи према информацијама из медија користећи се 

историјским знањима и вештинама, како да анализира историјске догађаје и појаве на основу доступног аудио-

визуелног изворног материјала, као и како да уочи одраз историјских догађаја и појава у књижевним и уметничким 

делима, на крају како да препозна историјску димензију политичких, културних и технолошких промена у 

савременом свету и Републици Србији. 

ПРАЋЕЊЕ И 

ВРЕДНОВАЊЕ 

ПРОГРАМА 

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

процењивати његов даљи рад. Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне 

информације, а ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању 

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

прилика за регистровање напретка ученика и упућивање на даље активности. 

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

поред усменог испитивања, користе се и тестови знања. У формативном оцењивању се користе различити 

инструменти, а избор зависи од врсте активности која се вреднује. Вредновање активности, нарочито ако је тимски 

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

сваког члана понаособ (тзв. вршњачко оцењивање). 
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2.6. Географија 
 

ПРЕДМТ: ГЕОГРАФИЈА               РАЗРЕД: VIII                      

ФОНД ЧАСОВА: 68 часова  

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

насеобинским, политичко-географским, економско-географским, интеграционим и глобалним појавама и процесима у Србији 

и свету уз неговање вредности мулзикултуралности и патриотизма 

 

ТЕМАТСКИ/ГЛОБАЛНИ ПЛАН: 

ОБЛАСТ ОБРАДА УТВРЂИВАЊЕ УКУПНО 

Географски положај, 

границе и величина 

територије Србије 
5 2 7 

Физичко-географске 

одлике Србије 
14 6 20 

Друштвено-географ- 

ске одлике Србије 
16 8 24 

Природна и културна 

баштина Србије 
3 1 4 

Географија завичаја 

Срби у региону и 

дијаспори 

3 1 4 

5 3 8 

 

УКУПНО 46 21 68 

Корелеција са другим предметима: Историја, Српски језик, Физика, Хемија, Биологија, Ликовна култура, Техника и технологија 
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ПРЕДМЕТ: ГЕОГРАФИЈА 

ЦИЉ: Циљ учења Географије да ученик појмовно и структурно овлада природно-географским, демографским, насеобинским, 

политичко-географским, економско-географским, интеграционим и глобалним појмовима и прцесима у Србији и свету уз 

неговање вредности мултикултуралности и патриотизма 

ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА  ГЕОГРАФИЈА  РАЗРЕД: VIII 

ИСХОДИ 

Ученик ће моћи да: 

 

НАСТАВНА 

ТЕМА/ОБЛАСТИ 
САДРЖАЈИ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ОПШТЕ И 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА: 

-одреди географски по-

ложај Србије и доведе га 

у везу са историјско-

географским развојем; 

-анализира карактери-

стике граница и погра-

ничних крајева Србије; 

-израђује тематске карте 

о Географском положају, 

границама и величини 

територије Србије 

Географски положај, 

границе и величина 

територије Србије 

 

-Jугоисточна Европа, 

интеграциони и 

дезинтеграциони процеси 

-Географски положај 

Србије 

-Историјско-географски 

развој Србије 

-Симболи Србије 

-Границе и проблеми 

пограничних крајева 

 

Компетенција за учење 

Рад с подацијама и 

информацијама 

Дигитална компетенција 

Објаснити етимолошко значење 

термина Србија, симболе 

отаџбине, детермина-нте и 

компоненте геог. 

положаја, њене грани- 

це, облик и величину 

територије; 

Оспособити ученике да израђују 

тематске кар- 

те о геог. положају,  

границама и величини  

територије Србије 

-да опише узроке и по-

следице геотектонских 

процеса на територији 

Србије; 

-да класификује облике 

рељефа на територији 

Србије и именује ре-

презентативне; 

-анализира утицај 

климатских фактора и  

 

Физичко-географске 

одлике Србије 

 

-Геотектонски процеси на 

територији Србије 

-Сеизмизам Србије 

-Тектонски облици рељефа 

-Падински процеси и 

рељеф настао деловањем 

воде 

-Рељеф настао делова- њем 

леда, ветра и човека 

 

Компетенција за учење 

Рад с подацијама и 

информацијама 

Дигитална компетенција 

Естетичка компетенци. 

Објаснити геотектонс- 

ки положај и геотекто- 

нску рејонизацију Србије 

сагледавањем односа 

Евроазијске и Афричке 

литосферне плоче; објаснити 

механизам настанка и 

обликовања рељефа на простору 

Србије и именовати значајне 

морфоструктурне облике 
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климатских елемената 

 на климу Србије; 

-класификује и описује 

својства водних објека- 

та користећи карту 

Србије и наводи начи-не 

коришћења вода 

Србије; 

-препознаје ефекте 

утицаја физичко-геог. 

процеса на човека и 

адекватно реагује у  

случају природних 

непогода; 

-доведе у везу распрос- 

трањеност биљних и  

животињских врста и 

физичко-географских 

карактеристика простора; 

-Утицај ерозивних и 

акумулативних процеса на 

човека 

-Климатски фактори и 

елементи 

-Климатске области у 

Србији 

-Подземне воде Србије 

-Реке Србије 

-Језера Србије 

-Заштита вода и заштита 

од вода 

-Земљишта Србије 

-Распрострањеност биљног 

и животињског света 

рељефа Србије; и навести  

примере облика рељефа помоћу 

геог.карте; 

Навести климатске елементе и 

оценити значај климатских 

фактора, издвојити климатслке 

области на територији Србије; 

Указати на постанак и 

распрострањеност река, језера, 

подземн- 

их вода и термомине- 

ралних извора у Србији 

-да објашњава попула- 

циону динамику стано- 

вништва Србије; 

-изводи закључак о 

утицају популационе 

динамике на структуре 

становништва у нашој 

земљи; 

-израђује и анализира 

графичке приказе стру- 

ктура становништва; 

-изводи закључак о ва- 

жности предузимања 

мера популационе по- 

литике; 

-објашњава утицај при- 

 

Друштвено-географ- 

ске одлике Србије 

 

-Кретање броја становника 

и њихов просторни 

размештај 

-Природно кретање 

-Миграциони 

процеси.Структуре 

становништва. 

Демографски проблеми и 

популациона политика 

-Прва насеља у Србији 

-Село и рурални процеси 

-Градови 

-Урбанизација и проблеми 

урбаног развоја 

-Београд 

 

Компетенција за учење 

Рад с подацијама и 

информацијама 

Дигитална компетенција 

Естетичка компетенци. 

Одговорно учешће у 

демократском друштву 

Објаснити кретање броја 

становништва по подацима 

пописа, при- 

родног прираштаја и миграција. 

Користити пописне податке у 

електронском облику 

доступне на интернет 

сајту Републичког завода за 

статистику и представити на 

тематским картама, графички и 

табеларно 

популациону динамику 

становништва Србије и локалне 

средине; 
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родних и друштвених 

фактора на настанак, 

развој и трансформац- 

ијунасеља у Србији; 

-уз помоћ карте Србије 

и свих других извора 

информација анализи- 

ра утицај природних и  

друштвених фактора на 

размештај привред- 

их делатности у нашој 

земљи; 

-доводи у везу размеш- 

тај привредних делат- 

ности са квалитетом 

животне средине; 

-Природни ресурси и 

привредни развој 

-Друштвени услови 

привредног развоја и 

промене у структури 

привреде 

-Пољопривреда и 

географски простор 

-Индустрија и географски 

простор 

-Саобраћај и географски 

простор 

-Туризам и Трговина 

-Делатности квартарног 

сектора 

Навести биолошку, економску и 

социјалну структуру 

становниш- 

тва и објаснити утицај рађања и 

умирања на наведене структуре 

ст.  

Дефинисати појам популационе 

политике и објаснити како утиче 

на решавање демогра- 

фских  проблема; 

класификовати сеоска и градска 

насеља и истаћи утицај пољопр- 

ивреде, индустрије, саобраћаја и 

туризма на географски простор. 

 

-описује репрезентати-

вне објекте природне и 

културне баштине и 

означава их на карти; 

-процењује важност  

очувањаприродне и 

културне баштине 

Србије; 

 

Природна и 

културна баштина 

Србије 

 

 

-Природна баштина Србије 

-Културна баштина Србије 

-Светска баштина под 

заштитом Унескоа у 

Србији 

Компетенција за учење 

Естетичка компетенци. 

Одговорно учешће у 

демократском друштву 

Дигитална компетенција 

Уз помоћ карте и друг- 

их расположивих из- 

вора информација ученици 

треба да анализирају просторну 

заступљеност природ- 

нихи културних објека- 

та у Србији, 

Организовањем посета 

манастирима, музеји- 

ма, националним парковимауз 

истицање важности 

националног и културног 

идентитета наше земље 

   

 

-реализује истраживач- 

ки  пројекат у локалној 

средини; 

-познаје методологију 

 

 

Географија завичаја 

                                                

 

 

 

 

-Појам и географски 

положај завичаја 

-Природне карактеристике 

 

 

Компетенција за учење 

Естетичка компетенци. 

Одговорно учешће у 

демократском друштву 

Организација теренск- 

ог  рада и реализација 

истраживачког пројект- 

ног задатка; 
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истраживачког рада  

 

-Друштвене 

карактеристике 

Оспособљавање учен-ика да 

прикупљају, обрађујуи 

презентују 

резултате истраживач- 

ког рад 

-објашњава утицај ист- 

оријских и савремених 

миграција на разме- штај 

Срба у свету; 

-дефинише појам дија- 

спора и регион 

Срби у региону и 

дијаспори 

 

 

 

-Срби у Црној Гори 

-Срби у БиХ-Република 

Српска 

-Срби у Хрватској 

-Срби у осталим суседним 

државама 

-Срби у дијаспори 

 

Компетенција за учење 

Рад с подацијама и 

информацијама 

Дигитална компетенција 

Естетичка компетенци. 

Одговорно учешће у 

демократском друштву 

Дефинисање појмова дијаспора 

и регион и државе које ти 

појмови 

обухватају достиже се васпитна 

димензија циља географије као 

наставног предмета што 

подразумева неговање 

вредности  мултикултуралности 

и патриотизма 

СТАНДАРДИ: 

Основни ниво: ГЕ.1.1.3.  ГЕ.1.3.1. ГЕ.1.3.3. ГЕ.1.4.1. 

Средњи ниво: ГЕ.2.1.1.  ГЕ.2.1.2. ГЕ.2.1.3. ГЕ.2.1.4. ГЕ.2.3.1. ГЕ. 2.4.1. ГЕ.2.4.2.  

Напредни ниво: ГЕ.3.1.1. ГЕ.3.3.1. ГЕ.3.3.2. ГЕ.3.4.1. ГЕ.3.4.2. ГЕ.3.4.3. 
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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) 

Поступак праћења и оцењивања Инструменти за праћење и 

напредовање 

Време 

 

А) Степен остварености 

циљева и прописаних, 

односно прилагођених 

стандарда и исхода 

 

Б) Ангажовање ученика у 

настави 

 

 

В) Самосталност у раду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праћење развоја, напредовања и 

остварености постигнућа ученика 

у току школске године обављаће 

се формативним и сумативним 

оценама. Формативне оцене биће 

евидентиране у педагошку до-   

кументацију наставника и одно-

сиће се на редовно праћење 

напретка постигнућа ученика, 

начин како учи, степен само-

сталносталности у раду, начин 

остваривања сарадње са другим 

ученицима и др. Сумативно 

оцењивање односиће се на 

вредновање постигнућа ученика 

на крају програмске целине или 

на крају класификационог пери-

ода – полугодишта. 

 

Ученик се оцењујена основу 

усмене провере постигнућа, 

писмене–петнестоминутне 

провере постигнућа и 

практичног рада (израда 

немих и тематских карата, а у 

складу  са програмом 

географије. 

Ученик ће у току 

полугодишта имати најмање 

једну оцену из 

усмене провере постигнућа. 

Биће оцењен и на основу 

активности приликом 

излагања и представљања 

графичких радова, постера, 

писања есеја, домаћих 

задатака, учешћа у облицима 

групног рада... 

 

Ученик се оцењује 

најмање четири пута у 

полугодишту. Провера 

постигнућа ученика 

обављаће се на сваком 

часу. На почетку школске 

године обавиће се 

иницијално процењивање 

претходних постигнућа у 

оквиру предмета, после 

одређене области, модула 

или 

теме. Писмена 15- то 

минутна провера 

обављаће се без најаве, а 

ради остварености циљева 

једног или више часова и 

савладаности 

програмских садржаја и 

остварености предвиђених 

исход 

 

 



76 
 

2.9. Биологија 
 

ПРЕДМЕТ: Биологија          РАЗРЕД: VIII                 

ФОНД ЧАСОВА: 68 

 

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 УТВРЂИВАЊЕ СИСТЕМАТИЗАЦИЈА УКУПНО 

 

ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ 

И ФУНКЦИЈЕ 

13 12 2 27 

ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 5 3 2 10 

 

ПОРЕКЛО И 

РАЗНОВРСНОСТ 

ЖИВОТА  

3 1 1 5 

НАСЛЕЂИВАЊЕ И 

ЕВОЛУЦИЈА  

5 3 1 9 

ЖИВОТ У 

ЕКОСИСТЕМУ 

8 7 2 17 

УКУПНО 

 

34 26 8 68 

Корелеција са другим предметима: географија, историја, физичко и здравствено васпитање, ликовна култура, техника и технологија. 

БИОЛОГИЈА 
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ЦИЉ: да ученици изучавањем живих бића у интеракцијиса животном средином и биолошки процесима развијају одговоран однос према 

себи и природи, да разумеју значај биолошке разноврсности. 

ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА БИОЛОГИЈА: 

ИСХОДИ 

 

Ученик ће моћи да: 

 

 

НАСТАВНА 

ТЕМА/ОБЛАСТИ 

 

САДРЖАЈИ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ОПШТЕ И 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАЧИНИ И 

ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА: 

– повеже грађу ћелијских 

органела са њиховом 

улогом у метаболизму 

ћелије; 

 – повеже однос површине 

и запремине ћелије и тела 

са начином обављања 

основних животних 

функција;  

– идентификује 

регулаторне механизме у 

одржавању хомеостазе;  

– илуструје примерима 

везу између физиолошких 

одговора живих бића и 

промена у спољашњој 

средини;  

 

ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И 

ФУНКЦИЈЕ КАО 

ОСНОВА ЖИВОТА 

Улога и значај појединих 

ћелијских органела у 

метаболизму ћелије: једро, 

ендоплазмични ретикулум, 

рибозоми, хлоропласти, 

центриоле, лизозоми. 

Матичне ћелије − ћелије 

програмиране за различите 

функције. Принцип 

економичности грађе и 

функције живих бића Улога 

и значај ензима. Ендокрини 

систем и хуморална 

регулација. Регулаторна 

улога хормона биљака и 

животиња. Надражљивост, 

проводљивост, 

контрактилност. Чулно-

нервни систем животиња. 

Рефлексни лук. Поремећаји 

функције ендокриног 

система, нервног система и 

чула. Неуротрансмитери, 

нервни импулси, драж, 

надражај. Хомеостаза − 

принцип повратне спреге. 

 

-естетичка 

компетенција 

-комуникација 

-одговоран однос према 

околини 

-одговоран однос према 

здрављу 

- рад са подацима и 

информацијама 

Дигитална 

компетенција 

 
 Облици рада: 

фронтални, 

индивидуални, 

групни, рад у 

пару.  

Методе рада: 

метода усменог 

излагања, 

текстуална 

метода, 

демонстративна 

метода, метода 

презентације.  

Активност 

наставника: 

мотивисање 

ученика за учење 

предмета, 

демонстрација 

слика са 

презентација и 

модела, вођење и 

усмеравање тока 

часа, наставник 

инструкцијама 

усмерава ученике 

који самостално 

истражују, 
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Фотосинтеза. Ћелијско 

дисање. Транспирација. 

Температурна регулација 

структуришу 

чињенице и 

извлаче закључке; 

оцењивање.  

Активности 

ученика: слушање, 

активно 

укључивање у 

дискусију, 

повезивање са 

претходно 

стеченим знањем, 

извођење 

закључака.  
 

– oдговорно се односи 

према свом здрављу; 

 – изрази критички став 

према медијским 

садржајима који се баве 

здравим стиловима 

живота; 

 – повеже промене настале 

у пубертету са деловањем 

хормона;  

– идентификује 

поремећаје у раду органа 

и система органа 

изазваних нездравим 

начином живота; 

 

ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ Резултати стандардних 

лабораторијских анализа 

крви и урина. Биолошки 

смисао адолесценције 

(родни и полни идентитет у 

контексту хормонске 

активности и индивидуалне 

генетичке варијабилности). 

Заштита од полно 

преносивих болести 

контрацепција. 

Одговорност за сопствено 

здравље. 

 

-естетичка 

компетенција 

-комуникација 

-одговоран однос према 

околини 

-одговоран однос према 

здрављу 

- рад са подацима и 

информацијама 

Дигитална 

компетенција 

 
 Облици рада: 

фронтални, 

индивидуални, 

групни, рад у 

пару.  

Методе рада: 

метода усменог 

излагања, 

текстуална 

метода, 

демонстративна 

метода, метода 

презентације.  

Активност 

наставника: 

мотивисање 

ученика за учење 

предмета, 

демонстрација 

слика са 

презентација и 

модела, вођење и 

усмеравање тока 
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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.  
 

– доведе у везу промене 

животних услова са 

еволуцијом живота на 

планети; 

 – истражи давно нестале 

екосистеме;  

– повеже промене које се 

догађају организму током 

животног циклуса са 

активностима гена;  

– повеже промене 

наследног материјала са 

настанком нових врста 

путем природне 

селекције;  

ПОРЕКЛО И 

РАЗНОВРСНОСТ 

ЖИВОТА 

„Календар живота“, 

еволуција различитих група 

организама кроз геолошка 

доба и велика изумирања. 

Значај алги 

(цијанобактерија) и биљака 

за продукцију О2 и 

озонског омотача, као 

заштита од УВ зрака, и 

услов за развој осталих 

живих бића. Строматолити. 

Излазак из воде на копно. 

 

-естетичка 

компетенција 

-комуникација 

-одговоран однос према 

околини 

-одговоран однос према 

здрављу 

- рад са подацима и 

информацијама 

Дигитална 

компетенција 

 
 Облици рада: 

фронтални, 

индивидуални, 

групни, рад у 

пару.  

Методе рада: 

метода усменог 

излагања, 

текстуална 

метода, 

демонстративна 

метода, метода 

презентације.  

Активност 

наставника: 

мотивисање 

ученика за учење 

предмета, 
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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.  
 

– установи узрочно-

последичну везу између 

губитaка врста у 

екосистему и негативних 

последица у преносу 

супстанце и енергије у 

мрежама исхране;  

– критички процени 

последице људских 

делатности у односу на 

расположиве ресурсе на 

Земљи; 

НАСЛЕЂИВАЊЕ И 

ЕВОЛУЦИЈА 

Улуткавање и пресвлачење 

инсеката. Пубертет и 

адолесцеција човека. 

Цветање, плодоношење и 

сазревање плодова биљака. 

Теорија еволуције. 

Постанак нових врста кроз 

еволуционе процесе. 

Еволуција човека 

 

-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.  
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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.  
 

– повеже утицај 

еколошких чинилаца са 

распоредом 

карактеристичних врста 

које насељавају простор 

Србије;  

– истражи присуство 

инвазивних врста у својој 

ЖИВОТ У 

ЕКОСИСТЕМУ 

Еволуција и развој 

екосистема. Концепт 

климакса. Циклуси 

кружења основних 

супстанци у природи (H2 

O, C, N) и њихова 

повезаност. 

Азотофиксација, микориза, 

 

-естетичка 

компетенција 

-комуникација 

-одговоран однос према 

околини 

-одговоран однос према 

здрављу 

 
 Облици рада: 

фронтални, 

индивидуални, 

групни, рад у 

пару.  

Методе рада: 

метода усменог 

излагања, 
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околини и вероватне 

путеве насељавања;  

– истражи разлоге губитка 

биодиверзитета на 

локалном подручју. 

симбиоза, симбионтски 

организми (лишајеви). 

Ограниченост ресурса 

(капацитет средине) и 

одрживи развој. Нестанак 

врста и фактори 

угрожавања (H.I.P.P.O. 

концепт). Типични 

екосистеми Србије. Ретке и 

угрожене врсте Србије. 

Интродукције и 

реинтродукције и 

инвазивне врсте. 

Последице глобалних 

промена.  

- рад са подацима и 

информацијама 

Дигитална 

компетенција 

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.  
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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) 

Поступак праћења и 

оцењивања 

Инструменти за 

праћење и напредовање 

Време 

 

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; 

− 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; 

 
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 

Кроз усмене одговоре, 

активност на часу, самосталан 

рад, рад у групи, контролне 

вежбе. 

 

 

-Усмено испитивање 

-Писмено испитивање 

-Ангажовање ученика на 

часовима 

-Учествовање у пројекту 

 

 

Током 

школске 

године 
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− 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; 

− у довољној мери критички 

рaсуђуje; 

− показује делимични степен 

активности и ангажовања. 

Оцену довољан (2) добија 

ученик који: 
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− 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 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. Физика  

ПРЕДМЕТ: ФИЗИКА                РАЗРЕД: 8.              

ФОНД ЧАСОВА: 68 

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

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

знања о физичким феноменима кроз истраживање, усвајање основа научног метода и усмеравање према 

примени физичких закона у свакодневном животу и раду. 

ТЕМАТСКИ/ГЛОБАЛНИ ПЛАН: 

ОБЛАСТ 

 

ОБРАДА УТВРЂИВАЊЕ СИСТЕМАТИЗАЦИЈА УКУПНО 

Осцилаторно и таласно 

кретање 

4 3 1 8 

Светлосне појаве 

 

7 7 1 15 

Електрично поље 

 

5 5  10 

Електрична струја 

 

8 9 1 18 

Магнетно поље 

 

3 2 1 6 

Елементи атомске и 

нуклеарне физике 

5 3  8 

Физика и савремени 

свет 

1 1 1 3 

УКУПНО 33 30 5 6

8 

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: 

 

 

НАСТАВНА 

ТЕМА/ОБЛАСТИ 

 

САДРЖАЈИ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ОПШТЕ И 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАЧИНИ И 

ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА: 
 
– повезује физичке 

величине које описују 

осцилације и таласе; 

– описује 

карактеристике звука, 

ултразвукa и 

инфразвукa и наводи 

примере примене 

ултразвука; 

– анализира примере 

одбијања и преламања 

светлости, тоталне 

рефлексије (огледала, 

сочива) и користи 

лупу и микроскоп; 

– демонстрира и 

објасни: осциловање 

куглице клатна и тела 

обешеног о опругу, 

осциловање жица и 

ваздушних стубова; 

– демонстрира и 

објасни: појаву сенке, 

функционисање ока и 

корекцију вида; 

– примењује 

превентивне мере 

заштите од буке и од 

прекомерног 

излагања Сунчевом 

зрачењу; 

– демонстрира 

узајамно деловање 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСЦИЛАТОРНО 

И ТАЛАСНО 

КРЕТАЊЕ 

Осцилаторно кретање 

(осциловање тела 

обешеног о опругу, 

осциловање куглице 

клатна). Појмови и 

величине којима се 

описује осциловање 

тела (амплитуда, 

период, фреквенција). 

Закон 

о одржању механичке 

енергије при 

осциловању тела. 

Механички таласи. 

Основни параметри 

којима се описује 

таласно 

кретање (таласна 

дужина, фреквенција, 

брзина). 

Звук. Карактеристике 

звука и звучна 

резонанција. 

Демонстрациони 

огледи. 

Осциловање куглице 

клатна и тела 

обешеног о опругу (у 

ваздуху 

и у течности). 

Осциловање жица и 

ваздушних стубова 

(ксилофон, 

-комуникативна 

компетенција 

- дигитална 

компетенција 

- компетенција за 

учење 

-компетенција за 

сарадњу 

-компетенција за рад 

са подацима и 

информацијама 

-компетенција за 

решавање проблема 

у физици 

 

– Поступност (од 

једноставног ка 

сложеном) при 

упознава- 

њу нових појмова и 

формулисању закона. 

– Очигледност при 

излагању наставних 

садржаја (уз сваку те- 

матску целину 

наведено је више 

демонстрационих 

огледа, а у недо- 

статку наставних 

средстава могуће је 

користити и видео 

симулације). 

– Повезаност 

наставних садржаја 

са појавама у 

свакоднев- 

ном животу. 

Програмски садржаји 

на основу исхода се 

могу реализовати: 

1. излагањем садржаја 

теме уз одговарајуће 

демонстрационе 

огледе; 

2. решавањем 

квалитативних и 

квантитативних 

проблема као 

и проблем - ситуација; 
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наелектрисаних тела и 

објасни 

од чега оно зависи; 

– прикаже и опише 

електрично поље, 

израчуна силу којом 

поље 

делује на 

наелектрисање и 

повеже електрични 

напон и јачину 

електричног поља; 

– објасни провођење 

струје кроз метале, 

течности и гасове и 

упореди отпорности 

металних проводника 

на основу њихових 

карактеристика; 

– наводи и користи 

различите изворе 

електричне струје 

(ЕМS) и 

зна да их разврста 

ради рециклаже; 

– познаје основне 

елементе електричног 

кола и уме да их 

повеже, 

изабере одговарајући 

опсег мерног 

инструмента и мери 

јачину 

струје и напон, 

одређује вредност 

отпорности редно и 

паралелно 

везаних отпорника и 

резултате прикаже 

табеларно и графички; 

различите затегнуте 

жице, једнаке стаклене 

флаше са различитим 

нивоима воде). Одакле 

долази звук (гумено 

црево са два левка, 

канап и две пластичне 

чаше...). Таласи 

(таласна машина или 

када). 

Демонстрација звучне 

резонанције променом 

висине ваздушног 

стуба (дужа стаклена 

цев са водом) 

Лабораторијска вежба 

1. Мерење периода 

осциловања клатна 

или периода 

осциловања 

тега на опрузи 

2. Одређивање 

убрзања Земљине теже 

помоћу математичког 

клатна 

3. лабораторијским 

вежбама; 

4. домаћим задацима 

5. коришћењем других 

начина рада који 

доприносе бољем 

разумевању садржајa 

теме (пројекти, 

истраживачки задаци, 

вр- 

шњачко учење, 

допунска настава, 

додатни рад...); 

6. систематским 

праћењем рада сваког 

ученика. 
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– описује ефекте који 

се испољавају при 

протицању електричне 

струје; 

– описује узајамно 

деловање два 

паралелна проводника 

са струјом, 

деловање магнетног 

поља на струјни 

проводник и принцип 

рада 

електромагнета и 

електромотора; 

– објасни принцип 

рада компаса и 

природу Земљиног 

магнетног 

поља; 

– користи компас и 

апликације за паметне 

телефона за 

оријентацију у 

природи; 

– препозна основна 

својства наизменичне 

струје, израчуна 

потрошњу електричне 

енергије у 

домаћинству и да се 

придржава 

основних правила 

безбедности при 

коришћењу 

електричних 

уређаја у 

свакодневном животу; 

– решава 

квалитативне, 

квантитативне и 

графичке задатке из 

сваке 



91 
 

наведене области; 

– објасни структуру 

атомског језгра и 

нуклеарне силе; 

– опише 

радиоактивност, врсте 

зрачења, радиоактивне 

изотопе, 

познаје њихово 

дејство, примену и 

мере заштите; 

– разликује фисију и 

фузију и наводи 

могућности њихове 

примене__ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЕТЛОСНЕ 

ПОЈАВЕ 

 
Карактеристике 

светлости. 

Праволинијско 

простирање светлости 

(сенка и полусенка, 

помрачење Сунца и 

Месеца). 

Закон одбијања 

светлости. Равна и 

сферна огледала и 

конструкција 

ликова предмета. 

Брзина светлости у 

различитим 

срединама. Индекс 

преламања и 

закон преламања 

светлости. Тотална 

рефлексија. 

Преламање светлости 

кроз призму и сочива. 

Одређивање положаја 

ликова код сочива. 

Оптички инструменти. 

Лупа и микроскоп. 
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Демонстрациони 

огледи. 

Сенке. Хартлијева 

плоча за илустровање 

закона о одбијању и 

преламању светлости. 

Преламање светлости 

(штапић делимично 

уроњен у чашу с 

водом, новчић у чаши 

са водом и испод ње). 

Преламање беле 

светлости при пролазу 

кроз призму. 

Преламање 

светлости кроз сочиво, 

око и корекција вида 

(оптичка клупа, 

геометријска оптика на 

магнетној табли, 

стаклена флаша са 

водом 

као сочиво). Лупа и 

микроскоп. 

Лабораторијске вежбе 

1. Провера закона 

одбијања светлости 

коришћењем равног 

огледала. 

2. Одређивање жижне 

даљине сабирног 

сочива. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наелектрисавање тела. 

Елементарна количина 

наелектрисања. 

Закон о одржању 

количине 

наелектрисања. 

Узајмно деловање 

наелектрисаних тела. 

Кулонов закон. 
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ЕЛЕКТРИЧНО 

ПОЉЕ 

Електрично поље 

(линије сила, хомогено 

и нехомогено поље). 

Рад 

силе електричног 

поља. Напон. Веза 

напона и јачине 

хомогеног 

електричног поља. 

Електричне појаве у 

атмосфери. 

Демонстрациони 

огледи. 

Наелектрисавање 

чврстих изолатора и 

проводника. 

Електрофор, 

електрично клатно и 

електроскоп. Линије 

сила електричног поља 

(перјанице, гриз у 

рицинусовом уљу и 

јаком електричном 

пољу). 

Фарадејев кавез. 

Антистатичке подлоге. 

Инфлуентна машина. 

Мехури сапунице у 

електричном пољу. 

Модел громобрана. 

  

 

 

 

 

 

 

 

ЕЛЕКТРИЧНА 

СТРУЈА 

Електрична струја 

(једносмерна, 

наизменична). Услови 

за 

настајање електричне 

струје и извори струје 

(EMS). Мерење 

електричне струје и 

напона. 

Електрична отпорност 

проводника. 
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Проводници и 

изолатори. 

Омов закон за део 

струјног кола. Рад и 

снага електричне 

струје. 

Џул-Ленцов закон. 

Омов закон за цело 

струјно коло. 

Везивање 

отпорника. 

Електрична струја у 

течностима и 

гасовима. 

Мере заштите од 

електричне струје 

(жива бића, објекти и 

електрични уређаји). 

Демонстрациони 

огледи. 

Демонстрациони 

амперметар у струјном 

колу. Регулисање 

електричне струје у 

колу реостатом и 

потенциометром. 

Графитна 

мина (оловке) као 

потенциометар. 

Мерење електричне 

отпорности 

омметром. Загревање 

проводника при 

протицању електричне 

струје. Протицање 

електричне струје у 

воденом раствору 

кухињске 

соли. Лимун као 

батерија. Пражњење у 

Гајслеровим цевима 
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помоћу Теслиног 

трансформатора. 

Лабораторијске вежбе 

1. Зависност 

електричне струје од 

напона на отпорнику 

(таблични 

и графички приказ 

зависности). 

2. Одређивање 

електричне 

отпорности отпорника 

у колу помоћу 

амперметра и 

волтметра. 

3. Мерење електричне 

струје и напона у колу 

са серијски и 

паралелно повезаним 

отпорницима и 

одређивање 

еквивалентне 

отпорности 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

МАГНЕТНО 

ПОЉЕ 

 

Магнетно поље 

сталних магнета. 

Магнетно поље Земље. 

Магнетно поље 

електричне струје. 

Дејство магнетног 

поља на 

струјни проводник. 

Допринос Николе 

Тесле и Михајла 

Пупина развоју науке 

о 

електромагнетним 

појавама и њиховој 

примени. 

Демонстрациони 

огледи. 
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Линије сила магнетног 

поља потковичастог 

магнета и магнетне 

шипке. Магнетна игла 

и школски компас. 

Ерстедов оглед. 

Електромагнет. 

Узајамно деловање два 

паралелна проводника 

кроз 

које протиче струја. 
  

 

ЕЛЕМЕНТИ  

АТОМСКЕ И 

НУКЛЕАРНЕ 

ФИЗИКЕ 

Структура атома 

(језгро, електронски 

омотач). Нуклеарне 

силе. 

Природна 

радиоактивност. 

Радиоактивно зрачење 

(алфа, бета 

и гама зраци) и њихово 

дејство на биљни и 

животињски свет. 

Заштита од 

радиоактивног 

зрачења. 

Вештачка 

радиоактивност. 

Фисија и фузија. 

Примена нуклеарне 

енергије и 

радиоактивног 

зрачења. 

Демонстрациони 

оглед. 

Детекција присуства 

радиоактивног 

зрачења. (школски 

Гајгер- 

Милеров бројач) 

  

  

 

 

Значај физике за развој 

других природних 

наука 
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ФИЗИКА И 

САВРЕМЕНИ 

СВЕТ 

Допринос физике 

развоју савремене 

медицине (ултразвук, 

ЕКГ, 

скенер, магнетна 

резонанција, Гама 

нож…) 

Физика и савремене 

технологије (интернет, 

мобилна телефонија, 

даљинско управљање, 

нанофизика....) 

 

СТАНДАРДИ: 

 

ОБЛАСТ: Електрична струја 

Ниво Ознака 

стандарда 

Стандард 

 

 

 

 

 

ФИ. 1.1.2. 
уме да препозна смер деловања магнетне и 

електростатичке силе 

ФИ. 1.3.1. 
уме да препозна да струја тече само кроз проводне 

материјале 

ФИ. 1.3.2. 
уме да препозна магнетне ефекте електричне 

струје 

ФИ. 1.4.1. 
уме да чита мерну скалу и зна да одреди вредност 

најмањег подеока 
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ОСНОВНИ 
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 

 

 

 

 

 

 

СРЕДЊИ 

ФИ.  2.3.5. Уме да препозна топлотне ефекте електричне 

струје  

ФИ.  2.3.6. Разуме помове енергије и снаге електричне струје  

ФИ. 2.4.1. 
зна да разликује електричне проводнике и 

изолаторе 

ФИ.2.4.2. зна називе основних елемената електричног кола 

ФИ.2.4.3. уме да препозна да ли су извори напона везани 

редно или паралелно 

ФИ.2.4.4. уме да израчуна отпор, јачину струје или напон 

ако су му познате друге две величине 

ФИ. 2.5.2 
уме да препозна појаве код којих се електрична 

енергија троши на механички рад 
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ФИ. 2.6.1. разуме и примењује основне математичке 

формулације односа и законитости у физици, нпр. 

директну и обрнуту пропорционалнос 

ФИ. 2.7.1. уме табеларно и графички да прикаже резултате 

посматрања или мерења 

ФИ. 2.7.3. 

 

уме да реализује експеримент по упутству 

 

 

 

НАПРЕДНИ 

ФИ. 3.3.1 
уме да претвара јединице изведених физичких 

величина у одговарајуће јединице SI система 

ФИ. 3.4.1 
зна како се везују отпорници и инструменти у 

електричном колу 

ФИ. 3.4.2. 

 

Уме да мери јачину струје и напон у електричном 

колу. 

ФИ.3.7.2. уме да препозна питање на које можемо да 

одговоримо посматрањем или експериментом  

 

 

 

ОБЛАСТ: Осцилаторно и таласно кретање 



100 
 

Ниво Ознака 

стандарда 

Стандард 

 

ОСНОВНИ 

ФИ.1.2.1 уме да препозна врсту кретања према облику путање 

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 

 

СРЕДЊИ 

ФИ. 2.2.3. уме да препозна основне појмове који описују 

осцилаторно кретање 

ФИ. 2.7.2. 
уме да врши једноставна уопштавања и 

систематизацију резултата 

ФИ.2.7.3 
уме да реализује експеримент по упутству 

 

 

НАПРЕДНИ 

ФИ.3.2.2. 
уме да примени односе између физичких величина 

које описују осцилаторно кретање 

ФИ.3.2.3. зна како се мењају положај и брзина при осцилаторном 

кретању 
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ФИ.3.2.4. зна основне физичке величине које описују таласно 

кретање 

ФИ.3.2.5. 
уме да препозна основне особине звука и светлости 

ФИ.3.2.6. 
зна како се прелама и одбија светлост 

ФИ. 3.7.1. 
уме да донесе релевантан закључак на основу 

резултата мерења 
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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) 

Поступак праћења и 

оцењивања 

Инструменти за 

праћење и 

напредовање 

Време 

 

А) Степен 

остварености 

циљева и 

прописаних, 

односно 

прилагођених 

стандарда и исхода 

 

Б) Ангажовање 

ученика у настави 

 

 

В) Самосталност у 

раду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У настави оријентисаној на 

достизање исхода вреднују се 

oстварени ниво постигнућа и 

напредовање током процеса 

учења. 

Да би вредновање било 

објективно потребно је да буде 

усклађено 

са принципима оцењивања и 

Правилником о оцењивању. 

Наставник је дужан да 

континуирано прати рад сваког 

ученика кроз непрекидно 

проверавање његових усвојених 

знања, стечених на основу свих 

облика наставе: демонстрационих 

огледа,предавања, решавања 

квантитативних и квалитативних 

задатака,лабораторијских вежби, 

и пројеката... 

 
➢ Начини прилагођавања 

програма наставе и учења 

ученицима којима је потребна 

додатна образовна подршка: 

У складу са утврђеним потребама 

извршити индивидуализацију 

наставе и обезбедити додатну 

образовну подршку: 

– просторно, садржајно и 

методичко прилагођавање 

наставног програма (нпр. 

распоред седења, избор градива и 

У сваком разреду треба 

континуирано 

проверавати и вред- 

новати компетенције 

(знања, вештине и 

ставове) ученика помоћу 

усменог испитивања, 

кратких писмених 

провера, тестова на крају 

већих целина, контролних 

вежби и провером 

експерименталних 

вештина. Наставник 

физике треба да омогући 

ученицима да искажу 

сопствена размишљања о 

неким физичким појавама 

и да то адекватно 

вреднује. 

На почетку школске 

године потребно је 

спровести иницијал- 

ни тест. Овај тест је 

инструмент провере 

предзнања и потенцијала 

ученика. На крају школске 

године, такође, треба 

спровести часове 

систематизације градива и 

проверити ниво 

постигнућа ученика и 

степен остварености 

образовних исхода. 

Током 

школске 

године 
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прилагођавање задатака, начина 

и врста оцењивања...); 

– коришћење вршњачке подршке 

и помоћи у остваривању 

прилагођених исхода и развијању 

компетенција; 

– размена искустава и сарадња са 

члановима одговарајућих 

стручних већа и тимова у школи. 
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2.11. Хемија  

ПРЕДМЕТ: Хемија                               РАЗРЕД: 8. разред                       

ФОНД ЧАСОВА: 68  

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 

 

ОБРАДА УТВРЂИВАЊЕ СИСТЕМАТИЗАЦИЈА УКУПНО 

  

 

 

 

  

 

 

Неметали, оксиди 

неметала и киселине 

 

 

 

6 

 

6 

 

                 

 

12 

Метали, оксиди метала и 

хидроксиди (базе) 

4 3                   7 

Соли 2 1                    3 

Електролитичка 

дисоцијација киселина, 

хидроксида и соли 

5 7  12 

Увод у органску хемију 1 1  2 

Угљоводоници 7 4                   11 

Органска једињења са 

кисеоником 

 

 

 

5 

 

3 

 

                   

 

8 
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Биолошки важна 

органска једињења 

 

5 6                    11 

Хемија животне средине                    1                     1                                        2 

УКУПНО                    36                     32                    68 

Корелеција са другим предметима: физика, хемија и математика. 

 

ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА  Хемије: 

ИСХОДИ 

 

Ученик ће моћи да: 

 

 

НАСТАВН

А 

ТЕМА/ОБЛ

АСТИ 

 

САДРЖАЈИ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ОПШТЕ И 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА: 

- Зна о заступљености 

неметала и њихових 

једињења у природи. 

- Зна физичка својства 

неметала. 

- Разуме хемијска 

својства неметала. 

- Повезује својства 

неметала са положајем 

у Периодном систему 

елемената. 

- Зна значење појмова 

оксид и оксидација. 

- Примењује правила 

писања формула 

оксида. 

 

 

 

 

 

Неметали, 

оксиди 

неметала и 

киселине 

 

Структура атома. 

Хемијска веза.  

Хемијске 

реакције и 

израчунавања. 

Физичка својства 

неметала. 

Водоник, 

кисеоник, сумпор 

и азот-својства и 

примена.  

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 
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- Представља хемијским 

једначинама реакције 

оксидације. 

- Зна значење појма 

киселина. 

- Разуме начине 

добијања киселина. 

- Испитује физичка 

својства неметала. 

- Примењује начине 

доказивања киселина 

индикаторима. 

- Разликује на основу 

формула оксиде и 

киселине. 

- Зна примене важнијих 

неметала и њихових 

једињења у 

свакодневном животу. 

СТАНДАРДИ: 

ХЕ.1.1.2, ХЕ.1.1.6, 

ХЕ.1.1.8, ХЕ.1.2.1, 

ХЕ.1.2.2, ХЕ.1.2.4, 

ХЕ.1.2.5, ХЕ.1.2.6, 

ХЕ.1.2.7, ХЕ.1.2.8, 

ХЕ.1.2.9, ХЕ.1.2.10, 

ХЕ.1.6.1, ХЕ.1.6.2,  

ХЕ.2.1.1, ХЕ.2.1.2, 

ХЕ.2.1.4, ХЕ 2.1.7, 

ХЕ.2.1.8, ХЕ.2.2.1, 

ХЕ.2.2.2, ХЕ.2.2.3, 

ХЕ.2.2.4, ХЕ.2.6.1, 

ХЕ.2.6.2, ХЕ.2.6.3, 

ХЕ.3.1.2, ХЕ.3.1.9, 
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ХЕ.3.2.1, ХЕ.3.2.2, 

ХЕ.3.6.4. 

- Зна о 

заступљености метала 

и њихових једињења у 

природи. 

- Зна физичка 

својства метала. 

- Разуме хемијска 

својства метала. 

- Повезује својства 

метала са положајем у 

Периодном систему 

елемената. 

- Зна значење 

појмова хидроксид. 

- Примењује 

правила писања 

формула хидроксида. 

- Разуме начине 

добијања хидроксида. 

- Испитује физичка 

својства метала. 

- Примењује 

начине доказивања 

хидроксида 

индикаторима. 

- Разликује на 

основу формула 

оксиде, киселине и 

хидроксиде. 

- Зна својства 

метала која одређују 

њихову практичну 

примену. 

 

 

Метали, 

оксиди 

метала и 

хидроксид

и (базе) 

 

Физичка својства 

метала. Реакција 

метала са 

киселинама. 

Заступљеност 

метала у природи 

и њихова основна 

физичка својства. 

Калцијум, 

гвожђе, 

алуминијум, 

бакар- својства и 

примена. Легуре 

Компетенција за 

целоживотно учење, 

комуникација, 

сарадња, одговоран 

однос према околини 

Презентује о металима - 

поспешује самосталан рад 

ученика - подстиче ученике 

на дискусију резултата -

фронтални, индивидуални 
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- Зна својства и 

примене важнијих 

легура. 

СТАНДАРДИ: 

ХЕ.1.1.2, ХЕ.1.1.6, 

ХЕ.1.1.8, ХЕ.1.2.1, 

ХЕ.1.2.2, ХЕ.1.2.3, 

ХЕ.1.2.4, ХЕ.1.2.5, 

ХЕ.1.2.6, ХЕ.1.2.7, 

ХЕ.1.2.8, ХЕ.1.2.10, 

ХЕ.1.6.1, ХЕ.1.6.2, 

ХЕ.2.1.2, ХЕ.2.1.4, 

ХЕ.2.1.7, ХЕ.2.1.8, 

ХЕ.2.2.1, ХЕ.2.2.2, 

ХЕ.2.6.1, ХЕ.2.6.2, 

ХЕ.2.6.3, ХЕ.3.1.2, 

ХЕ.3.1.8, ХЕ.3.1.9, 

ХЕ.3.2.1, ХЕ.3.2.2, 

ХЕ.3.6.1, ХЕ.3.6.2, 

ХЕ.3.6.3, ХЕ.3.6.4. 

- Зна значење појма 

соли. 

- Саставља формуле 

соли на основу 

назива. 

- Саставља називе 

соли на основу 

формуле. 

- Разуме начине 

добијања соли. 

- Уочава генетску 

повезаност оксида, 

киселина, 

хидроксида и соли. 

Соли 

Соли, добијање 

соли, физичка и 

хемијска својства 

Компетенција за 

целоживотно учење, 

комуникација, сарадња, 

одговоран однос према 

околини 

- Зна физичка својства соли. 

- Разуме хемијска својства соли. 

- Разликује на основу формула 

оксиде, киселине, хидроксиде и 

соли. 

- Зна примене важнијих соли. 
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- Зна физичка 

својства соли. 

- Разуме хемијска 

својства соли. 

- Разликује на 

основу формула 

оксиде, киселине, 

хидроксиде и соли. 

- Зна примене 

важнијих соли. 

СТАНДАРДИ: 

ХЕ.1.1.2, ХЕ.1.1.6, 

ХЕ.1.1.8, ХЕ.1.2.4, 

ХЕ.1.2.5, ХЕ.1.2.6,, 

ХЕ.1.2.9, ХЕ.1.2.10, 

ХЕ.1.6.1, ХЕ.1.6.2, 

ХЕ.2.1.1, ХЕ.2.1.2, 

ХЕ.2.1.4, ХЕ.2.1.7, 

ХЕ.2.1.8, ХЕ.2.2.1, 

ХЕ.2.2.2, ХЕ.2.6.1, 

ХЕ.2.6.2, ХЕ.2.6.3, 

ХЕ.3.1.2, ХЕ.3.1.5, 

ХЕ.3.1.8, ХЕ.3.1.9, 

ХЕ.3.2.5, ХЕ.3.2.6, 

ХЕ.3.6.1, ХЕ.3.6.2, 

ХЕ.3.6.3, ХЕ.3.6.4. 

- Зна шта су 

електролити. 

- Објашњава појам 

електролитичке 

дисоцијације. 

- Разуме реакције 

електролитичке 

дисоцијације 

киселина, 

Електролити

чка 

дисоцијација 

киселина, 

хидроксида и 

соли 

Електролитичка 

дисоцијација 

киселина, 

хидроксида и соли. 

Мера киселости 

раствора, PH-скала 

Компетенција за 

целоживотно учење, 

комуникација, сарадња, 

дигитална компетенција, 

одговоран однос према 

околини 

- Схвата појам електролитичке 

дисоцијације. 

- Разуме реакције 

електролитичке дисоцијације 

киселина, хидроксида и соли и 

представља их хемијским 

једначинама.  

- Тумачи pH-скалу. 
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хидроксида и соли 

и представља их 

хемијским 

једначинама. 

- Тумачи pH-скалу. 

- Зна рН вредност 

воде. 

- Зна киселост неких 

супстанци из 

свакодневног 

живота (соде-

бикарбоне, сапуна, 

кафе,...). 

СТАНДАРДИ: 

ХЕ.1.1.4, ХЕ.1.1.5, 

ХЕ.1.1.8, ХЕ.1.2.4, 

ХЕ.1.2.6, ХЕ.1.2.8,  

ХЕ.2.1.2, ХЕ.2.1.4, 

ХЕ.2.2.1, ХЕ.2.2.2,, 

ХЕ.3.1.2, ХЕ.3.1.3, 

ХЕ.3.1.4, ХЕ.3.2.1, 

ХЕ.3.2.5. 

- Зна да су једињења 

угљеника, изузев 

оксида, угљене 

киселине и њених 

соли (карбоната и 

хидрогенкарбоната

) органска 

једињења. 

- Разуме да су 

различити начини 

повезивања 

угљеникових 

једињења узрок 

Увод у 

органску 

хемију 

Својства атома 

угљеника 

Компетенција за 

целоживотно учење, 

сарадња, комуникација, 

решавање проблема, 

дигитална компетенција, 

одговоран однос према 

околини 

- Схвата да су једињења 

угљеника, изузев оксида, угљене 

киселине и њених соли органска 

једињења. 

- Схвата да су различити начини 

повезивања угљеникових 

једињења узрок многобројности 

органских једињења. 

- Зна општа својства органских 

једињења. 
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многобројности 

органских 

једињења. 

- Зна општа својства 

органских 

једињења. 

СТАНДАРДИ: 

ХЕ.1.1.6, ХЕ.1.1.8, 

ХЕ.1.2.1, ХЕ.1.2.4, 

ХЕ.1.2.5, ХЕ.2.1.4, 

ХЕ.2.2.1, ХЕ.2.2.2, 

ХЕ.3.1.3, ХЕ.3.1.4. 

 

Зна састав, поделу и 

физичка својства 

угљоводоника. 

- Разликује  алкане, 

алкене и алкине на 

основу молекулске 

и структурне 

формуле и на 

основу назива. 

- Саставља формуле 

и називе 

једноставнијих 

угљоводоника. 

- Зна да 

угљоводоници 

подлежу реакцији 

сагоревања у којој 

се ослобађа 

топлота. 

- Разуме основне 

хемијске реакције 

алкана 

 

Угљоводони

ци 

 

Засићени, 

незасићени, 

ароматични 

угљоводоници 

 

Компетенција за 

целоживотно учење, 

комуникација, решавање 

проблема, естетичка 

компетенција 

 

- Разликује  алкане, алкене и 

алкине на основу молекулске и 

структурне формуле и на основу 

назива. 

- Саставља формуле и називе 

једноставнијих угљоводоника. 
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(супституција), 

алкена и алкина 

(адиција). 

- Зна да су главни 

природни извори 

угљоводоника 

нафта и земни гас. 

- Зна примене 

важнијих деривата 

нафте и земног 

гаса. 

- Зна примене 

важнијих 

полимера. 

СТАНДАРДИ: 

ХЕ.1.1.2, ХЕ.1.1.5, 

ХЕ.1.1.6, ХЕ.1.1.8, 

ХЕ.1.3.1, ХЕ.1.3.2, 

ХЕ.1.3.3, ХЕ.1.6.2, 

ХЕ.2.1.1, ХЕ.2.1.2, 

ХЕ.2.1.4, ХЕ.2.1.8, 

ХЕ.2.3.1, ХЕ.2.6.1, 

ХЕ.2.6.2, ХЕ.2.6.3, 

ХЕ.3.1.2, ХЕ.3.1.5, 

ХЕ.3.1.8, ХЕ.3.1.9, 

ХЕ.3.3.1, ХЕ.3.3.2, 

ХЕ.3.3.3, ХЕ.3.6.1, 

ХЕ.3.6.2, ХЕ.3.6.3, 

ХЕ.3.6.4. 

- Уочава 

хидроксилну групу 

алкохола као 

функционалну 

групу која 

карактерише 

Органска 

једињења са 

кисеоником 
Алкохоли, 

карбоксилне 

киселине, естри 

Компетенција за 

целоживотно учење, 

комуникација, сарадња 

- Разуме хидроксилну групу 

алкохола као функционалну 

групу која карактерише 

алкохоле као класу органских 

једињења. 
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алкохоле као класу 

органских 

једињења. 

- Примењује  

правила 

номенклатуре 

алкохола. 

- Разликује алкохоле 

на основу 

различитих подела. 

- Повезује  добијање 

етанола са 

претходним 

знањима. 

- Разуме  да су 

физичка и хемијска 

својства алкохола   

одређена 

присуством 

хидроксилне групе. 

- Уочава, испитује, 

анализира и 

закључује о 

својствима 

алкохола на основу 

огледа. 

- Повезује претходна 

знања са применом 

алкохола и разуме 

примену етанола 

као замену за 

фосилна горива. 

- Уочава 

функционалну 

групу 

- Примењује  правила 

номенклатуре алкохола.  

- Разликује алкохоле на основу 

различитих подела. 

- Повезује  добијање етанола са 

претходним знањима. 

- Разуме  да су физичка и 

хемијска својства алкохола   

одређена присуством 

хидроксилне групе. 

- Уочава, испитује, анализира и 

закључује о својствима алкохола 

на основу огледа. 
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карактеристичну за 

карбоксилне 

киселине. 

- Примењује  

правила 

номенклатуре 

карбоксилних 

киселина. 

- Повезује знања о 

органским 

киселинама 

(сирћетна, 

лимунска, млечна 

киселина) са 

знањима из других 

предмета или из 

свакодневног 

живота. 

- Повезује присуство 

карбоксилне групе 

са  физичким и 

хемијским 

својствима 

карбоксилних 

киселина. 

- Уочава, објашњава, 

анализира и 

закључује о 

својствима 

карбоксилних 

киселина на основу 

огледа испитивања 

својстава сирћетне 

киселине. 
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- Повезује знања о 

општим својствима 

карбоксилних 

киселина са 

својствима виших 

масних киселина. 

- Разуме да су више 

масне киселине  

састојци 

примарних 

биомолекула-масти 

и уља. 

- Зна појам естара. 

- Разуме правила 

номенклатуре 

естара. 

- Разуме реакције 

естерификације. 

- Уочава својства 

естара на основу 

огледа. 

- Разуме утицај 

својстава естара 

присутних  у 

природним 

производима на 

њихове одлике. 

СТАНДАРДИ: 

ХЕ.1.1.2, ХЕ.1.1.6, 

ХЕ.1.1.7, ХЕ.1.1.8, 

ХЕ.1.1.12, ХЕ.1.3.1, 

ХЕ.1.3.2, ХЕ.1.3.3, 

ХЕ.1.6.1, ХЕ.1.6.2, 

ХЕ.2.1.1, ХЕ.2.1.2, 

ХЕ.2.1.4, ХЕ.2.1.7, 
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ХЕ.2.1.8, ХЕ.2.3.1, 

ХЕ.2.6.1, ХЕ.2.6.2, 

ХЕ.2.6.3, ХЕ.3.1.2, 

ХЕ.3.1.5, ХЕ.3.1.6, 

ХЕ.3.1.8, ХЕ.3.1.9, 

ХЕ.3.3.1, ХЕ.3.3.2, 

ХЕ.3.3.3, ХЕ.3.6.1, 

ХЕ.3.6.2, ХЕ.3.6.3, 

ХЕ.3.6.4. 

 

 

 

- Зна хемијски састав 

масти и уља. 

- Зна физичка 

својства масти и 

уља. 

- разуме основна 

хемијска својстава 

масти и уља. 

- Зна о значају и 

улози масти и уља 

у живим бићима. 

- Зна шта су угљени 

хидрати и о 

њиховом значају и 

улози у живим 

бићима. 

- Представља  

структурним 

формулама глукозу 

и фруктозу. 

- Разуме физичка 

својства угљених 

хидрата. 

Биолошки 

важна 

органска 

једињења 

Масти и уља, 

угљени хидрати, 

моносохариди, 

аминокиселине и 

протеини 

Компетенција за 

целоживотно учење, 

комуникација, решавање 

проблема, дигитална 

компетенција, рад с 

подацима и 

информацијама 

- -објашњава хемијски састав 

масти и уља, Зна о значају и 

улози масти и уља у живим 

бићима. 

- Зна шта су угљени хидрати и о 

њиховом значају и улози у 

живим бићима. 
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- Разликује према 

сложености 

моносахариде, 

дисахариде и 

полисахариде. 

- Зна о практичној 

примени угљених 

хидрата. 

- Зна структуру 

аминокиселина. 

- Зна формуле и 

називе важнијих 

аминокиселина. 

- Зна да су протеини 

природни 

полимери 

протеинских 

аминокиселина. 

- Зна значај 

есенцијалне 

аминокиселине. 

- Зна  о значају и 

улози протеина у 

живим бићима. 

- Наводи животне 

намирнице богате 

мастима и уљима, 

угљеним 

хидратима и 

протеинима. 

- Разликује витамине 

према 

растворљивости у 

води. 
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- Зна о значају и 

улози витамина у 

људском 

организму. 

- Испитује и уочава 

својства масти и 

уља, угљених 

хидрата и протеина 

на основу огледа. 

- Уме да докаже 

скроб у 

намирницама. 

СТАНДАРДИ: 

ХЕ.1.1.2, ХЕ.1.1.6, 

ХЕ.1.1.12, ХЕ.1.4.1, 

ХЕ.1.4.2, ХЕ.1.6.1, 

ХЕ.1.6.2, ХЕ.2.1.1, 

ХЕ.2.1.4, ХЕ.2.1.7, 

ХЕ.2.1.8, ХЕ.2.1.9, 

ХЕ.2.4.1, ХЕ.2.6.1, 

ХЕ.2.6.2, ХЕ.2.6.3, 

ХЕ.3.1.6, ХЕ.3.1.8, 

ХЕ.3.1.9, ХЕ.3.4.1, 

ХЕ.3.4.2, ХЕ.3.6.1, 

ХЕ.3.6.2, ХЕ.3.6.3, 

ХЕ.3.6.4. 

- Зна о загађивачима 

(неорганским и 

органским 

супстанцама) 

ваздуха, воде и 

земљишта и мерама 

заштите. 

- Зна о правилима 

безбедног 

Хемија 

животне 

средине 

Загађивачи ваздуха, 

воде и земљишта. 

Мере заштите 

 - Зна о загађивачима 

(неорганским и органским 

супстанцама) ваздуха, воде и 

земљишта и мерама заштите. 
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поступања са 

супстанцама и 

значају правилног 

складиштења. 

СТАНДАРДИ: 

ХЕ.1.5.1 

СТАНДАРДИ: 

ХЕ.1.2.1. ХЕ.1.2.4. ХЕ.1.2.6. 

ХЕ.1.3.1. ХЕ.1.3.2. ХЕ.1.3.3. 

ХЕ.1.4.2. ХЕ.2.2.1. ХЕ.2.2.2. 

ХЕ.2.3.1. ХЕ.2.4.1. ХЕ.3.2.2. 

ХЕ.3.3.1. ХЕ.3.3.2. ХЕ.3.3.3. 

ХЕ.3.4.1. ХЕ.3.4.2. 
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ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

Начин провере остварености исхода, формативно и сумативно оцењивање 

ЕЛЕМЕНТИ ОЦЕНЕ И КРИТЕРИЈУМИ 

ОЦЕЊИВАЊА 

(Правилник о оцењивању ученика Сл. гласник РС, 

10/19) 

Поступак праћења и 

оцењивања 

Инструменти за 

праћење и 

напредовање 

Време 

 

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; 

- решава проблеме на 

нивоу стваралачког 

мишљења и у потпуности 

критички рaсуђуje; 

- показује изузетну 

самосталност уз изузетно 

Праћење развоја, 

напредовања и 

остварености постигнућа 

ученика у току школске 

године обавља се 

формативним и 

сумативним оцењивањем. 

Формативно оцењивање, у 

смислу овог правилника, 

јесте редовно праћење и 

процена напредовања у 

остваривању прописаних 

исхода, стандарда 

постигнућа и ангажовања у 

оквиру обавезног 

предмета, изборних 

програма, активности 

(пројектне наставе и 

слободних наставних 

активности). Формативне 

оцене се по правилу 

евидентирају у педагошкој 

документацији наставника, 

у складу са овим 

правилником и најчешће се 

 

-Писмена провера 

-Усмена провера 

-Практичан рад 

Најмање два 

пута у току 

тромесечја, 

односно 

четири оцене 

у току 

полугодишта.  
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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; 

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 



122 
 

- у знатној мери лoгички 

пoвeзуje чињeницe и 

пojмoвe; 

- већим делом самостално 

изводи закључке који се 

заснивају на подацима и 

делимично самостално 

решава поједине 

проблеме; 

- у довољној мери 

критички рaсуђуje; 

- показује делимични 

степен активности и 

ангажовања. 

Оцену довољан (2) добија 

ученик који: 

- знања која је остварио су 

на нивоу репродукције, уз 

минималну примену; 

- у мањој мери лoгички 

пoвeзуje чињeницe и 

пojмoвe и искључиво уз 

подршку наставника 

изводи закључке који се 

заснивају на подацима; 

- понекад је самосталан у 

решавању проблема и у 

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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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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2.11. Техника и технологија 
РАЗРЕД: ОСМИ ФОНД ЧАСОВА: 68 

 
 

ТЕМАТСКИ/ГЛОБАЛНИ ПЛАН: 
 

ОБЛАСТ ОБРАДА ОСТАЛИ ТИПОВИ 

ЧАСА 

УКУПНО 

ЖИВОТНО И 
РАДНО ОКРУЖЕЊЕ 

4 2 6 

САОБРАЋАЈ 4 2 6 

ТЕХНИЧКА И 

ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ 

 

6 

 

12 

 

18 

РЕСУРСИ И 
ПРОИЗВОДЊА 

10 10 20 

КОНСТРУКТОРСКО 

МОДЕЛОВАЊЕ 

 

1 

 

17 

 

18 

УКУПНО 
25 43 68 

 

Корелеција са другим предметима: информатика и рачунарство, природа и друштво, географија, биологија, 

ликовна култура 

 

 

 

 

 

 

Циљ учења Технике и технологије је да ученик развије техничко-технолошку писменост, да изгради одговоран однос према раду и 

производњи, животном и радном окружењу, коришћењу техничких и технолошких ресурса, стекне бољи увид у сопствена професионална 

интересовања и поступа предузимљиво и иницијативно. 
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ИСХОДИ 

 

Ученик ће моћи да: 

 

НАСТАВНА 

ТЕМА/ОБЛАСТИ 

 

САДРЖАЈИ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ОПШТЕ И 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАЧИНИ И 

ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА: 

– процени значај 

електротехнике, 

рачунарства и 

мехатронике у 

животном и радном 

окружењу; 

– анализира опасности 

од неправилног 

коришћења 

електричних апарата 

и уређаја и познаје 

поступке пружања 

прве помоћи; 

– образложи важност 

енергетске 

ефикасности 

електричних уређаја у 

домаћинству; 

– повеже професије 

(занимања) у 

области 

електротехнике и 

мехатронике са 

сопственим 

интересовањима; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ЖИВОТНО И 

РАДНО ОКРУЖЕЊЕ 

 

 

 

 

 

 
Увод у 

електротехнику, 

рачунарство и 

мехатронику. 

Електрична 

инсталација-опасност и 

мере заштите. 

Примена електричних 

апарата и уређаја у 

домаћинству, штедња 

енергије и енергетска 

ефикасност. 

Професије (занимања) у 

области 

електротехнике и 

мехатронике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одговоран однос 

према здрављу, 

Одговоранн однос 

према околини, 

Естетичка 

компетенција, 

Предузимљивост и 

предузетничка 

компетенција. 

Уз помоћ различитих 

медија потребно је, у 

најкраћим цртама, 

приказати развој ових 

грана технике као и 

њихову међусобну 

повезаност. Путем 

примера навести 

ученике да анализирају 

утицај развоја 

наведених области на 

савремен начин 

живота. Указати на 

доприносе српских 

научника у развоју 

електротехнике и 

телекомуникација. 

Правилну употребу 

електричних апарата и 

уређаја у домаћинству 

треба представити 

ученицима што је 

могуће више на 

практичним примерима 

користећи доступна 

наставна средства и 
мултимедије, са 

посебним акцентом на 

уштеду енергије. 
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    Објаснити разреде 

енергетске 

ефикасности 

електричних уређаја на 

основу којих ученик 

може извршити 

поређење електричних 

уређаја према 
ефикасности. 

– упореди 

карактеристике 

електричних и 

хибридних 

саобраћајних 

средстава са 

конвенционалним; 

– разуме значај 

електричних и 

електронских 

уређаја у 

саобраћајним 

средствима; 

– користи доступне 

телекомуникационе 

уређаје и сервисе; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
САОБРАЋАЈ 

 

 

 

 

 

 
Саобраћајна средства 

на електропогон − 

врсте и 

карактеристике. 

Хибридна возила. 

Електрични и 

електронски уређаји у 

саобраћајним 

средствима. 

Основи 

телекомуникација. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компетенција за 

целоживотно учење, 

Одговоран однос 

према околини. 

Путем мултимедија 

приказати електрични и 

електронски систем код 

саобраћајних средстава 

(путничка возила, 

мопеди). Елементе 

система (уређаје за 

производњу и 

акумулацију електричне 

енергије, 

електропокретач, уређај 

за паљење радне смеше, 

уређаје за 

сигнализацију) повезати 

са претходним знањем 

ученика о погонским 

машинама (моторима). 

Посебно обратити 

пажњу на намену 

електронских уређаја 

(електронско 

убризгавање, сензори за 

кретање..) Осврнути се 
и на потребу 
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    исправности ових 

уређаја за безбедно 

учествовање у 

саобраћају. 

– класификује 

компоненте ИКТ 

уређаја према 

намени; 

– процени значај 

управљања 

процесима и 

уређајима помоћу 

ИКТ; 

– црта електричне 

шеме правилно 

користећи симболе; 

– користи софтвере за 

симулацију рада 

електричних кола; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧКА И 

ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ 

 

 

 

 

 

 

Основне компоненте 

ИКТ уређаја. 

Управљање процесима и 

стварима на даљину 

помоћу ИКТ. 

Основни симболи у 

електротехници. 

Рачунарски софтвери 

за симулацију рада 

електричних кола. 

Израда и управљање 

електромеханичким 

моделом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компетенција за 

целоживотно учење, 

Рад са подацима и 

информацијама, 

Дигитална 

компетенција, 

Решавање проблема. 

Упознати ученике са 

основним симболима и 

ознакама које се 

користе у електричним 

шемама и оспособити 

их за њихово цртање. 

Приликом реализације 

ове активности 

користити једноставне 

шеме. Демонстрирати 

рад са софтвером за 

симулацију рада 

електричних кола 

примереним узрасту и 

предзнањима ученика. 

Креирати вежбу у 

оквиру које ученици 

цртају електричну шему 

и користе рачунарску 

симулацију за приказ 

њеног 

функционисања. 

Осмислити вежбе у 

којима ће ученици 

саставити и управљати 

електромеханичким 

моделима користећи 

ИКТ и интерфејс. 

– састави 

електромеханички 
РЕСУРСИ И 

ПРОИЗВОДЊА 

Електроенергетски 

систем. 
Одговоран однос 

према здрављу, 

На почетку изучавања 

ове области 
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модел и управља 

њиме помоћу 

интерфејса; 

– објасни систем 

производње, 

трансформације и 

преноса електричне 

енергије; 

– анализира значај 

коришћења 

обновљивих извора 

електричне енергије; 

– разликује елементе 

кућне електричне 

инсталације; 

– повеже електрично 

и/или електронско 

коло према задатој 

шеми; 

– користи 

мултиметар; 

– анализира 

карактеристике 

електричних 

машина и повезује 

их са њиховом 

употребом; 

– класификује 

електронске 

компоненте на 

основу намене; 

– аргументује значај 

рециклаже 

електронских 
компоненти; 

 Производња, 

трансформација и 

пренос електричне 

енергије. 

Обновљиви извори 

електричне енергије. 

Електроинсталациони 

материјал и прибор. 

Кућне електричне 

инсталације. 

Састављање 

електричних кола 

Коришћење фазног 

испитивача и мерење 

електричних величина 

мултиметром. 

Електричне машине. 

Електротехнички 

апарати и уређаји у 

домаћинству. 

Основни електронике. 

Рециклажа 

електронских 

компоненти. 

Одговоран однос 

према околини, 

Компетенција за 

целоживотно учење, 

Сарадња, 

Решавање проблема. 

упознати ученике, на 

информативном нивоу, 

са електроенергетским 

системом наше земље. 

Шта га чини, које су 

потребе за електричном 

енергијом, а који 

потенцијали за 

призводњу којима 

располажемо. 
Производњу, 

трансформацију  и 

пренос електричне 

енергије објаснити уз 

помоћ мултимедије. У 

најкраћим  цртама 

објаснити 

хидроелектране, 

термоелектране  и 

нуклеарне електране, 

значај трансформисања 

електричне енергије у 

трансформаторским 

станицама, као и пренос 

електричне  енергије 

далеководима   и 

нисконапонском 

електричном  мрежом, 

од произвођача до 

потрошача. 

Садржаје у овој области, 

који су директно     везани     

за 

живот и дело нашег 
научника Николе Тесле, 
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    увек посебно истаћи и 

нагласити. 

– самостално/тимски 

истражује и 

осмишљава 

пројекат; 

– креира 

документацију, развије 

и представи бизнис 

план производа; 

– састави производ 

према осмишљеном 

решењу; 

– састави и управља 

једноставним 

школским роботом 

или мехатроничким 

моделом; 

– представи решење 

готовог 

производа/модела; 

– процењује свој рад и 

рад других и 

предлаже 

унапређење 

реализованог 

пројекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
КОНСТРУКТОРСКО 

МОДЕЛОВАЊЕ 

 

 

 

 
Моделовање 

електричних машина и 

уређаја. 

Огледи са 

електропанелима. 

Коришћење интерфејса 

за управљање помоћу 

рачунара. 

Израда једноставног 

школског робота 

сопствене 

конструкције или из 

конструкторског 

комплета. 

Рад на пројекту: 

– израда 

производа/модела; 

– управљање 

моделом; 

– представљање 

производа/модела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Компетенција за 

целоживо учење, 

Комуникација, Рад 

са подацима и 

информацијама, 

Решавање проблема, 

Сарадња, 

Естетичка 

компетенција. 

У овом разреду 

треба  заокружити 

целину о обновљивим 

изворима енергије. С 

обзиром да је у 

претходним разредима 

било речи о 

механичким     и 

топлотним 

претварачима енергије у

 осмом  разреду 

тежиште  је  на 

електричној енергији. 

Моделе који  користе 

обновљиве   изворе 

енергије ученици могу 

моделовати    на 

различите начине. Један 

од начина је извођење 

огледа     са 

електропанелима. У ту 

сврху довољно је радити 
на мањој плочи 

електропанела  и 

помоћу мултиметара 
(унимера) мерити 

промене у зависности од 
количине светла. У 

оквиру пројекта могуће 
је израдити модел 

ветрогенератора. 
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    Са интрефејсом ученици 

су се упознали на нивоу 

„црне кутије“ (black 

box). Практично 

приказати како 

функционише 

интерфејс да би, у 

каснијој фази, могли 

применити стечена 

знања на неком 

пројекту. 
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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) 

Поступак праћења и оцењивања Инструменти за 

праћење и 

напредовање 

Време 

 

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). 

Вредновање активности, нарочито 

ако је тимски рад у питању, 

потребно је обавити са групом тако 

да се од сваког члана тражи 

мишљење о сопственом раду и о 

раду сваког члана понаособ (тзв. 

вршњачко оцењивање). 

Приликом сваког вредновања 

постигнућа потребно је да 

наставник са ученицима договори 

показатеље на основу којих сви 

могу да прате напредак у учењу. На 

тај начин ученици ће бити

 подстакнути  да 

промишљају о квалитету свог рада 

и начинима како га унапредити. 

Оцењивање тако постаје 

 инструмент  за 

напредовање у учењу. На основу 

резултата праћења и вредновања, 

заједно    са    ученицима    треба 

планирати процес учења и бирати 
погодне стратегије учења. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тестови у 

дигиталном 

уџбенику, 

практичан рад, 

пројектни задатак, 

графички рад, 

активност на часу, 

вежбе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током године. 
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2.12. Информатика и рачунарство 
 

ПРЕДМЕТ: ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО РАЗРЕД: ОСМИ 

 ГОДИНА. ФОНД ЧАСОВА: 34 

 

 

ТЕМАТСКИ/ГЛОБАЛНИ ПЛАН: 
 

ОБЛАСТ ОБРАДА ОСТАЛИ ТИПОВИ 

ЧАСА 

УКУПНО 

ИКТ 5 5 10 

ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ 
2 

 
2 

РАЧУНАРСТВО 6 6 12 

ПРОЈЕКТНИ 

ЗАДАТАК 
1 9 10 

УКУПНО 
14 20 34 

 

Корелеција са другим предметима: техника и технологија, српски језик, биологија, гографија, физика, математика 

 

 

 

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. 
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ИСХОДИ 

 

Ученик ће моћи да: 

 

НАСТАВНА 

ТЕМА/ОБЛАСТИ 

 

САДРЖАЈИ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ОПШТЕ И 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАЧИНИ И 

ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА 
ПРОГРАМА: 

– унесе и мења 

податке у табели; 

– разликује типове 

података у ћелијама 

табеле; 

– сортира и филтрира 

податке по задатом 

критеријуму; 

– користи формуле за 

израчунавање 

статистика; 

– представи визуелно 

податке на 

oдговарајући 

начин; 

– примени основне 

функције 

форматирања 

табеле, сачува је у 

пдф формату и 

одштампа; 

– приступи дељеном 

документу, 

коментарише и 

врши измене 

унутар дељеног 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИКТ 

Радно окружење 

програма за табеларне 

прорачуне. 

Креирање радне табеле 

и унос података 

(нумерички, 

текстуални, датум, 

време ... ). 

Формуле и функције. 

Примена формула за 

израчунавање 

статистика. 

Сортирање и 

филтрирање података. 

Груписање података и 

израчунавање 

статистика по групама. 

Визуелизација 

података − израда 

графикона. 

Форматирање табеле 

(вредности и ћелија) и 

припрема за штампу. 

Рачунарство у облаку − 

дељене табеле (нивои 
приступа, измене и 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компетенција за 

целоживотно учење, 

Рад са подацима и 

информацијама, 

Дигитална 

компетенција, 

Решавање проблема 

Пре преласка на опис 

програма за табеларна 

израчунавања 

поновити укратко са 

ученицима значење 

појмова: податак, 

информација и 

информатика (са 

нагласком на примени 

и значају података и 

информација у 

савременом друштву, 

не инсистирајући на 

прецизним 

дефиницијама). 

Представити изабрани 

програм за табеларне 

прорачуне и његову 
примену у различитим 

областима (нпр. 
креирање спискова, 

евиденција, 

израчунавање 
трошкова, прихода, 

расхода…). Навести 
примере из реалних 
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документа;  коментари).  животних ситуација у 

којима познавање рада 

у овим програмима 

олакшава обављање 

конкретних задатака 

(на пример, обрада 

резултата контролног 

задатка, израчунавање 

успеха ученика 

одељења, вођење 

месечног буџета 
домаћинства. 
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– разуме на које све 

начине делимо 

личне податке 

приликом 

коришћења 

интернета; 

– разуме 

потенцијалне 

ризике дељења 

личних података 

путем интернета, 

поготову личних 

података деце; 

– разуме везу између 

ризика на 

интернету и 

кршења права; 

– објасни појам 

„отворени подаци”; 

– успостави везу 

између отварања 

података и 

стварања услова за 
развој иновација и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заштита личних 

података. 

Права детета у 

дигиталном добу 

Отворени подаци. 

 

 

 

 

 

 
 

Компетенција за 

целоживотно учење, 

Рад са подацима и 

информацијама, 

Дигитална 

компетенција, 

Решавање проблема 

, Сарадња, 

Комуникација 

Отворити наставну 

тему разговором са 

ученицима чији је циљ 

да осигура њихово 

разумевање природе 

личних података и 

начина на које се они 

деле и 

злоупотребљавају у 

дигиталном окружењу. 

Наставник треба да 

упозна ученике и са 

правима детета 

прописаним 

Конвенцијом о 

правима детета и 

појасни да се она 

односе и на дигитално 

окружење. 

Наставник упознаје 

ученике са начинима 

сакупљања и обраде 

података. Предочава 
ученицима везу између 

 

 

 

 

 

 

https://www.unicef.org/serbia/publikacije/konvencija-o-pravima-deteta
https://www.unicef.org/serbia/publikacije/konvencija-o-pravima-deteta
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привредних грана 

за које су доступни 

отворени подаци; 

   грађанских права и 

обраде података, као и 

да Република Србија 

има институцију 

Повереника за 

информације од јавног 

значаја и заштиту 

података о личности. 

– унесе серију (низ)  

 

 

 

 
РАЧУНАРСТВО 

Програмски језици и Компетенција за Осим у програмима за 

података; окружења погодни за целоживотно учење, табеларна 

– изврши једноставне анализу и обраду Рад са подацима и израчунавања анализу 

анализе низа података (Jupyter, информацијама, података могуће је 

података (израчуна Octave, R, ...). Дигитална вршити и у 

збир, просек, Унос података у компетенција, специјализованим 

проценте, ...); једнодимензионе Решавање проблема програмским језицима 

– графички представи низове. , Сарадња, и окружењима. У 

низове података (у Једноставне анализе Комуникација данашње време 

облику линијског, низова података  најпопуларнија 

стубичастог или помоћу библиотечких  окружења тог типа су 

секторског функција (сабирање,  Jupyther/Python, R 

дијаграма); просек, минимум,  studio и Matlab тј. 
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– унесе табеларне 

податке или их 

учита из локалних 

датотека и сними их; 

– изврши основне 

анализе и обраде 

табеларних података 

(по врстама и по 

колонама, 

сортирање, 
филтрирање, ...); 

– изврши анализе које 

укључују статистике 

по групама; 

 максимум, сортирање, 

филтрирање). 

Графичко 

представљање низова 

података. 

Унос и представљање 

табеларно записаних 

података. 

Анализе табеларно 

записаних података 

(нпр. просек сваке 

колоне, минимум сваке 

врсте, ...). 

Обраде табеларно 

записаних података 

(сортирање, 

филтрирање, ...). 

Груписање података и 

одређивање статистика 

за сваку групу. 

 Octave. 

Приказати 

ученицима основне 

начине анализе низова 

података (коришћењем 

библиотечке 

функционалности): 

израчунавање  дужине 

низа    података, 

израчунавање   збира, 

просека (аритметичке 

средине),  најмање и 

највеће   вредности 

(минимума      и 

максимума), сортирање 

података       у 

неопадајућем   и 

нерастућем редоследу, 

филтрирање (издвајање 

елемената низа који 

задовољавају  дато 

својство), 

пресликавање 

(примену  одређене 

функције тј. 

трансформације на 

сваки елемент низа) и 
фреквенцијску анализу 

(одређивање броја 
појављивања разних 

вредности у низу). 
Описати смисао сваке 

од наведених 
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статистика и њихово 

коришћење увежбавати 
на реалним примерима 

из домена блиских 

ученицима. 

Приказати 

ученицима  могућност 

визуализације низова 

података у различитим 

облицима   (линијски 

графикон, стубичасти 

графикон, секторски 

(пита) графикон). 
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– сарађује са осталим 

члановима групе у 

свим фазама 

пројектног задатка; 

– сараднички осмисли 

и спроведе фазе 

пројектног задатка; 

– самовреднује своју 

улогу у оквиру 

пројектног 

задатка/тима; 

– креира рачунарске 

програме који 

доприносе 

решавању 

пројектног задатка; 

– поставља резултат 

свог рада на 

Интернет ради 

дељења са другима 

уз помоћ 

наставника; 

– вреднује своју улогу 

у групи при изради 

пројектног задатка и 

активности за које је 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРОЈЕКТНИ 

ЗАДАТАК 

Онлајн упитник 

(креирање − типови 

питања, дељење − 

нивои приступа и 

безбедност). 

Онлајн упитник 

(прикупљање и обрада 

података, 

визуaлизација). 

Отворени подаци. 

Инфографик. 

Управљање 

дигиталним уређајима 

(програмирање 
уређаја). 

Фазе пројектног 

задатка од израде 

плана до представљања 

решења. 

Израда пројектног 

задатка у корелацији са 

другим предметима. 

Вредновање резултата 

пројектног задака. 

Компетенција за 

целоживотно учење, 

Рад са подацима и 

информацијама, 

Дигитална 

компетенција, 

Решавање проблема, 

Сарадња, 

Комуникација 

Десет часова 

током          године 

предвиђено      је   за 

израду и   евалуацију 

пројектних     задатака. 

Наставник    може  да 

одабере како ће тих 10 

часова   распоредити 

током школске године 

(на пример, могуће је 

свих  10       часова 

реализовати на самом 

крају школске године, 

а могуће  је   6  часа 

реализовати    на  крају 

првог, а 4 часа на крају 

другог полугодишта). 

Наставник дефинише 

неколико тема 

пројектних задатака 

које погодују 

развијању 

међупредметних 

компетенција, 

подстичу иницијативу 

и креативност, 
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био задужен.    функционализују 

раније стечена знања, 

као и формирање 

вредносних ставова 

ученика. И у овом 

разреду, пројектни 

задаци подразумевају 

корелацију и сарадњу 

са наставницима 

осталих предмета. 

Теме треба да буду 

што ближе реалном 

животу и релевантне за 

ученике. 
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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) 

Поступак праћења и оцењивања Инструменти за 

праћење и 

напредовање 

Време 

 

А) Степен 

остварености 

циљева и 

прописаних, 

односно 

прилагођених 

стандарда и 

исхода 

 

Б) Ангажовање 

ученика у 

настави 

 
 

В) 

Самосталност 

у раду 

 

 

 

 

 

 

 
Препоручује се да наставник 

са ученицима договори 

показатеље на основу којих 

сви могу да прате напредак у 

учењу, ученици се уче да 

размишљају о квалитету свог 

рада и о томе шта треба да 

предузму да би свој рад 

унапредили. 

У процесу вредновања 

потребно је континуирано 

пратити рад ученика. У настави 

оријентисаној на достизање 

исхода вреднују се и процес и 

продукти учења. 

У настави оријентисаној 

на достизање исхода вреднују се 

и процес и продукти учења. 

Требало би и вредновање више 

усмерити ка праћењу и 

вредновању практичних радова и 

вежбања, а мање ка тестовима 

знања. 

Препоручује се и оцењивање 

базирано на практичним 

радовима и вежбањима. Квизове, 

тестове знања и слично 

користити првенствено за 

увежбавање и утврђивање 

појмова и чињеничних знања, а 

мање за формирање коначних 

оцена. 

 

 

 

 

 

 

 
Вршњачко 

оцењивање, 

Тестови у 

дигиталном 

уџбенику, 

Практични радови, 

Вежбе, 

Активност на часу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Континуирано 

праћење рада 

ученика током 

године. 
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2.13. Физичко и здравствено васпитање 
 

Годишњи фонд:102  недељни фонд: 3 
 

Циљ наставе и учења физичког и здравственог васпитања је да ученик унапређује физичке способности, моторичке вештине и знања из 
области физичке и здравствене културе, ради очувања здравља и примене правилног редовног физичког вежбања у савременим условима 
живота и рада. 

 

ОБЛАСТ/ ТЕМА ИСХОДИ САДРЖАЈИ 
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

 

 

 

 

 

 

 

 
ФИЗИЧКЕ 

СПОСОБНОСТИ 

- примени једноставне 

комплексе простих и 

општеприпремних вежби 

одговарајућег обима и 

интезитета у самосталном 

вежбању 

- сврсисходно користи научене 

вежбе у спорту, рекреацији и 

различитим животним 

ситуацијама 

- упоређује и анализира 

сопствене резултате са 

тестирања уз помоћ наставника 

са вредностима за свој узраст 

- вреднује утицај примењених 

вежби на организам 

- процени ниво сопствене дневне 

Основни садржаји 

 

Вежбе за развој снаге 

Вежбе за развој гипкости 

Вежбе за развој аеробне 

издржљивости 

Вежбе за развој брзине 

Вежбе за развој координације 

Примена националне батерије 

тестова за праћење физичког 

развоја и моторичких 

способности 

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ 
 

Жива реч – дијалошко- 

монолошки метод 
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физичке активности 

- користи различите вежбе за 

побољшање својих физичких 

НАСТАВНИ ОБЛИЦИ 

 

Рад по групама 

СПРАВЕ И РЕКВИЗИТИ 

 

Атлетска стаза, бућице, чуњеви,  

штоперица 
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 способности 

- процени последице недовољне 

физичке активности 

  

 

 

 

 

 

 

 
МОТОРИЧКЕ 

ВЕШТИНЕ, 

СПОРТ И 

СПОРТСКЕ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

 

 

 

 

 

Атлетика 

- примени достигнути ниво 

усвојене технике кретања у игри, 

спорту и свакодневном животу 

 

- примени атлетске дисциплине 

у складу са правилима 

 

-развија своје моторичке 

способности применом вежбања 

из атлетике 

 

- одржава равнотежу у 

различитим кретањима, изводи 

ротације тела 

Основни садржаји 

 

Техника спринтерског трчања 

Истрајно трчање - припрема за 

крос 

Техника штафетног трчања 

Скок удаљ 

Бацање кугле 

Скок увис 

Бацање „вортекс-а“ 

 

Проширени садржаји Скок 

увис (леђна техника) 

Четворобој 

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ 

 

Жива реч – дијалошко- 

монолошки метод 

Демонстрација 

НАСТАВНИ ОБЛИЦИ 

 

Рад по групама 

СПРАВЕ И РЕКВИЗИТИ 

 

Атлетска стаза, атлетска 

струњача, лоптица до 200гр или 

тениска лоптица, штафетне 

палице, кугла 2кг, кружни 

сегмент за бацање кугле 
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Спортска 

гимнастика 

- примени вежбања из 

гимнастике за развој 

моторичких способности 

Основни садржаји 

 

Вежбе и комбинације вежби 

карактеристичних за поједине 

справе: 

Тло, Прескок, 

Двовисински разбој, 

Паралелни разбој, Кругови, 

Греда 

Проширени садржаји 

На тлу и справама сложеније 

вежбе и комбинације вежби 

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ 

 

Жива реч – дијалошко- 

монолошки метод 

Демонстрација 

НАСТАВНИ ОБЛИЦИ 

Рад по групама 

СПРАВЕ И РЕКВИЗИТИ 

Струњаче, козлић, греда, 

одскочна даска,  

двовисински разбој, 

паралелни разбој, 

кругови 
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Основе 

тимских и 

спортских 

игара 

- изведе елементе 

одбојкашке тактике; 

- примени основна 

правила одбојке; 

- користи елементе 

технике у игри; 

- примени основне 

тактичке елементе 

спортских игара; 

- учествује на 

такмичењима између 

одељења 

- одговорно се односи 

према објектима, справама 

и реквизитима 

- примени и поштује 

правила игара у складу са 

етичким нормама; 

- примерено се понаша као 

учесник или посматрач на 

такмичењима; 

- решава конфликте са 

- друштвено прихватљив 

начин; 

- прихвати победу и пораз; 

- уважи различите спортове 

без обзира на лично 

интересовање; 

- пронађе и користи 

различите изворе 

информација за 

упознавање са 

разноврсним облицима 

физичких и спортско- 

рекреативних активности; 

Одбојка: 

Основни елементи 

технике, тактике и правила 

игре Футсал: 

Игра уз примену 

правила Рукомет: 

Игра уз примену 

правила Кошарка: 

Сложенији елементи 

технике, тактике и правила 

игре Активност по избору 

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ 

 

Жива реч – 

дијалошко- 

монолошки метод 

Демонстрација 

НАСТАВНИ ОБЛИЦИ 

 

Рад по групама 

 

СПРАВЕ И РЕКВИЗИТИ 

 

Одбојкашка мрежа, одбојкашке 

лопте, фудбалске лопте, 

рукометни терен, рукометне 

лопте, чуњеви, кошаркашке 

лопте, кошеви, 
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Плес 

и ритмика 

- изведе кретања у различитом 

ритму 

- игра народно коло 

- изведе основне кораке плеса из 

народне традиције других 

култура 

- изведе кретања, вежбе и 

саставе уз музичку пратњу 

- вреднује лепоту покрета у 

физичком вежбању и спорту 

- повеже врсте вежби, игара и 

спорта са њиховим утицајем на 

здравље 

Основни садржаји 

 

Вежбе са вијачом 

Вежбе са обручем 

Вежбе са лоптом 

Народно коло "Моравац" 

Народно коло из краја у којем се 

школа налази 

Енглески валцер 

 
 

Проширени садржаји 

 

Састав са обручем 

Састав са лоптом 

Састав са вијачом 
Основни кораци rock n roll 

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ 

 

Жива реч – дијалошко- 

монолошки метод 

Демонстрација 

НАСТАВНИ ОБЛИЦИ 

 

Рад по групама 

СПРАВЕ И РЕКВИЗИТИ 

 

Обручи, вијаче, цд-плејер, лопте 

ФИЗИЧКА И 

ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА 

Полигони - упоређује и анализира 

сопствене резултате са тестирања 

уз помоћ наставника 

Полигон у складу са 

реализованим моторичким 

садржајима  

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ 

 

Жива реч – дијалошко- 
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  са вредностима за свој узраст 

 

- примени достигнути ниво 

усвојене технике кретања у игри, 

спорту и свакодневном животу 

 

- процени ниво сопствене дневне 

физичке активности 

 

- примерено се понаша као 

учесник или посматрач на 

такмичењима; 

 монолошки метод 

Демонстрација 

НАСТАВНИ ОБЛИЦИ 

 

Рад по групама 

СПРАВЕ И РЕКВИЗИТИ 

 

Гимнастичке справе и 

реквизити, струњаче, лопте, 

голови, чуњеви, 

 

 

 

 

 

 

 

Физичко 

вежбање и 

спорт 

- одговорно се односи према 

објектима, справама и 

реквизитима 

- примени мере безбедности у 

вежбању у школи и ван ње 

- одговорно се односи према 

објектима, справама и 

реквизитима 

- примени и поштује правила 

игара у складу са етичким 

нормама 

- примерно се понаша као 

учесник или посматрач на 

такмичењима 

- решава конфликте на 

друштвено прихватљив начин 

- пронађе и користи различите 

изворе информација за 

упознавање са разноврсним 

Основни садржаји 

 

Основна подела вежби 

Фунција скелетно-мишићног 

система 

Основна правила одбојке 

Понашање према осталим 

субјектима у игри (према судији, 

играчима супротне и сопствене 

екипе) 

Чување и одржавање 

материјалних добара која се 

користе у вежбању 

Облици насиља у фиузичком 

васпитању и спорту 

Навијање, победа, пораз 

решавање спорних ситуација 

Писани и електронски извори 

информација из области спорта 

Групни и индивидуални рад у 

зависности од теме која се 

обрађује у практичној настави. 

Излаже се у усменој или писмениј 

форми у зависности од садржаја 

наставне области. 
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  облицима физичких и спортско- 

рекреативних активности 

- прихвати победу и пораз 

- примени усвојене моторичке 

вештине у ванредним 

ситуацијама 

- вреднује лепоту покрета у 

физичком вежбању и спорту 

- коригује дневни ритам рада, 

исхране и одмора у складу са 

својим потребама 

- подстиче породицу на редовно 

вежбање 

и физичког васпитања 

Вежбање у функцији сналажења 

у ванредним ситуацијама 

Значај вежбања за одбрамбено- 

безбедоносне потребе 

Повезаност физичког вежбања и 

естетике 

Породица и вежбање 

Планирање вежбања 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здравствено 

васпитање 

- правилно реагује и пружи 

основну прву помоћ приликом 

повреда 

- чува животну средину током 

вежбања 

- препозна последице 

конзумирања дувана, алкохола и 

штетних енергетских напитака 

- разликује корисне и штетне 

додатке у исхрани 

- користи здраве намирнице у 

исхрани 

- коригује дневни ритам рада, 

исхране и одмора у складу са 

својим потребама 

- води рачуна о репродуктивним 

органима приликом вежбања 

Основни садржаји 

 

Утицај аеробног вежбања 

(ходања, трчања и др.) на 

кардио-респираторни систем 

Здравствено-хигијенске мере 

пре и после вежбања 

Значај употребе воћа и поврћа и 

градивних материја (протеини и 

беланчевине) у исхрани 

Подела енергетских напитака и 

последице њиховог прекомерног 

конзумирања 

Прва помоћ након површинских 

повреда (посекотина и 

одеротина) 

Вежбање у различитим 

временским условима 
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   Чување околине при вежбању 

Последице конзумирања дувана 

и алкохола 

Додаци исхрани – суплементи 

Вежбање и менструални циклус 

Значај заштите репродуктивних 

органа приликом вежбања 

 

 

Недеља школског спорта 

 

Ради развоја и практиковања здравог начина живота, развоја свести о важности сопственог здравља и безбедности, о потреби неговања и 

развоја физичких способности, као и превенције насиља, наркоманије, малолетничке деликвенције, школа у оквиру Школског програма 

реализује недељу школског спорта. 

 

Недеља школског спорта обухвата: 

- такмичења у спортским дисциплинама прилагођеним узрасту и могућностима ученика; 

- културне манифестације са циљем промоције физичког вежбања, спорта и здравља (ликовне и друге изложбе, фолклор, плес, 

музичко-спортске радионице, слет...); 

- ђачке трибине и радионице (о здрављу, историји физичке културе, спорту, рекреацији, "ферплеју", последицама насиља у спорту, 

технолошка достигнућа у вежбању и спорту и др.). 

 

План и програм Недеље школског спорта сачињава Стручно веће физичког и здравственог васпитања у сарадњи са другим стручним 

већима (ликовне културе, музичке културе, историје, информатике...) и стручним сарадницима у школи, водећи рачуна да и ученици 

који су ослобођени од практичног дела наставе физичког и здравственог васпитања, буду укључени у организацију ових активности. 

 

 
Активности у природи  

 

Из фонда радних дана, предвиђених заједничким планом, школа организује активности у природи: 

- пролећни крос (дужину стазе одређује стручно веће); 
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- излет са пешачењем (7km) 

  

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ КОРЕКТИВНО-ПЕДАГОШКИ РАД ШКОЛСКА И ДРУГА ТАКМИЧЕЊА 

Формирају се према интересовању ученика. 
Наставник сачињава посебан програм 
узимајући у обзир материјалне и просторне 
услове рада, узрасне карактеристике и 
способности ученика. Уколико је 
неопходно, секције се могу формирати 
према полу ученика. Ученик се у сваком 
тренутку може се укључити у рад секције. 
Детаљани планови ваннаставних 

активности – секција биће саставни део 

Годишњег плана рада. 

Ове активности организују се са 

ученицима који имају: 

- потешкоће у савладавању градива; 

- смањене физичке способности; 

- лоше држање тела; 

- здравствене потешкоће које 

онемогућавају редовно похађање наставе. 
 

За ученике који имају потешкоће у 

савладавању градива и ученике са 

смањеним физичким способностима 

организује се допунска настава која 

подразумева савладавање оних обавезних 

програмских садржаја, које ученици нису 

успели да савладају на редовној настави, 

као и развијање њихових физичких 

способности; 

 

Рад са ученицима који имају лоше држање 

тела подразумева: 

- уочавање постуралних поремећаја код 

ученика; 

- саветовање ученика и родитеља; 

- организовање додатног превентивног 

вежбања у трајању од једног школског 

Школа организује и спроводи обавезна 

унутаршколска спортска такмичења, као 

интегрални део процеса физичког 

васпитања према плану Стручног већа и то 

у: 

- спортској гимнастици (у зимском 

периоду); 

- атлетици (у пролећном периоду), 

- најмање једној спортској игри (у току 

године). 

Школа може планирати такмичења из 

других спортских грана или игара уколико 

за то постоје услови и интересовање 

ученика (плес, оријентиринг, бадминтон, 

између две или четири ватре, полигони 

итд.). 

Ученици могу да учествују и на 

такмичењима у систему школских 

спортских такмичења Републике Србије, 

која су у складу са наставнимпланом и 

програмом. 

Детаљан план такмичења (пропозиције, 

време,... ) биће саставни део Годишњег 

плана школе. 
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 часа недељно; 

- организовање корективног вежбања у 

сарадњи са одговарајућом здравственом 

установом. 

Рад са ученицима са здравственим 

потешкоћама организује се искључиво у 

сарадњи са лекаром специјалистом, који 

одређује врсту вежби и степен 
оптерећења. 

 

 

НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

 

Основне карактеристике часова: 

- јасноћа наставног садржаја; 

- оптимално коришћење расположивог простора, справа и реквизита; 

- избор рационалних облика и метода рада; 

- избор вежби оптималне образовне вредности; 

- функционална повезаност свих делова часа - унутар једног и више узастопних часова једне наставне теме. 

Уколико на часу истовремено вежбају два одељења, настава се спроводи одвојено за ученике и ученице. 

Приликом избора облика рада неопходно је узети у обзир просторне услове рада, број ученика на часу, број справа и реквизита и 

динамику обучавања и увежбавања наставног задатка. 

 

Избор дидактичих облика рада треба да буде функцији рационалне организације и интензификације часа, као и достизања 

постављених исхода. 
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КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

 

Физичке способности у корелацији са биологијом због физиолошких процеса који се развијају у организму приликом 

развоја снаге, покретљивости, издржљивости, брзине и коорданиције; 

 

Моторичке вештине, спорт и спортске дисциплине у корелацији са биологијом због физиолошких процеса који се развијају 

у организму приликом развоја снаге, покретљивости, издржљивости, брзине и коорданиције; 

 

Плес и ритмика у корелацији са музичком културом и географијом; 

 

Физичка и здравствена култура у корелацији са биологијом и информатиком; 

 
АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ 

ЕВАЛУАЦИЈА КОРЕЛАЦИЈА 
ученика наставника 

Слуша и посматра, практично понавља 

задате вежбе, повезује са претходним 

знањима, 

прати, усмерава, вреднује, ствара 

ситуацију,  сугерише,  подстиче, 

дискутује, анализира, наводи на 

повезивање и примену знања 

организовањем учења мотивише и 

подстиче способности ученика; 

ефикасним и подстицајним методама 

долази до начина који омогућава 

усвајање знања која представљају 

основу за успешно савладавање 

градива; 

Практично приказивање 

задате вежбе, 

објашњавање вежбе, 

вођење ученичког 

портфолија, ангажованост 

ученика на часу, ношење 

опреме, учествовање у 

свим фазама часа, 

ангажовање у унутар и 

међуодељењским 

такмичењима, 

представљање школе у 

спортским такмичењима 

Повезивање са стеченим 

знањима из других 

предмета 
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3. ПРОЈЕКТНА НАСТАВА 

3.1. 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 

 

 

 

 

ОПШТЕ ТЕМЕ ПРОЈЕКТА, 

БРОЈ ЧАСОВА (по темама) и 

САДРЖАЈИ (обавезних  

предмета који су у вези са 

општом темом пројекта) 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ОПШТЕ И 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАЧИНИ И 

ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА по етапама 

пројектних активности: 

 

 

Ученик сарађује са 

осталим члановима 

групе у одабиру теме, 

прикупљању података, 

формулацији и 

представљању 

резултата и закључака 

 

 

Неметали, оксиди неметала и 

киселине, 2 часа 

 

Физика (Атоми), Техника и 

технологија (техничко  цртање и 

израда скице) 

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.  
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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.  

 

 

 

Ученик сарађује са 

осталим члановима 

групе у одабиру теме, 

прикупљању података, 

формулацији и 

представљању 

резултата и закључака 

 

 

 

Метали, оксиди метала и 

хидроксиди (базе), 2 часа 

 

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 

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.  
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предузетничке 

компетенције. 

 

 

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.  

 

 

Ученик сарађује са 

осталим члановима 

групе у одабиру теме, 

прикупљању података, 

формулацији и 

представљању 

резултата и закључака 

 

 

 

 

Таблица PH-вредности, 2 часа 

 

 

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 

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 
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информацијама, развијамо 

иницијативност и 

предузетничке 

компетенције. 

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.  

 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ПРОВЕРА ЗНАЊА 

Прати се и оцењује: активност, сарадња унутар групе, реализација постављених задатака, начин излагања 

 

 

3.2. Ликовна култура 

Циљ: Осамостаљивање ученика у раду, развијање личне одговорности за реализацију пројекта. Стицање дуготрајног знања, 

вештина и навика примењивих у свакодневном животу. Развој социјалних и комуникацијских вештина, које јачају 

самопоуздање ученика. 
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ИСХОДИ по етапама 

пројектних активности 

 

 

 

 

ОПШТЕ ТЕМЕ ПРОЈЕКТА, 

БРОЈ ЧАСОВА (по темама) и 

САДРЖАЈИ (обавезних  

предмета који су у вези са 

општом темом пројекта) 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ОПШТЕ И 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАЧИНИ И 

ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА по етапама 

пројектних активности: 

 
 
   - бира одговарајући 

прибор, материјал, 

технику, уређај и 
апликативни програм 

за изражавање идеја, 

имагинације, емоција, 

ставова и порука; 
 
примењује знања о 

елементима и 

принципима 

компоновања у 

стваралачком раду и 

свакодневном животу; 

 

 

– реализује једноставне 

ликовне пројекте, 

самостално и у 

сарадњи 

са другима; 

 

 

– дискутује 

аргументовано о 

својим и радовима 

других 

 

 

 

Mурал – осликавање зидних 

површина у школи (матична 

школа и ИО Красава). Планирано 

по 10 часова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Природа уметница – фотографија 

предела. Презентација о 

фотографији, фотографисање у 

природи, дискусија о радовима, 

изложба радова. Планирано 8 

часова 

Кроз пројектну наставу  

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 

-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  

објашњавање -

илустративни приказ 

кроз конкретне примере 

из свакодневног живота -

демонстрација рада у 

различитим 

материјалима и 

техникама - цртање, 

сликање, вајање 
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уважавајући различита 

мишљења; 

 

– прави презентације 

усклађујући слику и 

текст и приказујући 

кључне податке и 

визуелне информације; 

 

 

 

 

3.3. Биологија 

Циљ: стицање знања кроз истраживачки рад. 

ИСХОДИ по етапама 

пројектних активности 

 

 

 

 

ОПШТЕ ТЕМЕ ПРОЈЕКТА, 

БРОЈ ЧАСОВА (по темама) и 

САДРЖАЈИ (обавезних  

предмета који су у вези са 

општом темом пројекта) 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ОПШТЕ И 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАЧИНИ И 

ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА по етапама 

пројектних активности: 

 
- индентификација 
врста на основу 
фотографија 

-користи ИКТ и другу 
опрему у истраживању, 
обради података и 
приказу резултата. 

-табеларно и графички 
представи прикупљене 
податке и изведе 
одговарајуће закључке; 

Тема пројекта: Израда „Црвене 

књиге“за локалне врсте са IUCN 

листе по H.I.P.P.O. концепту  

естетичка компетенција 

-комуникација 

-одговоран однос према 

околини 

-одговоран однос према 

здрављу 

- рад са подацима и 

информацијама 

- дигитална компетенција 

-ученици обилазе 

одговарајуће локалитете 

и сликају врсте  

- након повратка са 

терена уз помоћ 

наставника одређују 

врсте које су пронашли 

- на крају припремају 

презентацију и пано са 

резултатима 

истраживања 
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НАЧИН ПРАЋЕЊА И ПРОВЕРА ЗНАЊА 

Прати се и оцењује: ангажовање ученика, рад у групи (најбоља група добија оцену), успешност пројекта. 

 

3.4. Географија 

Циљ: Реализација истраживачког пројекта, прикупљање, обрада и презентација истраживачког рада и презентовање 

и промоција продукта пројекта 

ИСХОДИ по етапама 

пројектних активности 

ОПШТЕ ТЕМЕ ПРОЈЕКТА, 

БРОЈ ЧАСОВА (по темама) и 

САДРЖАЈИ (обавезних  

предмета који су у вези са 

општом темом пројекта) 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ОПШТЕ И 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАЧИНИ И 

ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА по етапама 

пројектних активности: 

 

 -Биће у стању да 

реализује истражива- 

 чки пројекат у 

локалној средини 

-Познаје методологију 

истраживачког рада 

 

1. Природне непогоде (суше и 

поплаве) и последице које оне 

остављају на човека, привреду и 

животну средину (5.часова) 

-Физика ( метеоролошки мерни 

инструменти и вредности) 

-математика (графикони и 

дијаграми) 

-Информатика и рачунарство 

(инернет сајт РХМЗС) 

 

Рад са подацима и 

информацијама 

Дигиталне компетенције 

Естетичка компетенција 

Сарадња 

Решавање проблема 

Живот у демократском 

друштву 

 -дефинисање пројектног 

задатка 

-прикупљање податка из 

различитих извора и на 

терену 

-примена географских 

знања и вештина 

приликом решавања 

проблемских ситуација у 

свакодневном животу   

-обрада  податка, 

приказивање  

текстуално, табеларно и 

графички и доношење 

закључка 

-представљање резулта- 

та  истраживачког рад 

-Уочава значај сарадње 

у тиму за остваривање 

заједничких циљева и 

врши самопроцену 

сопствених постигнућа 

2.Географија завичаја –

истраживачки пројекат у 

локалној средини(током године) 

 - математика (мерне вредности) 

-информатика и рачунарство 

(статистички подаци са 

одабраних интернет сајтова) 

Рад са подацима и 

информацијама 

Дигиталне компетенције 

Естетичка компетенција 

Сарадња 

Решавање проблема -Прикупља, обрађује и 

презентује резултате 
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истраживачког рада 

током свих фаза 

реализације пројекта, 

као и да презентује  и 

промовише продукте 

пројекта 

-биологија( вегетационе зоне ) 

-историја (историјски важни 

догађаји у локалној средини) 

Живот у демократском 

друштву 

-правилно навођење 

извора литературе  

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ПРОВЕРА ЗНАЊА -  Прати се и оцењује:  Сарадња у тимском и групном раду у прикупљању података на терену, 

примена географских знања и вештина и решавање проблемских ситуација у свакодневном животу, промоција продукта пројекта 

3.5. 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 

 

 

 

 

ОПШТЕ ТЕМЕ ПРОЈЕКТА, 

БРОЈ ЧАСОВА (по темама) и 

САДРЖАЈИ (обавезних  

предмета који су у вези са 

општом темом пројекта) 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ОПШТЕ И 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАЧИНИ И 

ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА по етапама 

пројектних активности: 

 

- Ученик сарађује са 

осталим члановима 

групе у одабиру теме, 

прикупљању и обради 

материјала у вези са 

темом, формулацијом 

 

-Сенке ( 2 часа) 

На основу дужине сенке 

одредити висину неког објекта 

 

-Линеарне једначине и 

неједначине у физици и хемији    

( 2 часа ) 

 

 

Код ученика развијамо и 

способности и вештине за 

рад у тиму, за сарадњу и 

емпатију, вештине за 

живот у демократском 

друштву 

 

Активности наставника: 

 

Предлаже тему и 

мотивише ученике 
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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; 

 

– Ученик вреднује 

своју улогу у групи 

при изради пројектног 

задатка и активности за 

које је био задужен; 

 

– Ученик поставља 

резултат свог рада на 

интернет, ради дељења 

-Како се мења површина коцке 

када се дужина њене ивице 

повећа односно смањи ( 2 часа) 

 

-Од модела призме и пирамиде 

направи скулптуру ( 3 часа ) 

 

-У улози наставника- направити 

тест за проберу знања о 

линеарним једначинама и 

неједначинама са две непознате    

( 3 часа ) 

 

 

- Графичко представљање 

статистичких података (7 часова ) 

-Упоређивање ставова деце са 

села и из града 

 

-Шетња по глобусу – пронаћи 

место које има исту географску 

ширину или дужину као место у 

коме живимо ( 2 часа ) 

 

 

Корелација: географија,ликовна 

култура, хемија, физика 

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 

 

Формира групе и 

припрема задатке за 

самосталан рад група 

Предлаже ученицима 

одговарајући избор 

извора информација 

Консултује се са 

ученицима у току рада, 

координира рад група 

Координира неопходне 

активности у школи и 

ван школе 

Заједно са ученицима 

вреднује резултате 

процеса и пројекта 

 

Активности ученика: 

 

Активно учествују у 

разматрању теме и 

предлажу подтеме за 

сваку групу 
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са другима, уз помоћ 

наставника. 

 

 

 

 

 

 

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 плана. 

Учествују у 

самооцењивању и 

вредновању резултата 

рада 

 

 

 

 

 

 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ПРОВЕРА ЗНАЊА 

Прати се и оцењује: активност и рад унутар групе, залагање, сарадња учесника, реализација постављених задатака, 

презентација, финални продукт 
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3.6.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. Препорука је 

да се пројектна настава реализује бар једном у полугодишту. 

У оквиру израде пројеката могуће је обухватити неке од следећих тема: 

● Улога физике у заштити човекове околине 

● Енергетска ефикасност 

● Климатске промене 

● Пренос сигнала (бежични пренос, оптички каблови...) 

● Антистатичка заштита 

 

 

ИСХОДИ по етапама 

пројектних активности 

 

 

 

 

ОПШТЕ ТЕМЕ ПРОЈЕКТА, 

БРОЈ ЧАСОВА (по темама) и 

САДРЖАЈИ (обавезних  

предмета који су у вези са 

општом темом пројекта) 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ОПШТЕ И 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАЧИНИ И 

ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА по етапама 

пројектних активности: 

 
– демонстрира и објасни: 

појаву сенке, 
– решава квалитативне, 

квантитативне и графичке 

задатке 
 

 

СВЕТЛОСНЕ ПОЈАВЕ 

Пројектни задатак: 

Дужина сенке и мерење времена 

Задатак: 

Обавити истраживање да ли на 

основу ових података можеш 

направити сунчани сат? 

-комуникативна 

компетенција 

- дигитална компетенција 

- компетенција за учење 

-компетенција за сарадњу 

-компетенција за рад са 

подацима и 

информацијама 

 

-Рад на часу и домаћи 

рад 

-рад у пару 

-На осунчано место у 

дворишту вертикално 

постави штап дужине 

око ппола метра. 

-У различита доба дана 

измерити дужину сенке 

штапа 

-Табеларно представити 

резултате 

- Од чега зависи дужина 

сенке? 

-Да ли је растојање 

извора светлости и 
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предмета исто све време 

или се мења? 

- Да ли на основу ових 

података можеш 

направити сунчани сат? 

-Потражите упутства на 

интернету за његову 

израду и направи га. 

- Презентујте свој рад на 

часу   осталим групама 

-анализирати и оценити 

свој рад 

 

 

 
– описује ефекте који се 

испољавају при протицању 

електричне 

струје; 

– описује узајамно 

деловање два паралелна 

проводника са струјом, 

деловање магнетног поља 

на струјни проводник и 

принцип рада 

електромагнета и 

електромотора; 

 

 

 

МАГНЕТНО ПОЉЕ 

Пројектни задатак: 

Електромагнет и електромотор 

Задатак: 

Обавити истраживање како 

направити електромагнет и 

електромотор и направити 

-комуникативна 

компетенција 

- дигитална компетенција 

- компетенција за учење 

-компетенција за сарадњу 

-компетенција за рад са 

подацима и 

информацијама 

 

-Рад на часу и домаћи 

рад 

-Рад у пару 

-Потражите упутства на 

интернету за њихову 

израду и направите га. 

- Испробај направљен 

електромагнет и 

електромотор на часу 

-Презентуј истраживања 

о употреби 

електромагнета и 

електромотора 

-Анализирати и оценити 

рад 

 

 

 

 

 

   

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ПРОВЕРА ЗНАЊА 
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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 осмог разреда, 

сталним обнављањем најважнијих делова из целокупног градива постиже се да стечено знање буде трајније и да ученик боље 

уочава повезаност разних области физике 

 

3.7. Руски језик  

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 

 

 

 

 

ОПШТЕ ТЕМЕ ПРОЈЕКТА, 

БРОЈ ЧАСОВА (по темама) и 

САДРЖАЈИ (обавезних  

предмета који су у вези са 

општом темом пројекта) 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ОПШТЕ И 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАЧИНИ И 

ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА по етапама 

пројектних активности: 

 

 

Ученик сарађује са 

осталим члановима 

групе у одабиру теме, 

прикупљању података, 

формулацији и 

представљању 

резултата и закључака 

Зимние радости, 2 часа 

 

Српски језик, ликовна култура 

Код ученика развијамо 

способности и вештине за 

рад у тиму, за сарадњу и 

емпатију, вештине за 

живот у демократском 

друштву  

Развијамо вештине 

комуникације, 

презентовања, 

Активности наставника: 

Предлаже тему и 

мотивише ученика, 

формира групе и 

припрема задатке, 

предлаже ученицима 

одговарајући избор 

извора информација, 

консултује се са 
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самопоуздања и 

самопоштовања код 

ученика.  

Развијамо компетенције за 

целоживотно учење са 

подацима и 

информацијама, развијамо 

иницијативност и 

предузетничке 

компетенције. 

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.  

 

 

 

Ученик сарађује са 

осталим члановима 

групе у одабиру теме, 

прикупљању података, 

формулацији и 

Едем на экскурсию! Ура!, 2 часа 

 

Српски језик, историја, 

географија 

Код ученика развијамо 

способности и вештине за 

рад у тиму, за сарадњу и 

емпатију, вештине за 

живот у демократском 

друштву  

Активности наставника: 

Предлаже тему и 

мотивише ученика, 

формира групе и 

припрема задатке, 

предлаже ученицима 

одговарајући избор 
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представљању 

резултата и закључака 

 

 

 

Развијамо вештине 

комуникације, 

презентовања, 

самопоуздања и 

самопоштовања код 

ученика.  

Развијамо компетенције за 

целоживотно учење са 

подацима и 

информацијама, развијамо 

иницијативност и 

предузетничке 

компетенције. 

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.  

 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ПРОВЕРА ЗНАЊА 

Прати се и оцењује: активност, сарадња унутар групе, реализација постављених задатака, начин излагања.  
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4. ИЗБОРНА НАСТАВА 
 

4.1. Верска настава – православни катихизис 
 
Наставни предмет: ВЕРСКА НАСТАВА Разред; ОСМИ Годишњи фонд часова: 36 Недељни фонд часова: 1 
 
 

Циљ верске наставе јесте да се њоме посведоче садржај вере и духовно искуство традиционалних цркава и религијских 

заједница које живе и делују на нашем животном простору, да се ученицима пружи целовит религијски поглед на свет и 

живот и да им се омогући слободно усвајање духовних и животних вредности цркве или заједнице којој историјски 

припадају, односно чување и неговање сопственог верског и културног идентитета. Ученици треба да упознају веру и 

духовне вредности сопствене, историјски дате цркве или верске заједнице у отвореном и толерантном дијалогу, уз 

уважавање других религијских искустава и филозофских погледа, као и научних сазнања и свих позитивних искустава 

и достигнућа човечанства. 

 

Задаци верске наставе су да код ученика: 

 

- развија отвореност и однос према Богу, другачијим и савршеном у односу на нас, као и отвореност и однос према другим 
личностима, према људима као ближњима, а тиме се буди и развија свест о заједници са Богом и са људима и посредно се 
сузбија екстремни индивидуализам и егоцентризам; 

 

- развија способност за постављање питања о целини и коначном смислу постојања човека и света, о људској слободи, о 
животу у заједници, о феномену смрти, о односу са природом која нас окружује, као и о сопственој одговорности за друге, 
за свет као творевину божју и за себе; 

 

- развија тежњу ка одговорном обликовању заједничког живота са другим људима из сопственог народа и сопствене цркве 

или верске заједнице, као и са људима, народима, верским заједницама и културама другачијим од сопствене, ка изналажењу 

равнотеже између заједнице и властите личности и ка остваривању сусрета са светом, са природом, и пре и после свега, са 

Богом; 

 

- изгради способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе, историје човечанства 
и људског стваралаштва у науци и другим областима; 
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- изгради свест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање и преиспитивање 
сопственог односа према Богу, људима и природи. 

 

 

Разред: ОСМИ Наставни предмет: ПРАВОСЛАВНИ КАТЕХИЗИС годишњи фонд: 34 недељни фонд:1  

        

НАСТАВНА ТЕМА/  ЦИЉЕВИ ЗАДАЦИ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА  НАЧИНИ 
НАСТАВНА ОБЛАСТ  ОБРАЗОВНИ ВАСПИТНИ  ФУНКЦИОНАЛНИ  ОСТВАРИВАЊА 

        ПРОГРАМА 
   Човек је Схватање човека као Разумевање  Катихизација као 

  Разумевање створен као личности, односно  православне вере  литургијска 

1.Увод  хришћанског поимања личност и као апсолутног и    делатност- заједничко је 
 

позван је да непоновљивог бића , 
  

дело   личности. Ученици би   

2. Човек је икона 
 требало да стекну свест постоји на извире из    катихете и његових 

 да је личност назив за начин на који хришћанске    ученика. 

Божија  однос, тј. да личност не постоји Света тријадологије    Катихета  би требало 

  може постојати изван Тројица ако     стално да има науму да 

3.Подвижничко- 
 заједнице са другом жели да     катихеза не 
 личношћу слободно превазиђе     постоји ради гомилања 

Евхаристијски етос 
    

остварене, и да разумеју ограничења     информација 
      

  разлику између природе своје природе,     („знања о вери“), већ као 

4.Литургија  и личности, као и што се     настојање 

  разлику између остварује у     да се учење и искуство 

5. Царство Божије 
 индивидуе и личности. Христу, односу     Цркве лично 
  у Литургији     усвоје и спроведу у живот 

       

Евалуација 
       кроз 

       слободно учешће у 
        богослужбеном 

        животу Цркве. 

        На почетку сваке наставне 

        теме 

        ученике би требало 

        упознати са 

        циљевима и исходима 
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наставе, 

садржајима по темама, 

начином 

остваривања програма 

рада, као и са 

начином вредновања 
њиховог рада.  
Врсте наставе 

Настава се реализује кроз 

следеће 

облике наставе:  
теоријска настава (35 

часова) 

практична настава (1 час) 

Дидактичко методичка 

упутства за 

реализацију наставе  
Уводне часове требало би 

осмислити тако да  
допринесу 

међусобном упознавању 

ученика, 

упознавању ученика с  
циљевима, 

исходима, наставним 

садржајима, 

али и тако да наставник 

стекне  
почетни увид у то каквим 
предзнањима и ставовима  
из 

подручја Православног 

катихизиса, група 

располаже.  
Реализација програма 

требало би 

да се одвија у складу с  
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принципима савремене 

активне 

наставе, која својом 

динамиком 

подстиче ученике на 

истраживачки и 
проблемски  
приступ садржајима тема. 

У току 

реализације стављати 

нагласак  
више на доживљајно и 

формативно, а мање на 

сазнајно и 

информативно. Квалитет 

наставе се постиже када 

се наставни садржаји  
реализују у 
складу са савременим  
педагошким захтевима у 

погледу 

употребе разноврсних 

метода,  
облика рада и наставних 

средстава. 

• Имаући у виду захтеве 

наставног 

програма и могућности  
транспоновања наставног 
садржаја у педагошко  
дидактичка 

решења, наставник би 

требало да 

води рачуна и о  
психолошким 

чиниоцима извођења 

наставе –  
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узрасту ученика, нивоу 

психофизичког развоја, 

интересовањима, 

склоностима, 

способностима и 

мотивацији 
ученика.  
У остваривању савремене 

наставе 

наставе наставник је извор 

знања,  
креатор, организатор и 

координатор ученичких 

активности у наставном 

процесу. 

Настава је успешно 

реализована  
ако је ученик спреман да 
Цркву  
схвати као простор за 

остваривање своје 

личности кроз 

заједничарење са  
ближњима и 

Тројичним Богом који 

постаје 

извор и пуноћа његовог 

живота.  
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

наставне методе наставни облици рада наставна средства 

Дијлошка  уџбеник 
Демонстративна индивидуални  

Разговор фронтални дидактички материјал 
Демонстративна дубља расправа рад у групи  

Рад у тиму   

   
 
 
 
 
 

 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ ЕВАЛУАЦИЈА КОРЕЛАЦИЈА 

ученика наставника   

слушају, одговарају, постављају - подстиче ученике на сопствено усмено испитивање историја 
питања, предлажу теме/дискусије мишљење и критички став  географија 

   биологија 

 - подстиче на разговор  српски језик 
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4.2. Грађанско васпитање  

ПРЕДМЕТ: Грађанско васпитање                РАЗРЕД: 8.                       

ФОНД ЧАСОВА: 34 

ЦИЉ: 

Циљ учења Грађанског васпитања је да ученик изучавањем и практиковањем основних принципа, вредности и процедура 

грађанског друштва постане свестан својих права и одговорности, осетљив за потребе других и спреман да активно делује у 

заједници. 

 

 

ТЕМАТСКИ/ГЛОБАЛНИ ПЛАН: 

ОБЛАСТ 

 

ОБРАДА УТВРЂИВАЊЕ СИСТЕМАТИЗАЦИЈА УКУПНО 

ЉУДСКА ПРАВА 

Заједница припадника 

различитих културних 

група 

5 2 1 8 

ДЕМОКРАТСКО 

ДРУШТВО 

Родна 

(не)равноправност 

5 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

8 

ПРОЦЕСИ  

У САВРЕМЕНОМ 

СВЕТУ 

Медији 

 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

8 
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ГРАЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ 

Вредности грађанског 

друштва 

4 4 2 10 

УКУПНО 19 9 6 34 

Корелеција са другим предметима: ИСТОРИЈА, ГЕОГРАФИЈА, СРПСКИ ЈЕЗИК, ИНФОРМАТИКА 

 

ПРЕДМЕТ: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА  

ИСХОДИ 

 

Ученик ће моћи да: 

 

 

НАСТАВНА 

ТЕМА/ОБЛАСТИ 

 

САДРЖАЈИ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ОПШТЕ И 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАЧИНИ И 

ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА: 

 

– изрази осећај 

љубави и поноса 

према својој домовини 

на начин 

који никога не 

угрожава; 

– образложи зашто су 

понашања која се могу 

описати као 

ксенофобија, расизам, 

антисемитизам, 

антициганизам облици 

ЉУДСКА ПРАВА 

Заједница 

припадника 

различитих 

културних група 

 

ДЕМОКРАТСКО 

ДРУШТВО 

Родна 

(не)равноправност 

 

ПРОЦЕСИ У 

САВРЕМЕНОМ 

СВЕТУ 

Медији 

Припадност држави и 

нацији 

Патриотизам – осећај 

љубави и поноса 

према домовини и 

свим 

њеним припадницима. 

Начини изражавања 

патриотизма. 

Обесправљивање и 

угрожавање слободе 

људи. 

Ксенофобија, расизам, 

антисемитизам, 

антициганизам. 

Компетенција за учење 

 

Комуникација 

 

Рад са подацима и и 

информацијама 

 

Одговорно учешће у 

демократском друштву 

 

Дигитална 

компетенција 
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дискриминације и 

кршења људских 

права; 

– наведе примере 

повезаности 

различитих култура у 

једној 

заједници и 

образложи потребу 

интеркултуралног 

дијалога за 

квалитетан живот 

свих чланова те 

заједнице; 

– покаже 

интересовање за 

упознавање 

различитих култура; 

– наведе права која 

националне мањине у 

Србији по Уставу 

имају; 

– разликује појмове 

пол и род и препознаје 

родне стереотипе; 

– уочава у рекламама, 

филмовима, књигама, 

изрекама, стриповима 

и другим продуктима 

културе на који начин 

се преносе родни 

обрасци; 

 

ГРАЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ 

Вредности грађанског 

друштва 

 

 

 

 

Заједница различитих 

културних група 

Културна разноликост 

у форми 

мултикултуралности и 

интеркултуралности. 

Интеркултурни 

дијалог као средство 

развоја поштовања 

различитих култура и 

заједничког живота. 

Припадници 

националних мањина 

у Србији – заштита 

права и 

слобода припадника 

националних мањина. 

Пол и род 

Биолошке разлике 

(анатомске и 

физиолошке), 

насупрот разликама 

које друштво ствара 

(очекивања друштва 

од мушкараца и жена). 

Преношење родних 

образаца. 

Стереотипи и 

предрасуде о роду. 

Родна перспектива 

Укључивање родне 

перспективе приликом 

доношења одлука 
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– указује на примере 

родне равноправности 

и неравноправности у 

ситуацијама из 

свакодневног живота; 

– дискутује о значају 

уважавања родне 

перспективе приликом 

доношења одлука 

значајних за једну 

заједницу; 

– наведе неколико 

привремених 

позитивних мера за 

постизање 

родне равноправности 

и аргументе за њихову 

примену; 

– препозна у 

понашању особе 

карактеристике 

насилника и жртве; 

– наведе могуће 

начине реаговања у 

ситуацији сусрета са 

насилником; 

– наведе основне 

функције медија и 

образложи зашто је 

важно да 

постоје кодекс 

новинара и кодекс 

деца и медији; 

важних за једну 

заједницу 

(образовање, здравље, 

породица, 

запошљавање, 

спорт...). 

Родна равноправност 

Родна равноправност 

и једнаке могућности 

за све ради развоја 

друштва. Препреке 

родној 

равноправности. 

Одговорност државе, 

организација цивилног 

друштва и појединца у 

постизању родне 

равноправности. 

Привремене 

позитивне мере за 

постизање 

родне равноправности 

(квоте уписа на 

факултет, субвенције 

за 

запошљањање...). 

Родно засновано 

насиље 

Родне разлике као 

основа неравнотеже 

моћи. Злоупотреба 

моћи 

насилника. 

Карактеристике особе 
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– образложи значај 

слободе медија за 

развој демократије; 

– у медијима 

проналази примере 

предрасуда, 

стереотипа, 

дискриминације, 

нетолеранције по 

различитим основама 

и 

критички их 

анализира; 

– препозна механизме 

манипулације медија 

и утицај медија на 

сопствено мишљење и 

деловање; 

– проналази и користи 

информације из 

различитих извора, 

критички их разматра 

и вреднује; 

– препозна пример 

злоупотребе деце у 

медијима; 

– у дискусији показује 

вештину активног 

слушања, износи свој 

став заснован на 

аргументима, 

комуницира на 

конструктиван 

начин; 

која врши насиље, која 

је 

изложена насиљу или 

која му сведочи. Мере 

заштите од родно 

заснованог насиља. 

 

Медији 

Врсте и функције 

медија. 

Слобода медија и 

њихов допринос 

развоју демократије. 

Медији као извор 

информација и 

дезинформација. 

Манипулације 

путем медија 

(одлагање 

информације, 

скретање пажње, 

побуђивање емоција, 

стварање осећаја 

кривице, неговање 

некултуре...). 

Медијска писменост 

Способност 

разумевања, 

критичког и 

аналитичког усвајања 

медијских садржаја. 

Кодекс у медијима 

Кодекс деца и медији. 
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– учествује у 

припреми, 

реализацији и 

евалуацији кратког 

филма, 

– учествује у избору 

садржаја и начина 

рада. 

 

 

 

 

Кодекс новинара. 

Притисци на новинаре 

као инструмент 

ограничавања слободе 

изражавања. 

 

 

 

 

 

 

4.3. Руски језик 
 

ПРЕДМЕТ:  Руски језик                РАЗРЕД:  8. разред                       

ФОНД ЧАСОВА: 68  

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. 
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ТЕМАТСКИ/ГЛОБАЛНИ ПЛАН: 

ОБЛАСТ 

 

ОБРАДА УТВРЂИВАЊЕ СИСТЕМАТИЗАЦИЈА УКУПНО 

Снова за партой 3 

 

                   6                    9 

 

 

Годовой круговорот 

 

 

3 

 

3 

 

                 

 

9 

Родительский дом – 

начало начал 

3 8                                     11 

Зимние радости 3 5                    8 

Кто в Москве не бывал, 

красоты не 

видал 

4 5  9 

У кого что болит, тот о 

том и говорит 

3 9  12 

Едем на экскурсию! 

Ура! 

4 6                   10 

УКУПНО                    23                     45                    68 

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

васпитање. 

 

 

ИСХОДИ 

 

Ученик ће моћи да: 

 

 

НАСТАВНА 

ТЕМА/ОБЛАСТИ 

 

САДРЖАЈИ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ОПШТЕ И 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАЧИНИ И 

ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА: 
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- 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 

- 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.,  

 

 

 

 

 

Снова за партой 

 1.Уводни час 

2.Так говорят 

русские, когда 

знакомятся  
3.Первое сентября 

4.Внеклассные 

занятия 

5.Аксиома 

6.Что говорят 

русские учителя, 

когда ведут урок 

7.Выражение вида 

8.Настоящее время 

Компетенција за 

целоживотно учење, 

комуникација, сарадња 

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 

читање наглас вежбе 

са 

акцентовањем вођење 

сопственог речника 

провера речи рад у 

пару 

(дијалог) 

-  Разуме 

- најједноставна 

упутства, 

- уколико укључују и 

- визуелне елементе. 

-  Успоставља 

- и одржава друштвени 

- контакт користећи 

 

 

Годовой круговорот 

 

9.Всё, что было в 

школе 

 

10.Времена года 

11.Погода в Москве 

12.Жёлтый свет 

13.Выражение 

времени 

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 
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- 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. 

14.Который час 
15.Прошедшее 

время 

16.Именительный 

падеж 

17.Непогода 

18.Контрольная 

работа 

19.Юбилей 

20.Что говорят 

русские, когда 

поздравляют с 

днём 

рождения 

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 
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-  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, 

- имена, бројеве (нпр. 

- цене, датуме, изразе 

за 

- количину и меру) и 

- успева да их запише, 

- уколико му се 

- саопштавају или 

  

 

 

Родительский дом – 

начало начал 

21.Обязанности по 

дому 

22.Хитрый способ 

23.Повторяем 

грамматику 

24.Притяжательные 

местоимения 25.Семья 

26.Родительный 

падеж 

Компетенција за 

целоживотно учење, 

комуникација, 

сарадња, одговоран 

однос према околини 

- Повезивање појмова 

- Симулација дијалога 

- Повезивање слика са 

описима 

- Слушање и 

разумевање 

кратких прича 

- Игре и песме 
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- 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. 

- ДСТ.1.1.8. Разуме 

- најједноставна 

упутства, 

- уколико укључују и 

- визуелне елементе. 

- ДСТ.1.1.11. 

Успоставља 

- и одржава друштвени 

- контакт користећи 

- најједноставнија 

- језичка средстава 

- приликом 

- поздрављања, 

- представљања, 

- добродошлице, 

- окончања 

- комуникације, 

- захваљивања, 

- извињавања 

СТАНДАРДИ: 
ДСТ.1.1.3. 

27.Подготовка к 

письменной работе 

28.Первая 

письменная работа 

29.Исправление 

ошибок 

30.Разговор по чату 

перед Новым годом 

31.Что говорят 

русские, когда 

поздравляют с 

Новым годом 

32.Мой брат играет 

на кларнете 

33.Неопределённые 

местоимения и 

наречия 

- Граматички појмови 
Повезивање аудио 

записа 

са визуелном 

презентацијом 

- Рецитовање, певање 

Драматизација 

дијалога 

- Провера знања 

 

примена аудио и видео 

записа 

- индивидуална и 

групна 

анализа текста 

- припрема питања у 

вези 

са прочитаним или 

одслушаним текстом 

- препричавање 

прочитаног текста 

- дискусија 

- приближавање 

граматичких садржаја 

из 

угла свакодневице 
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ДСТ.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 

основних 

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 

 

 

Зимние радости 

34.С Новым годом! 

35.Снежинки 

спускаются с неба 

36.Сравнительная 

степень 

37.Дательный 

падеж  
38.Знакомство с 

достопримечательн 

остями столицы 

39.Моя Москва 

40.Что говорят 

русские в городском 

транспорте 

41.Наречия места и 

направления 

42.Глаголы 

движения 

43.О Москве 

44.Превосходная 

степень 

45.Винительный 

падеж 

Компетенција за 

целоживотно учење, 

комуникација, 

сарадња, дигитална 

компетенција, 

одговоран однос према 

околини 

 

Ангажовање у 

групним 

активностима 

Прављење честитки; 

Граматички материјал 
описује 

различитости - 

постављање питања и 

давање исказа у 

основној 

комуникацији; 

- лексика, 

-прича о 

знаменитостима 

Москве 

презентација 

наставних 

садржаја 

интерактивно 

учење препознавање и 

примена граматичких 

садржаја рад у пару 

групни рад на 

задату тему израда 
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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. 

ДСТ.2.1.20. 

ДСТ.3.3.1. 

ДСТ.3.3.2. 

пројеката израда 

паноа 

приближавање 

граматичких садржаја 

из 

угла свакодневице 

-исказивање 

једноставне 

усмене поруке; - 

коришћење 

припремљеног текста 

за читање, разговор. 

- Разуме и прати 

једноставна 

- упутства и 

обавештења која се 

односе на 

- познате ситуације, а 

- исказана су спорим 

- темпом и разговетно. 

- Разуме споро 

- и разговетно 

- артикулисана јасно 

- контекстуализована 

- питања која се односе 

- на непосредне личне 

- потребе и 

- интересовања, 

- породицу, блиско 

- окружење.  

- Пише 

најједноставније 

- податке о себи и 

 

 

Кто в Москве не 

бывал, красоты не 

видал 

46.Контрольная 

работа 

47.В детской 
поликлинике 

48.У зубного врача 

49.Что говорят 

русские, когда 

высказывают своё 

мнение 

50.Неудачная 

прогулка 

51.Наречия образа 

действия 

52.Повелительное 

наклонение 

53.Творительный 

падеж 

Компетенција за 

целоживотно учење, 

сарадња, 

комуникација, 

решавање проблема, 

дигитална 

компетенција, 

одговоран однос према 

околини 

 

Граматички материјал 

-примена аудио и 

видео 

записа 

индивидуална и 

групна 

анализа текста 

припрема питања у 

вези 

са прочитаним или 

одслушаним текстом 

Драматизација и игра 

улога, имитације и 

пантомима 

Пресликавање 

писаних 

форми везаних за 

предвиђени вокабулар 
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- 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, 

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 

 

 

У кого что болит, тот 

о том и говорит 

54.А вы знали.... 

 

55.Я болею 

 

56.Подготовка к 

письменной работе 

57.Вторая 

письменная работа 

58. Исправление 

ошибок из письменной 

работы 

59.Новость! 

60.Что говорят 

русские, когда 

прощаются перед 

дорогой 

 

Компетенција за 

целоживотно учење, 

комуникација, 

решавање проблема, 

естетичка 

компетенција 

 

Слушање и 

разумевање 

Граматички материјал 

савладавање технике 

читања; 

- описи појмова; 

- лексика, 

- нови граматички 

појмови 

Увођење нових 

топонима и усвајање 

нових знања у 

вези са темом 

утврђивање и 

систематизација путем 

штампаног 

материјала, 
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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. 

Разуме 

споро и разговетно 

артикулисана јасно 

контекстуализована 

питања која се односе 

на непосредне личне 

потребе и 

интересовања, 

породицу, блиско 

 

 

Едем на экскурсию! 

Ура! 

61.По „Золотому 

кольцу“ России 

62.По „Золотому 

кольцу“ России 

63.Ответное письмо 

64.Наша экскурсия 

65.Предложный 

падеж 

66.Повторяем 

грамматику 

Компетенција за 

целоживотно учење, 

комуникација, сарадња 

- Увођење нових 

топонима и усвајање 

нових знања у 

вези са темом 

- утврђивање и 

систематизација путем 

штампаног 

материјала, 

радне свеске и мини 

тестова квиз 



.  
 

 

191 
 

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 

67.По дороге с 

облаками 

68. Давайте споём 

- корелација и 

позивање на стечено 

знање из граматике 

матерњег 

језика 

- начини реализације 

уз 

помоћ визуелног и 

аудио материјала 

- допунска и додатна 

настава 

-  описује 

различитости - 

постављање питања и 

давање исказа у 

основној 

комуникацији; 

- лексика, 

- писање кратких 

реченица. 
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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. 

 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

Начин провере остварености исхода, формативно и сумативно оцењивање 

ЕЛЕМЕНТИ ОЦЕНЕ И КРИТЕРИЈУМИ 

ОЦЕЊИВАЊА 

(Правилник о оцењивању ученика Сл. гласник 

РС, 10/19) 

Поступак праћења и оцењивања Инструменти за 

праћење и 

напредовање 

Време 

 

А) Степен 

остварености 

циљева и 

прописаних, 

односно 

прилагођених 

стандарда и 

исхода 

 

Оцену одличан (5) добија 

ученик који: 

- у потпуности показује 

способност трансформације 

знања и примене у новим 

ситуацијама; 

- лако лoгички пoвeзуje 

чињeницe и пojмoвe; 

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, 

 

-Писмена провера 

-Усмена провера 

-Практичан рад 

Најмање два пута 

у току 

тромесечја, 

односно четири 

оцене у току 

полугодишта.  
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Б) Ангажовање 

ученика у 

настави 

 

 

В) 

Самосталност 

у раду 

 

 

 

 

 

 

 

- 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 заснивају на 

подацима; 

- решава поједине проблеме 

на нивоу стваралачког 

мишљења и у знатној мери 

критички рaсуђуje; 

изборних програма, активности 

(пројектне наставе и слободних 

наставних активности). 

Формативне оцене се по правилу 

евидентирају у педагошкој 

документацији наставника, у 

складу са овим правилником и 

најчешће се односе на редовно 

праћење напретка постигнућа 

ученика, начин како учи, степен 

самосталности у раду, начин 

остваривања сарадње у процесу 

учења са другим ученицима и 

други подаци о ученику битни за 

праћење. Сумативно 

оцењивање, у смислу овог 

правилника, јесте вредновање 

постигнућа ученика на крају 

програмске целине или на крају 

полугодишта из обавезног 

предмета, изборних програма, 

активности и владања.Оцене 

добијене сумативним 

оцењивањем су по правилу 

бројчане. Ученик се оцењује на 

основу усмене провере 

постигнућа, писмене провере 

постигнућа и практичног рада, а 

у складу са програмом обавезног 

предмета, изборног програма и 

активности. У току полугодишта 

најмање једна оцена треба да 

буде на основу усмене провере 

постигнућа ученика. Ученик се 



.  
 

 

194 
 

- 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; 

- 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; 

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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- 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; 

- не изводи закључке који се 

заснивају на подацима; 

- критички не рaсуђуje; 

- не показује интересовање за 

учешће у активностима нити 

ангажовање 
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4.4. Француски језик 
 

5. ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  

5.1. Допунска настава 
 

5.1.1. Српски језик  

ПРЕДМЕТ: Српски језик и књижевност    РАЗРЕД: осми 

БРОЈ ЧАСОВА: 34 
 

ИСХОДИ: НАСТАВНА ТЕМА И 

САДРЖАЈИ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ ОПШТЕ 

И МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ 

- одреди врсте 

непроменљивих речи 

- уочи делове синтагме 

- препозна врсте 

напоредних односа 

међу реченичним 

члановима и 

независним 
реченицама 

 

 

Језик 

- граматика 

- правопис 

- компетенција за учење 

- сарадња 

- комуникација 

- решавање проблема 

 

 
- монолошка 
- дијалошка 
- текстовна 
- индивидуална 

- чита са разумевањем 

различите врсте 

текстова 

- препоручи књижевно 

дело уз кратко 

објашњење 

- разликује народну од 

ауторске књижевности 

 
Књижевност 

- изражајно читање и 
рецитовање 

- књижевнотеоријски 
појмови 

-компетенција за учење 

- естетичка компетенција 

- комуникација 

 

- монолошка 
- дијалошка 
- текстовна 
- индивидуална 
-демонстративна 
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- састави текст 

репортажног типа 

- напише електронску 

поруку поштујући 

нормативна правила 

 
Језичка култура 

- усмено изражавање 
- писмено изражавање 

- компетенција за учење 

- комуникација 

- сарадња 

- рад с подацима и 

информацијама 

- монолошка 
- дијалошка 
- текстовна 
- индивидуална 

 

5.1.2. Биологија 

ПРЕДМЕТ: билогија 

БРОЈ ЧАСОВА: 36 

ИСХОДИ: 

 

Ученик ће моћи да: 

НАСТАВНА ТЕМА И 

САДРЖАЈИ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ ОПШТЕ 

И МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ 

 

-  повеже грађу 

ћелијских органела са 

њиховом улогом у 

метаболизму ћелије;- 

- повеже однос 

површине и 

запремине ћелије и 

тела са начином 

обављања основних 

животних функција; 
 

 

 

Јединство грађе и функције 

Садржаји:  

 

Улога и значај појединих 

ћелијских органела у 

метаболизму ћелије: једро, 

ендоплазмични ретикулум, 

рибозоми, хлоропласти, 

центриоле, лизозоми. 

Матичне ћелије − ћелије 

програмиране за различите 

функције. Принцип 

економичности грађе и 

функције живих бића 
 

 

Дигитална компетенција, 

Естетичка компетенција, 

Компетенција за 

целоживотно учење, 

Комуникација, Сарадња, 

Решавање проблема, 

Одговоран однос према 

здрављу, Рад са подацима и 

информацијама  

 метода усменог излагања, 

текстуална метода, 

демонстративна метода, 

метода презентације 

oдговорно се односи према 

свом здрављу;  

– изрази критички став према 

медијским садржајима који се 

Човек и здравље 

Садржаји: 

 

 

Дигитална компетенција, 

Естетичка компетенција, 

метода усменог излагања, 

текстуална метода, 

демонстративна метода, 

метода презентације. 
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баве здравим стиловима 

живота;  

– повеже промене настале у 

пубертету са деловањем 

хормона;  

– идентификује поремећаје у 

раду органа и система органа 

изазваних нездравим 

начином живота;  

Заштита од полно 

преносивих болести 

контрацепција. Одговорност 

за сопствено здравље  

Компетенција за 

целоживотно учење, 

Комуникација, Сарадња, 

Решавање проблема, 

Одговоран однос према 

здрављу, Рад са подацима и 

информацијама 

 

– доведе у везу промене 

животних услова са 

еволуцијом живота на 

планети; 

 – истражи давно нестале 

екосистеме;  

 – повеже промене које се 

догађају организму током 

животног циклуса са 

активностима гена; 

Порекло и разноврсност 

живог света 

Садржаји:  

Календар живота“, еволуција 

различитих група организама 

кроз геолошка доба и велика 

изумирања. Значај алги 

(цијанобактерија) и биљака 

за продукцију О2 и озонског 

омотача, као заштита од УВ 

зрака, и услов за развој 

осталих живих бића.  

 

Дигитална компетенција, 

Естетичка компетенција, 

Компетенција за 

целоживотно учење, 

Комуникација, Сарадња, 

Решавање проблема, 

Одговоран однос према 

здрављу, Рад са подацима и 

информацијама 

метода усменог излагања, 

текстуална метода, 

демонстративна метода, 

метода презентације. 

– повеже промене наследног 

материјала са настанком 

нових врста путем природне 

селекције;   

Наслеђивање и еволуција 

Садржаји: 

Теорија еволуције. Постанак 

нових врста кроз еволуционе 

процесе. Еволуција човека 

 

Дигитална компетенција, 

Естетичка компетенција, 

Компетенција за 

целоживотно учење, 

Комуникација, Сарадња, 

Решавање проблема, 

Одговоран однос према 

здрављу, Рад са подацима и 

информацијама 

метода усменог излагања, 

текстуална метода, 

демонстративна метода, 

метода презентације. 

- повеже утицај 

еколошких чинилаца са 

распоредом 

Живот у екосистему 

Садржаји: 

 

Дигитална компетенција, 

Естетичка компетенција, 

метода усменог излагања, 

текстуална метода, 
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карактеристичних врста 

које насељавају 

простор Србије; 

- истражи присуство 

инвазивних врста у 

својој околини и 

вероватне путеве 

насељавања;  

-  истражи разлоге 

губитка биодиверзитета 

на локалном подручју 

Типични екосистеми Србије. 

Ретке и угрожене врсте 

Србије. Интродукције и 

реинтродукције и инвазивне 

врсте. Последице глобалних 

промена.  

Компетенција за 

целоживотно учење, 

Комуникација, Сарадња, 

Решавање проблема, 

Одговоран однос према 

здрављу, Рад са подацима и 

информацијама 

демонстративна метода, 

метода презентације. 

 

5.1.3. Хемија 

ПРЕДМЕТ: Хемија 

БРОЈ ЧАСОВА: 34 

ИСХОДИ: 

 

Ученик ће моћи да: 

НАСТАВНА ТЕМА И 

САДРЖАЈИ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ ОПШТЕ 

И МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ 

 

- помоћ ученицима у 
савладавању одређених 
програмских садржаја  
- подстицање ученика на 
усвајање знања 
- мотивисање ученика за рад 
- проверавање остварености 
образовних стандарда 

 

 

 

*важнији неметали у 
периодном систему 
елемената 
*водоник, редукција 

*кисеоник, значај кисеоника 

за живи свет, оксидација 

*физичке и хемијске особине 

неметала и њихових оксида 

* физичке и хемијске 

особине метала и њихових 

оксида  

Компетенција за 

целоживотно учење, 

комуникација, сарадња 

- Дијалошка метода 
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*алкални и земноалкални 

метали 

*технички важни метали 

*оксиди 

*киселине 

*базе 

 *соли 

*електролитичка 

дисоцијација 

*органска једињења-основне 

разлике у односу на 

неорганска 

*особине угљениковог атома 

*угљоводоници-подела и 

опште особине 

*алкани, алкени, алкини 

*супституција и изомерија 

*адиција и полимеризација 

*хомологни низ, алкил-групе 

*ароматични угљоводоници-

бензен 

*алкохоли, алдехиди и 

кетони 

*карбоксилне киселине 

*естри 

*масти, уља и сапуни 

*угљени хидрати, моно, 

олиго и полисахариди 

*аминокиселине 

*беланчевине 
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5.1.4. Географија 

ПРЕДМЕТ: ГЕОГРАФИЈА 

БРОЈ ЧАСОВА: 34 

ИСХОДИ: 

 

Ученик ће моћи да: 

НАСТАВНА ТЕМА И 

САДРЖАЈИ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ ОПШТЕ 

И МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ 

-зна да одреди географски 

положај и границе Србије, 

-да уочи на карти Европе 

положај Србије на Балканск- 

ом полуострву и у ЈИ 

Европи  

 

 

 

Географски положај и 

границе Србије 

(Физичко-географски, 

Математичко-географски, 

Економско-географски 

Саобраћајно-географски 

положај) 

Компетенција за учење 

Рад с подацима и информац- 

ијама 

Сарадња 

Разговор 

Демонстрација 

Метода писања, 

Графички радови 

-препознаје важније рељефне 

целин,типове климе,реке, 

језера и природне зоне и 

наводи њихове одлике и 

уочава их на карти Србије 

 

 

 

Физичко-географске одлике 

(Рељеф- рељефне целине 

Клима –типови климе,Воде – 

реке, сливови,  језера, Биљни 

и животињски свет) 

Компетенција за учење 

Рад с подацима и информац- 

ијама 

Сарадња 

Разговор 

Демонстрација 

Метода писања, 

Графички радови 

-зна колики је бр.становника 

природни прираштај 

-познаје структуре становни- 

штва,миграције и насеља 

Број становника Србије, 

природно кретање –

природни прираштај, 

структуре станов. 

Компетенција за учење 

Рад с подацима и информац- 

ијама 

Сарадња 

Разговор 

Демонстрација 

Метода писања, 

Графички радови 
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-зна главне одлике привреде, 

наводи привредне 

делатностии степен развоја 

 

 

Миграције, Насеља- села и 

градови, главни град 

Привреда Србије – 

привредне делатности: 

пољопривреда, индустрија, 

собраћај, туризам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.5. Математика  

ПРЕДМЕТ: Математика 

БРОЈ ЧАСОВА: 34 

ИСХОДИ: 

 

Ученик ће моћи 

да: 

НАСТАВНА ТЕМА 

И САДРЖАЈИ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ОПШТЕ И 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНЕ 

МЕТОДЕ 

– примени 

Талесову 

теорему у 

Сличност: 

-Пропорционалне 

величине.  

- Компетенција за 

учење 

- Дијалошка 

метода,  
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геометријским 

задацима и 

реалном 

контексту; 

 -примени 

сличност 

троуглова у 

геометријским 

задацима и 

реалном 

контексту 

 

 

-Талесова теорема. 

 -Сличност 

троуглова. 

 -Примене 

сличности.  

-Рад са подацима и 

информацијама 

 -Комуникација  

-Сарадња  

- Дигитална 

компетенција 

- Метода 

демонстрације 

- Метода 

практичних 

активности 

 

 

 

– анализира 

односе тачака, 

правих и равни 

у простору и 

запише те 

односе 

математичким 

писмом; 

 -представља 

цртежом односе 

геометријских 

објеката у 

равни и 

простору и 

користи их 

приликом 

решавања 

задатака; 

Тачка, права и 

раван: 

-Однос тачке и 

праве, тачке и равни. 

 -Односи правих; 

мимоилазне праве. 

 -Односи праве и 

равни, нормала на 

раван, растојање 

тачке од равни. 

 -Односи две равни. 

 -Ортогонална 

пројекција на раван 

(тачке, дужи и 

праве).  

-Угао између праве и 

равни.  

-Полиедар 

-Компетенција за 

учење 

 - Рад са подацима и 

информацијама 

 -Комуникација  

-Сарадња  

-Дигитална 

компетенција 

- Дијалошка 

метода,  

- Метода 

демонстрације 

- Метода 

практичних 

активности 
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– уочи 

правоугли 

троугао у 

простору и 

примени 

Питагорину 

теорему у 

геометријским 

задацима и 

реалном 

контексту; 

 

 

 

 

– реши 

линеарну 

једначину и 

неједначину;  

– реши реалне 

проблеме 

користећи 

линеарну 

једначину и 

неједначину  

Линеарне 

једначине и 

неједначине са 

једном непознатом: 

 

-Решавање 

линеарних једначина 

с једном непознатом. 

 -Линеарна 

неједначина.  

-Решавање 

линеарних 

неједначина с једном 

непознатом. 

 -Примена у реалним 

ситуацијама 

-Компетенција за 

целоживотно учење 

 - Рад са подацима и 

информацијама 

 -Комуникација  

-Сарадња  

-Дигитална 

компетенција 

- Дијалошка 

метода,  

- Метода 

демонстрације 

- Метода 

практичних 

активности 

 

– нађе 

неопходне 

податке и 

израчуна 

површину и 

запремину 

праве призме 

Призма: 

-Мрежа праве 

призме.  

-Површина праве 

призме.  

-Запремина праве 

призме. 

-Компетенција за 

учење 

 -Комуникација  

- Дијалошка 

метода,  

- Метода 

демонстрације 

- Метода 

практичних 

активности 
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(тростране, 

четворостране и 

шестостране) 

-Сарадња  

-Дигитална 

компетенција 

 

–нађе 

неопходне 

податке и 

израчуна 

површину и 

запремину 

четворостране 

пирамиде 

(основа квадрат 

и 

правоугаоник), 

правилне 

тростране и 

шестостране 

пирамиде; 

Пирамида:  

 -Мрежа пирамиде.  

-Површина 

пирамиде.  

-Запремина 

пирамиде. 

-Компетенција за 

учење 

 -Комуникација  

-Сарадња  

-Дигитална 

компетенција 

- Дијалошка 

метода,  

- Метода 

демонстрације 

- Метода 

практичних 

активности 

 

– нацрта и 

анализира 

график 

линеарне 

функције; 

-преводи 

функцију из 

једног облик у 

други 

Линеарна 

функција:  

-Линеарна функција 

(y = kx + n).  

-График линеарне 

функције; нула и 

знак функције, 

монотоност.  

-Имплицитни облик 

задавања линеарне 

функције.  

-Цртање и читање 

графика линеарних 

функција. 

-Компетенција за 

учење 

 - Рад са подацима и 

информацијама 

 -Комуникација  

-Сарадња  

-Дигитална 

компетенција 

- Дијалошка 

метода,  

- Метода 

демонстрације 

- Метода 

практичних 

активности 
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-Решава 

сложеније  

системе 

линеарних 

једначина, 

-примењује 

системе у 

текстуалним 

задацима 

Системи линеарних 

једначина са две 

непознате:  

-Решавање система 

методом замене и 

методом супротних 

коефицијената; 

графичка 

интерпретација 

система.  

-Примена у реалним 

ситуацијама 

-Компетенција за 

целоживотно учење 

 - Рад са подацима и 

информацијама 

 -Комуникација  

-Сарадња  

-Дигитална 

компетенција 

- Дијалошка 

метода,  

- Метода 

демонстрације 

- Метода 

практичних 

активности 

 

-налази 

неопходне 

податке и 

израчунава 

површину и 

запремину 

ваљка, купе и 

лопте и 

сложених 

обртних тела 

 

 

 

Ваљак, купа и 

лопта: 

-Ваљак и његови 

елементи.  

-Површина и 

запремина правог 

ваљка.  

-Купа и њени 

елементи.  

-Површина и 

запремина праве 

купе.  

-Појам лопте и 

сфере.  

-Пресеци лопте 

(сфере) и равни.  

-Површина и 

запремина лопте.  

-Компетенција за 

учење 

 -Комуникација  

-Сарадња  

-Дигитална 

компетенција 

- Дијалошка метода,  

- Метода 

демонстрације 

- Метода практичних 

активности 
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5.1.6. Физика 

ПРЕДМЕТ: ФИЗИКА 

БРОЈ ЧАСОВА:  орјентациони и може варирати у зависности од потребе ученика  

ИСХОДИ: 

 

Ученик ће моћи да: 

НАСТАВНА ТЕМА И 

САДРЖАЈИ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ ОПШТЕ 

И МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ 

 
– повезује физичке величине које 

описују осцилације и таласе; 

– описује карактеристике звука, 

ултразвукa и инфразвукa и наводи 

примере примене ултразвука; 

– демонстрира и објасни: 

осциловање куглице клатна и тела 

обешеног о опругу 
– примењује превентивне мере 

заштите од буке 
 

 

ОСЦИЛАТОРНО И 

ТАЛАСНО 

КРЕТАЊЕ 
Осцилаторно кретање (осциловање 

тела обешеног о опругу, 

осциловање куглице клатна). 

Појмови и величине којима се 

описује осциловање тела 

(амплитуда, период, фреквенција). 

Закон о одржању механичке 

енергије при осциловању тела. 

Механички таласи. Основни 

параметри којима се описује 

таласно кретање (таласна дужина, 

фреквенција, брзина). 

Звук. Карактеристике звука и 

звучна резонанција. 

 

-комуникативна 

компетенција 

- дигитална компетенција 

- компетенција за учење 

-компетенција за сарадњу 

 

-дијалошка 
-демонстрациона 
-илустративна 

 

 
користи лупу и микроскоп; 

– демонстрира и објасни: појаву 

сенке, функционисање ока и 

корекцију вида; 

 

СВЕТЛОСНЕ ПОЈАВЕ 
Карактеристике светлости. 

Праволинијско простирање 

светлости (сенка и полусенка, 

помрачење Сунца и Месеца). 

Закон одбијања светлости. 

 

-комуникативна 

компетенција 

- дигитална компетенција 

- компетенција за учење 

-компетенција за сарадњу 

 

-дијалошка 
-демонстрациона 
-илустративна 
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примењује превентивне мере од 

прекомерног излагања Сунчевом 

зрачењу; 

 

 

Брзина светлости у различитим 

срединама. Индекс преламања и 

закон преламања светлости 

-компетенција за рад са 

подацима и информацијама 

 

– демонстрира узајамно деловање 

наелектрисаних тела и објасни 

од чега оно зависи; 

– прикаже и опише електрично 

поље, израчуна силу којом поље 

делује на наелектрисање и повеже 

електрични напон и јачину 

електричног поља; 

 

 

 

 

 

ЕЛЕКТРИЧНО ПОЉЕ 
Наелектрисавање тела. 

Елементарна количина 

наелектрисања. 

Закон о одржању количине 

наелектрисања. Узајмно деловање 

наелектрисаних тела. Кулонов 

закон. 

Електрично поље (линије сила, 

хомогено и нехомогено поље).  

Електричне појаве у атмосфери. 

 

-комуникативна 

компетенција 

- дигитална компетенција 

- компетенција за учење 

-компетенција за сарадњу 

 

-дијалошка 
-демонстрациона 
-илустративна 

– објасни провођење струје кроз 

метале, течности и гасове и 

упореди отпорности металних 

проводника на основу њихових 

карактеристика; 

– наводи и користи различите 

изворе електричне струје (ЕМS) и 

зна да их разврста ради 

рециклаже; 

– познаје основне елементе 

електричног кола и уме да их 

повеже, 

– описује ефекте који се 

испољавају при протицању 

електричне струје; 

– препозна основна својства 

наизменичне струје, израчуна 

потрошњу електричне енергије у 

домаћинству и да се придржава 

основних правила безбедности 

при коришћењу електричних 

ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА 
Електрична струја (једносмерна, 

наизменична). Услови за 

настајање електричне струје и 

извори струје (EMS). Мерење 

електричне струје и напона. 

Електрична отпорност 

проводника. Проводници и 

изолатори. 

Омов закон за део струјног кола. 

Рад и снага електричне струје. 

Џул-Ленцов закон. Омов закон за 

цело струјно коло. Везивање 

отпорника. 

Електрична струја у течностима и 

гасовима. 

Мере заштите од електричне 

струје (жива бића, објекти и 

електрични уређаји). 

 

 

-комуникативна 

компетенција 

- дигитална компетенција 

- компетенција за учење 

-компетенција за сарадњу 

 

-дијалошка 
-демонстрациона 
-илустративна 
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уређаја у свакодневном животу; 

 

 

 

 

– описује узајамно деловање два 

паралелна проводника са струјом, 

деловање магнетног поља на 

струјни проводник и принцип рада 

електромагнета и електромотора; 

– објасни принцип рада компаса и 

природу Земљиног магнетног 

поља; 

– користи компас и апликације за 

паметне телефона за 

оријентацију у природи; 

 

МАГНЕТНО ПОЉЕ 
Магнетно поље сталних магнета. 

Магнетно поље Земље. 

Магнетно поље електричне струје. 

Дејство магнетног поља на 

струјни проводник. 

Допринос Николе Тесле и Михајла 

Пупина развоју науке о 

електромагнетним појавама и 

њиховој примени. 

 

-комуникативна 

компетенција 

- дигитална компетенција 

- компетенција за учење 

-компетенција за сарадњу 

 

-дијалошка 
-демонстрациона 
-илустративна 

објасни структуру атомског језгра 

и нуклеарне силе; 

– опише радиоактивност, врсте 

зрачења, радиоактивне изотопе, 

познаје њихово дејство, примену и 

мере заштите; 

– разликује фисију и фузију и 

наводи могућности њихове 

примене__ 

 

 

ЕЛЕМЕНТИ  

АТОМСКЕ И 

НУКЛЕАРНЕ ФИЗИКЕ 
Структура атома (језгро, 

електронски омотач). Нуклеарне 

силе. 

Природна радиоактивност. 

Радиоактивно зрачење (алфа, бета 

и гама зраци) и њихово дејство на 

биљни и животињски свет. 

Заштита од радиоактивног 

зрачења. 

Вештачка радиоактивност. Фисија 

и фузија. Примена нуклеарне 

енергије и радиоактивног зрачења. 

 

 

-комуникативна 

компетенција 

- дигитална компетенција 

- компетенција за учење 

-компетенција за сарадњу 

 

-дијалошка 
-демонстрациона 
-илустративна 

 ФИЗИКА И САВРЕМЕНИ 

СВЕТ 
Значај физике за развој других 

природних наука 

Допринос физике развоју 

савремене медицине (ултразвук, 

ЕКГ, 

-комуникативна 

компетенција 

- дигитална компетенција 

- компетенција за учење 

-компетенција за сарадњу 

 

-дијалошка 
-демонстрациона 
-илустративна 
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скенер, магнетна резонанција, 

Гама нож…) 

Физика и савремене технологије 

(интернет, мобилна телефонија, 

даљинско управљање, 

нанофизика....) 
 

 

 

 

5.2. Додатна настава 
 

5.2.1. ПРЕДМЕТ: Српски језик и њижевност          

                                           РАЗРЕД: осми 

БРОЈ ЧАСОВА: 34 
 

ИСХОДИ: НАСТАВНА ТЕМА И 

САДРЖАЈИ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ ОПШТЕ 

И МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ 

 

- припрема ученика за 
школско, општинско, 
окружно и републичко 

такмичење из Српског језика. 

 
Језик 

- Граматика 

- Правопис 

- компетенција за учење 

- комуникација 

- сарадња 

- рад с подацима и 

информацијама 
- дигитална компетенција 

 
- монолошка 
- дијалошка 
- текстовна 
- индивидуална 

 

- оспособљавање за 

исказивање властитих судова 

и закључака приликом 

анализе текста. 

 

 
Књижевност 

-компетенција за учење 

- естетичка компетенција 

- комуникација 

- сарадња 

- рад с подацима и 

информацијама 

- монолошка 
- дијалошка 
- текстовна 
- индивидуална 
-демонстративна 
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- стваралачко 
препричавање текста са 
променом гледишта 
- обједињавање приповедања 

и описивања. 

Култура изражавања 

- Говорно изражавање 
- Писмено изражавање 

- компетенција за учење 

- комуникација 

-рад с подацима и 

информацијама 

- монолошка 
- дијалошка 
- текстовна 
- индивидуална 

 

5.2.2. Математика 

ПРЕДМЕТ: Математика 

БРОЈ ЧАСОВА: 34 

 

ИСХОДИ: 

 

Ученик ће моћи да: 

НАСТАВНА ТЕМА И 

САДРЖАЈИ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ ОПШТЕ И 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ 

– примени Талесову 

теорему у 

геометријским 

задацима и реалном 

контексту; 

 -примени сличност 

троуглова у 

геометријским 

задацима и реалном 

контексту 

 

 

Сличност: 

-Пропорционалне величине.  

-Талесова теорема. 

 -Сличност троуглова. 

 -Примене сличности.  

- Компетенција за учење 

-Рад са подацима и 

информацијама 

 -Комуникација  

-Сарадња  

- Дигитална компетенција 

- Дијалошка метода,  

- Метода демонстрације 

- Метода практичних 

активности 
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– анализира односе 

тачака, правих и 

равни у простору и 

запише те односе 

математичким 

писмом; 

 -представља цртежом 

односе геометријских 

објеката у равни и 

простору и користи их 

приликом решавања 

задатака; 

– уочи правоугли 

троугао у простору и 

примени Питагорину 

теорему у 

геометријским 

задацима и реалном 

контексту; 

Тачка, права и раван: 

-Однос тачке и праве, тачке 

и равни. 

 -Односи правих; 

мимоилазне праве. 

 -Односи праве и равни, 

нормала на раван, растојање 

тачке од равни. 

 -Односи две равни. 

 -Ортогонална пројекција на 

раван (тачке, дужи и праве).  

-Угао између праве и равни.  

-Полиедар 

-Компетенција за учење 

 - Рад са подацима и 

информацијама 

 -Комуникација  

-Сарадња  

-Дигитална компетенција 

- Дијалошка метода,  

- Метода демонстрације 

- Метода практичних 

активности 

 

 

 

 

 

– реши линеарну 

једначину и 

неједначину;  

– реши реалне 

проблеме користећи 

линеарну једначину и 

неједначину  

Линеарне једначине и 

неједначине са једном 

непознатом: 

 

-Решавање линеарних 

једначина с једном 

непознатом. 

 -Линеарна неједначина.  

-Решавање линеарних 

неједначина с једном 

непознатом. 

 -Примена у реалним 

ситуацијама 

-Компетенција за целоживотно 

учење 

 - Рад са подацима и 

информацијама 

 -Комуникација  

-Сарадња  

-Дигитална компетенција 

- Дијалошка метода,  

- Метода демонстрације 

- Метода практичних 

активности 
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– нађе неопходне 

податке и израчуна 

површину и 

запремину праве 

призме (тростране, 

четворостране и 

шестостране) 

Призма: 

-Мрежа праве призме.  

-Површина праве призме.  

-Запремина праве призме. 

-Компетенција за учење 

 -Комуникација  

-Сарадња  

-Дигитална компетенција 

- Дијалошка метода,  

- Метода демонстрације 

- Метода практичних 

активности 

 

–нађе неопходне 

податке и израчуна 

површину и 

запремину 

четворостране 

пирамиде (основа 

квадрат и 

правоугаоник), 

правилне тростране и 

шестостране 

пирамиде; 

Пирамида:  

 -Мрежа пирамиде.  

-Површина пирамиде.  

-Запремина пирамиде. 

-Компетенција за учење 

 -Комуникација  

-Сарадња  

-Дигитална компетенција 

- Дијалошка метода,  

- Метода демонстрације 

- Метода практичних 

активности 

 

– нацрта и анализира 

график линеарне 

функције; 

-преводи функцију из 

једног облик у други 

Линеарна функција:  

-Линеарна функција (y = kx 

+ n).  

-График линеарне функције; 

нула и знак функције, 

монотоност.  

-Имплицитни облик 

задавања линеарне 

функције.  

-Цртање и читање графика 

линеарних функција. 

-Компетенција за учење 

 - Рад са подацима и 

информацијама 

 -Комуникација  

-Сарадња  

-Дигитална компетенција 

- Дијалошка метода,  

- Метода демонстрације 

- Метода практичних 

активности 
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-Решава сложеније  

системе линеарних 

једначина, 

-примењује системе у 

текстуалним задацима 

Системи линеарних 

једначина са две 

непознате:  

-Решавање система методом 

замене и методом супротних 

коефицијената; графичка 

интерпретација система.  

-Примена у реалним 

ситуацијама 

-Компетенција за целоживотно 

учење 

 - Рад са подацима и 

информацијама 

 -Комуникација  

-Сарадња  

-Дигитална компетенција 

- Дијалошка метода,  

- Метода демонстрације 

- Метода практичних 

активности 

 

-налази неопходне 

податке и израчунава 

површину и 

запремину ваљка, купе 

и лопте и сложених 

обртних тела 

 

 

 

Ваљак, купа и лопта: 

-Ваљак и његови елементи.  

-Површина и запремина 

правог ваљка.  

-Купа и њени елементи.  

-Површина и запремина 

праве купе.  

-Појам лопте и сфере.  

-Пресеци лопте (сфере) и 

равни.  

-Површина и запремина 

лопте.  

-Компетенција за учење 

 -Комуникација  

-Сарадња  

-Дигитална компетенција 

- Дијалошка метода,  

- Метода демонстрације 

- Метода практичних 

активности 

 

 

 

 

 


