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Уводне напомене 

Анекс III Школског програма за 2018/19-2021/22. годину доноси се због расподеле задужења 
наставника у склопу 40-часовне радне недеље и допуне Школског програма. 
Анекс III Школског програма за 2018/19-2021/22. годину садржи: 

 Слободне активности-програме допунске наставе 

 Слободне активност-програме додатне наставе 

 Слободне активности - програме секција 

 Програме обавезних наставних активности 

 Измене програма предмета 

 Измене критеријума оцењивања 

Анекс III Школског програма за 2018/19-2021/22. годину усвојен је на седници Школског одбора ОШ 
„Јелена Ћетковић“, 13.9.2019. године 
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ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ 



1 

 

Српски језик 

I разред 

р.бр. Теме 
Број часова за 

тему 

1.  Почетно читање и писање 9 

2.  Језичка култура 3 

3.  Језик (граматика и правопис; ортоепија) 

Књижевност 

5 

1 4.  

        Укупан број часова на годишњем нивоу  18 

II разред 

р.бр. Тема 
Број часова за 

тему 

1.  Књижевност 4 

2.  Језик (Граматика и правопис) 6 

3.  Језичка култура 8 

        Укупан број часова на годишњем нивоу  18 

 
 

III разред 

р.бр. Теме 
Број часова за 

тему 

1.  Језик (граматика и правопис) 14 

2.  Језичка култура (усмено и писмено изражавање) 2 

3.  Књижевност 2 

Укупан број часова на годишњем нивоу 18 

IV разред 

р.бр. Теме 
Број часова за 

тему 

1.  Књижевност 3 

2.  Култура изражавања 5 

3.  Језик (граматика и правопис) 10 

Укупан број часова на годишњем нивоу 18 

V разред 

5-1,4,5 
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р.бр. Теме 
Број часова за 

тему 

1.  Језик (правопис)  6  

2.  Језик (граматика)  12  

3.  Језичка култура (писмено и усмено изражавање)  6  

4.  Књижевност (лирика, епика, драма)  6  

5.  Језик (ортоепија)  6  

        Укупан број часова на годишњем нивоу  36 

 
5-2,3 

р.бр. Теме 
Број часова за 

тему 

1.  Морфологија 12 
2.  Правописна вежбања 6 
3.  Стилска изражајна средства 12 
4.  Планско писање 6 

  

        Укупан број часова на годишњем нивоу  36 

VI разред 

р.бр. Теме 
Број часова за 

тему 

1.  Врсте речи ( променљиве и непроменљиве) 2 

2.  Значења падежа 2 

3.  Служба речи у реченици 2 

4.  Подела речи по постанку 4 

5.  Гласови и гласовне промене 6 

6.  Глаголски облици 6 

7.  Реченица 2 

8.  Правопис 4 

9.  Писање састава 4 

10.  Читање и разумевање текста 4 

        Укупан број часова на годишњем нивоу  36 

VII разред 

7-1 

р.бр. Теме 
Број часова за 

тему 

1.  
Књижевност (лирика ,епика, драма, научнопопулрни и информативни 
текстови) 

3 
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2.  Језик (граматика) 4 

3.  Језик( правопис) 3 

4.  Језик (ортоепија) 2 

5.  Историја језика 2 

6.  Језичка култура( писмено изражавање) 2 

7.  Језичка култура( усмено изражавање) 2 

        Укупан број часова на годишњем нивоу  18 

7-2,5 

р.бр. Теме 
Број часова за 

тему 

1.  Књижевно-теоријски појмови 9 
2.  Правописна вежбања 10 
3.  Морфологија и синтакса 13 
4.  Планско писање 4 

  

        Укупан број часова на годишњем нивоу  36 

 
7-3,4 

р.бр. Теме 
Број часова за 

тему 

1.  
Књижевност (лирика ,епика, драма, научнопопулрни и информативни 
текстови) 

5 

2.  Језик (граматика) 7 

3.  Језик( правопис) 5 

4.  Језик (ортоепија) 5 

5.  Историја језика 4 

6.  Језичка култура( писмено изражавање) 5 

7.  Језичка култура( усмено изражавање) 5 

        Укупан број часова на годишњем нивоу  36 

 

VIII разред 

р.бр. Теме 
Број часова за 

тему 

1.  
Књижевност (лирика ,епика, драма, научнопопулрни и информативни 
текстови) 

5 

2.  Језик (граматика) 7 

3.  Језик( правопис) 5 

4.  Језик (ортоепија) 5 

5.  Историја језика 4 
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6.  Језичка култура( писмено изражавање) 5 

7.  Језичка култура( усмено изражавање) 5 

        Укупан број часова на годишњем нивоу  36 

 
 

 
Енглески језик 

V разред 

р.бр. Теме 
Број часова за 

тему 

1.  Hobbies and interests 2 

2.  Describing places 2 

3.  Present Simple/Present Continuous 5 

4.  Writing an email 2 

5.  Past SimpleTense 5 

6.  Countable/uncountable nouns 2 

7.  Writing an article 2 

8.  Future- be going to, will 4 

9.  Writing practice-dictation 4 

10.  Grammar and vocabulary revision 8 

        Укупан број часова на годишњем нивоу  36 

VI разред 

р.бр. Теме 
Број часова за 

тему 

1.  Лични идентитет 2 

2.  Живот у градовима 4 

3.  Слободно време – забава, разонода, хобији 4 

4.  Временско искуство и доживљај времена 9 

5.  Живи свет - природа 4 

6.  Школа 3 

7.  Исхрана – гастрономске навике 3 

8.  Спорт 2 

9.  Емоције 3 

10.  Клима и временске прилике 2 

        Укупан број часова на годишњем нивоу  36 
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VII разред 

р.бр. Теме 
Број часова за 

тему 

1.  Present Tenses  4 

2.  Past Simple/Past Continuous  4 

3.  Present Perfect  4 

4.  Question Tags  2 

5.  Writing practice-dictations  4 

6.  Reading and speaking  4 

7.  Adjectives with –ed or -ing  2 

8.  Passive Voice  4 

9.  Conditional sentences  3 

10.  Preparing for tests  5 

        Укупан број часова на годишњем нивоу  36 

VIII разред 

р.бр. Теме 
Број часова за 

тему 

1.  Introduction – present simple and present continuous 3 

2.  
Unit 1 – problems – present perfect, past simple, past continuous, past 
perfect v. Past simple 

5 

3.  
Unit 2 – place and time – will for predictions, first conditional, present 
continuous for future arrangements 

5 

4.  
Unit 3 – risks – second conditional, word formation – verbs and nouns, 
reflexive pronouns, third conditional 

6 

5.  
Unit 4 / can i ask? - prepositions in, on, at; gerund; separable and inseparable 
phrasal verbs 

4 

6.  Unit 5 – buying and selling – the passive, modal verbs with the passive 6 

7.  
Unit 6 – protest – reported speech – statements –( he / shesaysthat..., he / 
shesaidthat...),  indirect questions 

5 

        Укупан број часова на годишњем нивоу  34 

 

Немачки језик 

V разред 

р.бр. Теме 
Број часова за 

тему 

1.  Упитне реченице а упитним речима: wer? was? wie? wo?  2 

2.  Треће лице једнине презента, личне заменице er и sie.  2 
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3.  Личне заменице у акузативу  2 

4.  Личне замeнице у дативу  2 

5.  Негација nicht 2 

6.  Одређени и неодређени члан 2 

7.  Присвојне заменице  2 

8.  Презент слабих  глагола  2 

9.  Презент јаких глагола  4 

10.  Глаголи са одвојивим префиксима  4 

11.  Повратни глаголи са акузативом и дативом  2 

12.  Императив  2 

13.  Негација kein , разлика nicht- kein  2 

14.  Модални глаголи 4 

15.  Претерит глагола sein, haben, werden  2 

        Укупан број часова на годишњем нивоу  36 

 

VI разред 

р.бр. Теме 
Број часова за 

тему 

1.  Род именица 3 

2.  Редни бројеви 2 

3.  Презент  4 

4.  Придеви  3 

5.  Имеперфекат глагола „имати“ и „бити“ 3 

6.  Перфекат  5 

7.  Предлози  3 

8.  Безлични глаголи  1 

9.  Мере и количине 1 

10.  Модални глаголи 3 

11.  W-питања 2 

12.  Прилози  2 

13.  Личне заменице 3 

14.  Негација „kein“ 1 

        Укупан број часова на годишњем нивоу  36 
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VII разред 

р.бр. Теме Број часова за тему 

1.  Придевска деклинација 3 

2.  Модални глаголи у презенту и претериту 2 

3.  Темпоралне реченице (Wenn /Sätze) 3 

4.  Кондиционалне реченице (Wenn/Sätze) 2 

5.  Dass-/obSätze 3 

6.  Weil/Sätze 3 

7.  W-Satze 2 

8.  Als/Satz 2 

9.  Предлози са акузативом или дативом 4 

10.  Прилози 2 

11.  Основни и редни бројеви 3 

12.  Претерит помоћних глагола 2 

13.  Релативна заменица у номинативу и акузативу 2 

14.  Императив 2 

        Укупан број часова на годишњем нивоу  36 

 

VIII разред 

р.бр. Теме 
Број часова за 

тему 

1.  Fitness und Sport 5 

2.  Austausch 4 

3.  Unsere Feste 6 

4.  Berliner Luft 4 

5.  Welt und Umwelt 3 

6.  Reisen am Rhein 5 

7.  Abschiedsparty 9 

        Укупан број часова на годишњем нивоу  34 

 
 
 

Историја 

V разред 

р.бр. Теме 
Број часова за 

тему 
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1.  
ПРОШЛОСТ: Рачунање времена 
Хронолoгија 

6 

2.  
ПРАИСТОРИЈА: Подела праисторије 
Основне одлике 

6 

3.  

СТАРИ ИСТОК: Државе Старог истока 

                                           Култура, веровања и научна достигнућа народа  

                                           Старог истока 

6 

4.  

 СТАРА ГРЧКА:  Најстарији период грчке историје 
                          Полиси – Спарта и Атина – основне одлике 
                          Грчко – персијски ратови 

                                           Култура и веровања 

8 

5.                 ХЕЛЕНИЗАМ: Александар Македонски 4 

6.  

               СТАРИ РИМ: Настанак Рима 

                                        Успон римске државе 

                                        Римско царство 

6 

        Укупан број часова на годишњем нивоу  36 

 

VI разред 

р.бр. Теме 
Број часова за 

тему 

1.  Основи проучавања прошлости 6 

2.  Европа, средоземље и српске земље у раном средњем веку 10 

3.  Европа, средоземље и српске земље у позном средњем веку 10 

4.  Европа, средоземље и српске земље у раном новом веку 
(прединдустријско доба) 

10 

        Укупан број часова на годишњем нивоу  36 

 
 

VII разред 

р.бр. Теме 
Број часова за 

тему 

1.  Успон Европе (Европа од краја 15. до краја 18. века) 7 

2.  Српски народ под страном влашћу од 16. до 18. века 7 

3.  Доба револуција (Европа и свет од краја 18. века до 70-их година 19. века 7 

4.  Нововековне српске државе. Србија и Црна Гора 13 

5.  
Српски народ под страном влашћу од краја 18. века до 70.их година 19. 
века 

2 

        Укупан број часова на годишњем нивоу  36 
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VIII разред 

р.бр. Теме 
Број часова за 

тему 

1.  
Коришћење историјске карте у савладавању градива историје из новог 
века и савременог доба (општа и национална историја) 

10 

2.  Садржаји према потребама ученика 10 

3.  
Савладавање значења кључних појмова из историје новог века и 
савременог доба (општа и национална историја) 

8 

4.  
Коришћење ликовног и текстуалног материјала у савладавању градива 
историје новог века и савременог доба (општа и национална историја) 

6 

        Укупан број часова на годишњем нивоу  34 

 
Географија 

V разред 

р.бр. Теме 
Број часова за 

тему 

7.  Васиона и Земља 6 

8.  Облик и кретања Земље 6 

9.  Унутрашња грађа и рељеф Земље 9 

10.  Ваздушни омотач Земље 6 

11.  ВоденаЗемљи 6 

12.  Биљни и животињски свет на Земљи 3 

        Укупан број часова на годишњем нивоу  36 

 

VI разред 

р.бр. Теме 
Број часова за 

тему 

1.  Друштво и географија 1 

2.  Географска карта 10 

3.  Становништво 4 

4.  Насеља 3 

5.  Привреда 6 

6.  Држава и интеграциони процеси 3 

7.  Географија Европе 9 

        Укупан број часова на годишњем нивоу  36 
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VII разред 

р.бр. Теме 
Број часова за 

тему 

1. Азија 9 

2. Африка 8 

3. Северна Америка 7 

4. Средња и Јужна Америка 8 

5. Аустралија и Океанија 2 

6. Поларне области 1 

7. Свет као целина 1 

        Укупан број часова на годишњем нивоу  36 

VIII разред 

р.бр. Теме 
Број часова за 

тему 

1.  Географски положај, границе и величина  Србије 1 

2.  Природно-географске одлике Србије 15 

3.  Становништво и насеља Србије 5 

4.  Срби ван граница Србије 2 

5.  Привреда Републике Србије 9 

6.  Србија и савремени интеграциони процеси 1 

7.  Географија локалне средине 1 

        Укупан број часова на годишњем нивоу  34 

 
 

Биологија 

V разред 

р.бр. Теме 
Број часова за 

тему 

1.  Порекло и разноврсност живота 22 

2.  Јединство грађе и функције као основ живота 6 

3.  Наслеђивање и еволуција 2 

4.  Живот у екосистему 4 

5.  Човек и здравље 2 

        Укупан број часова на годишњем нивоу  36 
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VI разред 

р.бр. Теме 
Број часова за 

тему 

1.  Разноврсност праживотиња 5 

2.  Грађа сунђера 2 

3.  Особине дупљара 2 

4.  Пљоснати црви 1 

5.  Ваљкасти црви 1 

6.  Чланковити црви 1 

7.  Разноврсност мекушаца 2 

8.  Особине зглавкара 5 

9.  Кичмењаци 12 

10.  Геолошка раздобља и еволуција 5 

        Укупан број часова на годишњем нивоу  36 

VII разред 

р.бр. Теме 
Број часова за 

тему 

1. Порекло и развој људске врсте 4 
2. Грађа човечјег тела 4 
3. Кожни систем 2 
4. Скелетни систем 4 
5. Мишићни систем 2 
6. Нервни систем 4 
7. Систем жлезда са унутрашњим лучењем 2 
8. Систем чулних органа 2 
9. Систем органа за варење 2 
10. Систем органа за дисање 2 
11. Систем органа за циркулацију 2 
12. Систем органа за излучивање 2 
13. Систем органа за размножавање 2 
14. Репродуктивно здравље 2 

       Укупан број часова на годишњем нивоу  36 

 

VIII разред 

р.бр. Теме 
Број часова за 

тему 

1.  Услови живота на Земљи 1 

2.  Станиште и еколошки фактори 2 
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3.  Популација 2 

4.  Врсте екосистема 12 

5.  Односи исхране и кружење материје 3 

6.  Климатске промене 4 

7.  Оштећење озонског омотача 2 

8.  Нестанак биљних и животињских врста 2 

9.  Природни ресурси 2 

10.  Извори енергије и енергетска ефикасност 6 

        Укупан број часова на годишњем нивоу  34 

 
 

Хемија 

VII разред 

р.бр. Теме 
Број часова за 

тему 

1.  Хемија и њен значај 2 

2.  Основни хемијски појмови 9 

3.  Структура супстанце 16 

4.  Хомогене смеше или раствори 7 

5.  Хемијске реакције и израчунавања на основу хемијских једначина 2 

        Укупан број часова на годишњем нивоу  36 

VIII разред 

р.бр. Теме 
Број часова за 

тему 

1.  Неметали, оксиди неметала и киселине 7 

2.  Метали, оксиди метала и хидроксиди (базе) 5 

3.  Соли 2 

4.  Електролитичка дисоцијација киселина, хидроксида и соли 2 

5.  Увод у органску хемију 1 

6.  Угљоводоници 8 

7.  Органска једињења са кисеоником 6 

8.  Биолошки важна органска једињења 3 

        Укупан број часова на годишњем нивоу  34 
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Физика 

VI разред 

р.бр. Теме 
Број часова за 

тему 

1. Увод 1 

2. Кретање 7 

3. Сила 8 

4. Мерење 7 

5. Маса и густина 8 

6. Притисак 5 

        Укупан број часова на годишњем нивоу  36 

VII разред 

р.бр. Теме 
Број часова за 

тему 

1.  Сила и кретање 13 

2.  Кретање тела под дејством силе теже, силе трења 6 

3.  Равнотежа тела 6 

4.  Механички рад енергија и снага 9 

5.  Топлотне појаве 2 

        Укупан број часова на годишњем нивоу  36 

 
VIII разред 

р.бр. Теме 
Број часова за 

тему 

1.  Осцилације и таласи 4 

2.  Светлосне појаве 8 

3.  Електрично поље 6 

4.  Електрична струја 10 

5.  Магнетно поље 3 

6.  Елементи атомске и нуклеарне физике 3 

        Укупан број часова на годишњем нивоу  34 
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Математика 

I разред 

р.бр. Тема 
Број часова за 

тему 

    1. Бројеви, сабирање и одузимање до 100( без прелаза) 7 

2. Мерење и мере 3 

3. Геометрија 5 

4. Решавање задатака по избору ученика 3 

 

        Укупан број часова на годишњем нивоу  18 

 

II разред 

р.бр. Тема 
Број часова за 

тему 

1.  Књижевност 4 

2.  Језик (Граматика и правопис) 6 

3.  Језичка култура 8 

        Укупан број часова на годишњем нивоу  18 

 
III разред 

р.бр. Теме 
Број часова за 

тему 

1.  Блок бројева до 1000 12 

2.  Мерење и мере  2 

3.  Геометријска тела  и фигуре њихови међусобни односи 4 

Укупан број часова на годишњем нивоу 18 

IV разред 

р.бр. Теме 
Број часова за 

тему 

1.  Скуп природних бројева 9 

2.  Мерење и мере 3 

3.  Површина 6 

Укупан број часова на годишњем нивоу 18 
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V разред 

р.бр. Теме 
Број часова за 

тему 

1.  Природни бројеви и дељивост-први део 6 

2.  Природни бројеви и дељивост-други део 2 

3.  Основни појмови геометрије 4 

4.  Угао 4 

5.  Разломци 14 

6.  Осна симетрија 6 

        Укупан број часова на годишњем нивоу  36 

VI разред 

р.бр. Теме 
Број часова за 

тему 

1. Цели бројеви 7 

2. Рационални бројеви 11 

3. Троугао 8 

4. Четвороугао 5 

5. Површина троугла и четвороугла 5 

        Укупан број часова на годишњем нивоу  36 

VII разред 

р.бр. Теме 
Број часова за 

тему 

1.  Реални бројеви 4 

2.  Питагорина теорема и њене примене 6 

3.  Рационални алгебарски изрази 11 

4.  Многоугао 4 

5.  Зависне величине и њихово графичко представљање 5 

6.  Круг 4 

7.  Сличност 2 

        Укупан број часова на годишњем нивоу  36 

VIII разред 

р.бр. Теме 
Број часова за 

тему 

1.  Сличност 4 

2.  Тачка, права и раван 2 
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3.  Линеарне једначине и неједначине са једном непознатом 6 

4.  Призма 3 

5.  Пирамида 4 

6.  Линеарна функција 3 

7.  Графичко представљање статистичких података 1 

8.  Системи линеарних једначина са две непознате 4 

9.  Ваљак 2 

10.  Купа 3 

11.  Лопта 2 

        Укупан број часова на годишњем нивоу  34 
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ПРОГРАМ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 
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Српски језик 

V разред 

5-1,4 

р.бр. Теме 
Број часова за 

тему 

1.  
Језик (правопис): Писање управног говора. Писање вишечланих 
географских имена. Писање основних и редних бројева. Писање 
заменице Ви и Ваш у обраћању.  

8 

2.  
Језик (граматика): Проста реченица. Главни реченични чланови. Зависни 
реченични чланови. Променљиве и непроменљиве речи. Основне 
функције и значења падежа. Глаголски облици.  

12 

3.  
Језичка култура (писмено и усмено изражавање): Писање вести, 
извештаја, чланка.  

8 

4.  
Књижевност (лирика, епика, драма): Анализа песме, приче, романа по 
њиховом избору. 

8 

        Укупан број часова на годишњем нивоу  36 

5-2,3 

р.бр. Теме 
Број часова за 

тему 

1.  Књижевно-теоријски појмови 6 

2.  Стилска и изражајна средства 6 

3.  Морфологија 8 

4.  Припрема ученика за такмичења 8 

5.  Израда планског писања 8 

        Укупан број часова на годишњем нивоу  36 

 
 
5-5 

р.бр. Теме 
Број часова за 

тему 

1.  
Језик (правопис): Писање управног говора. Писање вишечланих 
географских имена. Писање основних и редних бројева. Писање 
заменице Ви и Ваш у обраћању.  

5 

2.  
Језик (граматика): Проста реченица. Главни реченични чланови. Зависни 
реченични чланови. Променљиве и непроменљиве речи. Основне 
функције и значења падежа. Глаголски облици.  

6 

3.  
Језичка култура (писмено и усмено изражавање): Писање вести, 
извештаја, чланка.  

3 

4.  
Књижевност (лирика, епика, драма): Анализа песме, приче, романа по 
њиховом избору. 

4 

        Укупан број часова на годишњем нивоу  18 
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VI разред 

р.бр. Теме 
Број часова за 

тему 

1.  Језик (правопис): Писање речи, Гласовне промене, Употреба великог 
слова  

  10 

2.  Језик (граматика): Подела гласова, Творба речи, Врсте речи, Гласовне 
промене, Глаголски облици, Реченица 

12 

3.  Језичка култура (писмено и усмено изражавање): Писање вести, 
извештаја, чланака.  

 6 

4.  Књижевност (лирика, епика, драма): Анализа песме, приче, романа по 
њиховом избору. 

 8 

        Укупан број часова на годишњем нивоу  36 

 

VII разред 

7-1 

р.бр. Теме 
Број часова за 

тему 

1.  
Jезик (правопис): Интерпункција у сложеној реченици. Садржаји из 
правописа савладани у претходним разредима.  

 3 

2.  

Језик( граматика): Врсте речи. Граматичке категорије променљивих речи. 
Функција и значење падежа. Појам синтагме. Врсте глагола. Глаголски 
облици. Напоредни односи међу реченичним члановима. Независне 
предикатске реченице. Гласовне промене. Грађење речи.  

  5 

3.  

Књижевност ( лирика, епика, драма , научнопопуларни текстови): 
Покондирена тиква, Јован Стерија Поповић; Мртво море ,Радоје 
Домановић; Чиновникова смрт, Антон Павлович Чехов ; Власт, Бранислав 
Нушић  

 5 

4.  
Историја језика: Почеци словенске писмености. Мисија Ћирила и 
Методија. Књижевни језици до Вука. 

 2 

5.  Језичка култура: Биографије писаца. Писање интервјуа.   3 

        Укупан број часова на годишњем нивоу  18 

7-2,5 

 

р.бр. Теме 
Број часова за 

тему 

1.  Књижевно-теоријски појмови 8 

2.  Стилска и изражајна средства 8 

3.  Морфологија и синтакса 10 

4.  Припрема ученика за такмичења 10 

        Укупан број часова на годишњем нивоу  36 

7-3,4 

р.бр. Теме 
Број часова за 

тему 
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1.  
Jезик (правопис): Интерпункција у сложеној реченици. Садржаји из 
правописа савладани у претходним разредима.  

 6 

2.  

Језик( граматика): Врсте речи. Граматичке категорије променљивих речи. 
Функција и значење падежа. Појам синтагме. Врсте глагола. Глаголски 
облици. Напоредни односи међу реченичним члановима. Независне 
предикатске реченице. Гласовне промене. Грађење речи.  

  9 

3.  

Књижевност ( лирика, епика, драма , научнопопуларни текстови): 
Покондирена тиква, Јован Стерија Поповић; Мртво море ,Радоје 
Домановић; Чиновникова смрт, Антон Павлович Чехов ; Власт, Бранислав 
Нушић  

 9 

4.  
Историја језика: Почеци словенске писмености. Мисија Ћирила и 
Методија. Књижевни језици до Вука. 

 6 

5.  Језичка култура: Биографије писаца. Писање интервјуа.   6 

        Укупан број часова на годишњем нивоу  36 

 

VIII разред 

р.бр. Теме 
Број часова за 

тему 

1.  Jезик (правопис): Интерпункција у сложеној реченици. Садржаји из 
правописа савладани у претходним разредима.  

                6  

2.  

Језик( граматика): Врсте речи. Граматичке категорије променљивих речи. 
Функција и значење падежа. Појам синтагме. Врсте глагола. Глаголски 
облици. Напоредни односи међу реченичним члановима. Независне 
предикатске реченице. Гласовне промене. Грађење речи. Реченица 

               10 

3.  Књижевност ( лирика, епика, драма , научнопопуларни текстови):                 10 

4.  Историја језика: Почеци словенске писмености. Мисија Ћирила и 
Методија. Књижевни језици до Вука. 

                4 

5.  Језичка култура: Биографије писаца. Писање интервјуа.                  6  

        Укупан број часова на годишњем нивоу  36 

 
 

Енглески језик 

V разред 

р.бр. Теме 
Број часова за 

тему 

1.  Extra listening and speaking 8 

2.  Writing 7 

3.  Culture 7 

4.  Vocabulary bank 7 

5.  Curriculum extra 7 

        Укупан број часова на годишњем нивоу  36 



22 

 

VI разред 

р.бр. Теме 
Број часова за 

тему 

1.  Starter unit – family and school (to be, subject pronouns, possessive`s) 1 

2.  
Unit 1 – possessions – talking about posssessions and school rules, free time 
activities, writing about likes and dislikes (presentsimple) 

4 

3.  
Unit 2 – home – understanding adverst and postcards, making requests and 
compromises, contrasting present actions with routines (present simple and 
present continuous) 

4 

4.  
Unit 3 – looking back – talking about past events, talking about experiences in 
the past and describing a past event (past simple) 

4 

5.  
Unit 4 – dare – famous people, talking about amazing experiences (past 
continuous) 

4 

6.  Unit 5 – clever – skills and people, child prodigies, abilities (can and could) 3 

7.  
Unit 6 – life in numbers – making predictions, talking about people`s 
personality (will, won`t) 

3 

8.  Skills extra 1 – compound nouns, articles (definite and indefinite) 2 

9.  
Unit 7 – sport forall – understanding an interview, plans and predictions, 
writing a formal letter (will, going to) 

3 

        Укупан број часова на годишњем нивоу  36 

VII разред 

р.бр. Теме 
Број часова за 

тему 

1.  Present Tenses  3 

2.  Past Tenses  3 

3.  Modals  3 

4.  Passive Voice  3 

5.  Conditional sentences  3 

6.  Speaking practice(describing, expressing,responding to news)  5 

7.  Intonation and pronounciation  3 

8.  Develop writing  5 

9.  Culture  5 

10.  Songs  3 

        Укупан број часова на годишњем нивоу  36 

VIII разред 

р.бр. Теме 
Број часова за 

тему 

1.  Introduction - what do you like? (talking about likes and dislikes; present 3 
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simple), (present simple & present continuous) 

2.  
Unit 1 – problems - talking about the past; present perfect, past simple, past 
continuous, talking about the past; past perfect v. Past simple 

5 

3.  
Unit 2 – place and time - talking about the future; will for predictions, giving 
advice; first conditional, talking about arrangements; present continuous for 
future arrangements 

5 

4.  
Unit 3 – risks - second conditional, word formation – verbs and nouns, giving 
warnings and advice; reflexive pronouns, third conditional 

6 

5.  
Unit 4 / can i ask? - asking questions; prepositions in, on, at; gerund; 
separable and inseparable phrasal verbs 

5 

6.  
Unit 5 – buying and selling - talking about buying and selling; the passive, 
describing places, modal verbs with the passive 

5 

7.  
Unit 6 – protest - reported speech – statements – he / she says that..., 
statements – he / she said that...),  indirect questions (reported questions – 
he / she wants to know...) 

5 

        Укупан број часова на годишњем нивоу  34 

 
 
 

Немачки језик 

V разред 

р.бр. Теме 
Број часова за 

тему 

1.  Modul 1: Lesen                  6 

2.  Modul 2: Hören                  6 

3.  Modul 3: Schreiben                  6 

4.  Modul 4: Sprechen                  6 

5.  Modul 5: Simulation Goethe-Zertifikat A1/ Start Deutsch 1                 12 

        Укупан број часова на годишњем нивоу     36 

 

VI разред 

р.бр. Теме 
Број часова за 

тему 

1. Modul 1: Lesen 7 

2. Modul 2: Hören 7 

3. Modul 3: Schreiben 7 

4. Modul 4: Sprechen 7 

5. Modul 5: Simulation Goethe-Zertifikat A1/ Start Deutsch 1 8 

        Укупан број часова на годишњем нивоу  36 
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VII разред 

р.бр. Теме 
Број часова за 

тему 

1.  Modul 1: Lesen                  6 

2.  Modul 2: Hören                  6 

3.  Modul 3: Schreiben                  6 

4.  Modul 4: Sprechen                  6 

5.  Modul 5: Simulation Goethe-Zertifikat A1/ Start Deutsch 1                 12 

        Укупан број часова на годишњем нивоу     36 

 

VIII разред 

р.бр. Теме 
Број часова за 

тему 

1.  Modul 1: Hören 7 

2.  Modul 2: Lesen 7 

3.  Modul 3: Schreiben 7 

4.  Modul 4: Sprechen 7 

5.  Modul 5: Simulation Goethe-Zertifikat A2, Start Deutsch 2 8 

        Укупан број часова на годишњем нивоу  36 

 
 

Историја 

V разред 

р.бр. 
Теме 

Број часова за 
тему 

1.  ПРОШЛОСТ:  Материјали за писање 
                    Хијероглифи - папирус 

Клинасто писмо – глинене таблице 

 
  6 

2.  СТАРИ ИСТОК:  Свакодневни живот једног фараона 
 Свакодневни живот народа Старог Истока 
 Балсамовање 

 Египатска божанства  

8 

3.  СТАРА ГРЧКА:  Највећи јунаци Хомерових епова 
Златно доба Атине 
 Грчки митови 

  Културно наслеђе старе Грчке 

8 

4.       ХЕЛЕНИЗАМ:    Живот Александра Македонског 

Александрија 

8 
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Седам светских чуда античког света 

5.     СТАРИ РИМ:      Свакодневни живот у Старом Риму 
Римска војска 
Гај Јулије Цезар 

Римски цареви рођени на тлу Србије 

8 

        Укупан број часова на годишњем нивоу  36 

 

VI разред 

р.бр. Теме 
Број часова за 

тему 

1. Основи проучавања прошлости 1 

2. Европа, средоземље и српске земље у раном средњем веку 5 

3. Европа, средоземље и српске земље у позном средњем веку 5 

4. Европа, средоземље и српске земље у раном новом веку 
(прединдустријско доба) 

5 

5. Припремна настава за такмичење 10 

6. Пројектна настава 10 

        Укупан број часова на годишњем нивоу  36 

 

VII разред 

р.бр. Теме 
Број часова за 

тему 

5.  Успон Европе (Европа од краја 15. до краја 18. века) 7 

6.  Српски народ под страном влашћу од 16. до 18. века 7 

7.  Доба револуција (Европа и свет од краја 18. века до 70-их година 19. века 7 

8.  Нововековне српске државе. Србија и Црна Гора 13 

5. 
Српски народ под страном влашћу од краја 18. века до 70.их година 19. 
века 

2 

        Укупан број часова на годишњем нивоу  36 

 

VIII разред 
 

р.бр. Теме 
Број часова за 

тему 

1.  Пројекат – Велики рат 10 

2.  Историја Београда 8 

3.  Садржаји према интересовању ученика 6 
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4.  Припрема ученика за такмичење 8 

        Укупан број часова на годишњем нивоу  34 

 
 

Географија 

V разред 

р.бр. Теме 
Број часова за 

тему 

1.  Васиона и Земља 6 

2.  Облик и кретања Земље 6 

3.  Унутрашња грађа и рељеф Земље 9 

4.  Ваздушни омотач Земље 6 

5.  ВоденаЗемљи 6 

6.  Биљни и животињски свет на Земљи 3 

        Укупан број часова на годишњем нивоу  36 

 

VI разред 

р.бр. Теме 
Број часова за 

тему 

1.  Друштво и географија 1 

2.  Географска карта 8 

3.  Становништво 6 

4.  Насеља 3 

5.  Привреда 6 

6.  Држава и интеграциони процеси 3 

7.  Географија Европе 9 

        Укупан број часова на годишњем нивоу  36 

 

VII разред 

р.бр. Теме 
Број часова за 

тему 

1. Азија 9 

2. Африка 8 

3. Северна Америка 7 



27 

 

4. Средња и Јужна Америка 8 

5. Аустралија и Океанија 2 

6. Поларне области 1 

7. Свет као целина 1 

        Укупан број часова на годишњем нивоу  36 

 
VIII разред 

р.бр. Теме 
Број часова за 

тему 

1.  Географски положај, границе и величина  Србије 1 

2.  Природно-географске одлике Србије 26 

3.  Становништво и насеља Србије 2 

4.  Срби ван граница Србије 1 

5.  Привреда Републике Србије 2 

6.  Србија и савремени интеграциони процеси 1 

7.  Географија локалне средине 1 

        Укупан број часова на годишњем нивоу  34 

 
 

Биологија 

V разред 

р.бр. Теме 
Број часова за 

тему 

1.  Порекло и разноврсност живота 22 

2.  Јединство грађе и функције као основ живота 2 

3.  Наслеђивање и еволуција 2 

4.  Живот у екосистему 8 

5.  Човек и здравље 2 

        Укупан број часова на годишњем нивоу  36 

 

VI разред 

р.бр. Теме 
Број часова за 

тему 

1.  Разноврсност праживотиња   3 

2.  Сунђери и дупљари 2 
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3.  Пљоснати црви 2 

4.  Ваљкасти црви 2 

5.  Чланковити црви 2 

6.  Мекушци 2 

7.  Кичмењаци 16 

8.  Докази еволуције 4 

9.  Заштита животиња 3 

        Укупан број часова на годишњем нивоу  36 
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VII разред 

р.бр. Теме 
Број часова за 

тему 

1. Порекло и развој људске врсте 6 
2. Грађа човечјег тела 6 
3. Кожни систем 1 
4. Скелетни систем 1 
5. Мишићни систем 1 
6. Нервни систем 6 
7. Систем жлезда са унутрашњим лучењем 1 
8. Систем чулних органа 6 
9. Систем органа за варење 1 
10. Систем органа за дисање 2 
11. Систем органа за циркулацију 3 
12. Систем органа за излучивање 1 
13. Систем органа за размножавање 2 
14. Репродуктивно здравље 2 

       Укупан број часова на годишњем нивоу  36 

 

VIII разред 

р.бр. Теме 
Број часова за 

тему 

1.  Биолошка и културна еволуција човека 3 

2.  Животна средина и услови на станишту 3 

3.  Водени екосистеми 4 

4.  Копнени екосистеми 4 

5.  Климатске промене  5 

6.  Киселе кише и сушење шума 1 

7.  Извори енергије 10 

8.  Заштита екосистема 2 

9.  Одрживи развој 2 

        Укупан број часова на годишњем нивоу  34 

 
Хемија 

VII разред 

р.бр. Теме 
Број часова за 

тему 

1.  Хемија и њен значај 4 

2.  Основни хемијски појмови 8 

3.  Структура супстанце 8 
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4.  Хомогене смеше или раствори 8 

5.  Хемијске реакције и израчунавања на основу хемијских једначина 8 

        Укупан број часова на годишњем нивоу  36 

VIII разред 

р.бр. Теме 
Број часова за 

тему 

1.  Неметали, оксиди неметала и киселине 6 

2.  Метали ,оксиди метала и хидроксиди (базе) 4 

3.  Соли 2 

4.  Електролитичка дисоцијација 1 

5.  Увод у органску хемију 1 

6.  Угљоводоници 6 

7.  Органска једињења са кисеоником 6 

8.  Биолошки важна органска једињења 6 

9.  Хемија животне средине 2 

        Укупан број часова на годишњем нивоу  34 

Физика 

VI разред 

р.бр. Теме 
Број часова за 

тему 

7.  Увод 0 

8.  Кретање 11 

9.  Сила 8 

10.  Мерење 6 

11.  Маса и густина 7 

12.  Притисак 4 

        Укупан број часова на годишњем нивоу  36 

VII разред 

р.бр. Теме 
Број часова за 

тему 

1.  Сила и кретање 13 

2.  Кретање тела под  дејством силе теже. Силе трења  6 

3.  Равнотежа тела 6 

4.  Механички рад и енергија. Снага 8 
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5.  Топлотне појаве 3 

        Укупан број часова на годишњем нивоу  36 

VIII разред 

р.бр. Теме 
Број часова за 

тему 

1.  Осцилације и таласи 4 

2.  Светлосне појаве 8 

3.  Електрично поље 6 

4.  Електрична струја 10 

5.  Магнетно поље 3 

6.  Елементи атомске и нуклеарне физике 3 

        Укупан број часова на годишњем нивоу  34 

 
 

Математика 

IV разред 

р.бр. Теме 
Број часова за 

тему 

1.  Скуп природних бројева  20 

2.  Мерење и мере 6 

3.  Површина 10 

Укупан број часова на годишњем нивоу 36 

 
IV разред 

р.бр. Теме 
Број часова за 

тему 

1.  
Скупови. Везници и њихова интерпретацијаскуповним операцијама и 
релацијама 

3 

2.  Релације, графови. Логички задаци 3 

3.  Дељивост бројева 2 

4.  
Разломци (својства и рачунање у скупу позитивних рационалних бројева- 
одабрани задаци) 

6 

5.  
Дијаграми и њихова примена у решавању математичких проблема- 
Венов дијаграм, метода дужи и сл. 

3 

6.  Осна симетрија ( одабрани конструктивни задаци) 5 

7.  Задаци логичко комбинаторне природе 4 
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8.  Права и кружница-конструктивни задаци 3 

9.  Развој нумерације  2 

10.  Задаци са такмичења 5 

        Укупан број часова на годишњем нивоу  36 

VI разред 

р.бр. Теме 
Број часова за 

тему 

1.  Цели бројеви, рационални бројеви                                            6 

2.  Подударност троуглова                                                             4 

3.  Дијаграми и њихова примена (метод правоугаоника идр.)         6 

4.  Одабрани конструктивни задаци о троуглу и четвороуглу          6 

5.  
Једнакост многоуглова (разложива и допунска); резање и 

    састављање равних фигура                                                      
5 

6.  
Математика на квадратној мрежи (конструкције, површине 

    фигура, аритметика и алгебра)                                                 
4 

7.  Задаци логичко комбинаторне природе (Дирихлеов принцип)    5 

        Укупан број часова на годишњем нивоу  36 

VII разред 

р.бр. Теме 
Број часова за 

тему 

1.  Реални бројеви 4 

2.  Питагорина теорема и њене примене 4 

3.  Степен (сложени задаци) 4 

4.  Полиноми 6 

5.  Алгебарски разломци 2 

6.  Неке неједнакости 2 

7.  Многоугао(проблеми са површинама) 2 

8.  Зависне величине и њихово графичко представљање 2 

9.  Круг (конструктивни задаци) 2 

10.  Сличност-одабрани задаци 3 

11.  Задаци са такмичења 5 

        Укупан број часова на годишњем нивоу  36 
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VIII разред 

р.бр. Теме 
Број часова за 

тему 

1.  Диофантове једначине                                                             4 

2.  Функције и читање графика                                                     3 

3.  Решавање система линеарних једначина                                  2 

4.  
Једначине, неједначине и функције са апсолутним  

     вредностима 
4 

5.  
Елементи вероватноће и статистике. Графичко приказивање 

    статистичких података                                                            
3 

6.  
Геометријска тела, правилни полиедри (пројекције, равни 

    пресеци, површина и запремина)                                            
6 

7.  Неки елементарни проблеми екстремних вредности                 3 

8.  Задаци логичко комбинаторне природе                                   7 

9.  Декарт (координатна геометрија)                                            2 

        Укупан број часова на годишњем нивоу  34 
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ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ 
НАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 
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ОБАВЕЗНЕ НАСТАВНЕ 
АКТИВНОСТИ 
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Цртање, сликање и вајање 

Циљ:  
Настава обавезних активности (цртања, сликања и вајања) код ученика развија стваралачко  мишљење, 
естетичке критеријуме кроз практичан рад, оспособљава за комуникацију и решавање проблема и развија 
креативност ученика. 
 
Задаци: 
• Развијање љубави према ликовној уметности 
• Развијање способности ученика за опажање свих ликовних елемената 
•Развијање моторичких способности 
• Подстицање креативности 

Пети  разред 

Исходи: 

Ученици ће: 

• Коришћењем различитих материјала  обликовати препознатљиве тродимензионалне облике 
• Различитим ликовним техникама комбиновати ритам, линије и облике 
• Користити основне медије, материјале и технике 

Садржај програма 

Р. бр. 

наставне 
теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ исходи 

број 

часова   
по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова  

1.  Цртање  12 6 6 

2.  Сликање  12 6 6 

3.  Вајање  12 6 6 

укупно: 36 18 18 

 

Шести разред 

Исходи: 

Ученици ће: 
• Користити основне медије, материјале и технике 

• Коришћењем различитих материјала  обликовати препознатљиве  
   дводимензионалне и тродимензионалне облике 
• Разликовати и примењивати у раду термине и технике: линија, ритам, облик, текстура, валер, сенка 
• Различитим ликовним техникама комбиновати ритам, линије и облике 

Садржај програма 

Р. бр. 

наставне 
теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ исходи 

број 

часова   
по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова  

1.  Цртање  14 6 8 

2.  Сликање  14 6 8 
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3.  Вајање  8 4 4 

укупно: 36 16 20 

 
 

Хор и оркестар 

 
Циљ:  Развијање интересовања за музичку уметност и упознавање музичке традиције свог и других народа, 
оспособљавање музичког изражаја, упознавање основа музичке писмености 
 
Задаци:  

 Препознавање везе између музичких елемената и музичког израза, 

 Оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања, 

 Развијање осетљивости за музичке вредности 

 Развијање критичког мишљења 

 Упознавање музичке писмености и изражајних средстава музичке ументности 

Пети разред 

Оперативни задаци/исходи 

Ученике треба оспособити да: 

 разумеју могућности музичког изражавања  

 пева једноставне дечије, народне или популарне композитора 

 умеју да на својим инструментима изведу тему из познатих композиција 

 умеју да певају једногласно/ двогласно одредјене композиције и да певају песме једноставне других 
народа 

 умеју да певају и свирају народне, забавне, староградске песме и песме филмске уметности 
 

Садржај програма 

Р. бр. 

наставне 
теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 

часова   
по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова  

1.  

Певање песама 

Певање песама из претходног разреда 

Песме забавног жанра 

Химна школе 

Песме о св. Сави 

Староградске песме 

Народне песме 

 22 16 6 

2.  

Свирање песама 

Дечје музичко стваралаштво 

Вишегласно свирање филмске музике 

 10 4 6 

3.  
Компоновање 

Дечје музичко стваралаштво 
 4 2 2 
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Певање и свирање песама 

укупно: 36 22 14 
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Шести разред 

Оперативни задаци/исходи 

Ученици ће: 

 Певати песме по слуху и нотном тексту (различитог жанра) 

 Свирати на дечјим музичким инструментима 

 Усвојити знања из музичке писмености 

 Припремати програм за културну и јавну делатност школе 

Садржај програма 

Р. бр. 

наставне 
теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ исходи 

број 

часова   
по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова  

1.  ПЕВАЊЕ  14 6 8 

2.  СВИРАЊЕ  16 6 10 

3.  МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО  6 2 4 

укупно: 36 14 22 

 

Чувари природе 

Циљ: развијање свести о потреби и могућностима личног ангажовања у заштити животне средине, усвајање и 
примена принципа одрживости, етичности и права будућих генерација на очувану животну средину. 
 
Задаци:  

 Препознавање  појма -  животна средина са  њеним елементима.. 

 Препознавање и описивање најуочљивијих појава и промена у животној средини.. 

 Стицање знања о појавама које угрожавају животну средину.. 

 Формирање навика и развијање одговорног односа према себи и животној средини.. 

 Развијање радозналости, креативности и истраживачких способности; 
 
 

Пети разред 

Оперативни задаци/исходи 

 

 развијање образовања за заштиту животне средине 

 развијање вредности, ставова, вештина и понашања у складу са одрживим развојем 

 развијање здравог односа према себи и другима 

 примењивање рационалног коришћења природних ресурса 

 стицање способност за уочавање формулисање, анализирање и решавање проблема 

 развијање радозналости, активно учествовање и одговорност 

 развијање свести о личном ангажовању у заштити и очувању животне средине 
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Р. бр. 

наставне 
теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ Исходи  

број 

часова   
по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова  

1.  ПОЛОЖАЈ И УЛОГА ЧОВЕКА У ПРИРОДИ 

Разумевање 
и усвајање 
знања о 
положају и 
улози човека 
у природи 

11 4 7 

2.  
ПРИРОДНА БОГАТСТВА И ОДРЖИВО 
КОРИШЋЕЊЕ 

Развијени 
вредности, 
ставове, 
вештине и 
понашање у 
складу са 
одрживим 
развојем, 
развијен 
здрав однос 
према себи и 
другима -
примењују 
рационално 
коришћење 
природних 
ресурса 

6 3 3 

3.  
ИЗВOРИ И ПОСЛЕДИЦЕ ЗАГАЂЕЊА 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

препознавањ
е извора 
загађења и 
уочавање 
последица - 
развијена 
способност 
за уочавање 
и решавање 
проблема 

14 5 9 

4.  
БИОДИВЕРЗИТЕТ БИОЛОШКА 
РАЗНОВРСНОСТ 

Развијенуа 
свест о 
личном 
ангажовању у 
заштити и 
очувању 
животне 
средине и 
биодиверзит
етa 

5 2 3 

укупно: 36 14 22 
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Шести разред 

Оперативни задаци/исходи 

Ученици ће: 

 усвојити знања о животној средини и њеним елементима. 

 препознавати и описивати појаве и промене у животној средини. 

 стећи знања о појавама које угрожавају животну средину. 

 формирати навике и развити одговоран однос према себи и животној средини. 

 развити истраживачке и креативне способности. 

Садржај програма 

Р. бр. 

наставне 
теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ исходи 

број 

часова   
по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова  

1.  

ОДРЖИВОСТ, ЖИВОТНА СРЕДИНА И 
УТИЦАЈ ЧОВЕКА.. 

усвајање 
знања о 
животној 
средини и 
њеним 
елементима 

4 2 2 

2.  

ОДГОВОРАН ОДНОС ПРЕМА 
ОДРЖИВОСТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ.. 

Препознавање 
појава и 
промена у 
животној 
средини.. 

11 3 8 

3.  

ОДГОВОРАН ОДНОС ПРЕМА ЗДРАВЉУ.. развијање 
одговорног 
односа према 
себи и 
животној 
средини.. 

6 2 4 

4.  

ОДГОВОРАН ОДНОС ПРЕМА 
ЖИВОТИЊАМА.. 

формирање 
навика и 
одговорног 
односа према 
животињама и 
животној 
средини.. 

7 3 4 

5.  

ОДГОВОРАН ОДНОС ПРЕМА 
РАЗНОВРСНОСТИ ЖИВОГ СВЕТА.. 

развијање 
свести, 
креативности и 
способности 
решавања 
проблемских 
ситуација  у 
циљу очувања 
разноврсности 
живог света.. 

8 2 6 

укупно: 36 12 24 
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ПРОГРАМ СЕКЦИЈА
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Назив секције Саобраћајна секција 

Презиме и име наставника Дивац Небојша 

р.бр. Теме 
Број часова за 

тему 

1.  Упознавање са правилима и прописима друмског саобраћаја 6 

2.  
Одржавање техничке исправности и вожња бицикла на полигону, 
саобраћајни знакови, анализа кретања пешака у друмском саобраћају 

9 

3.  Решавање тестова из саобраћаја 4 

4.  Коришћење ауто-мото карата, саобраћајна правила и прописи за бициклисте 4 

5.  Вожња бицикла у и ван насељеног места 9 

6.  Вежбе вожње бицикла на полигону 4 

Укупан број часова на годишњем нивоу 36 
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Назив секције Православна секција 3 

Презиме и име наставника Тамара Каличанин 

р.бр. Теме 
Број часова за 

тему 

1.  Увод у технику ручних радова 3 

2.  Вез у широј примени 7 

3.  Одабир прављења макета 2 

4.  Израда макета 7 

5.  Вез у слободној примени 10 

6.  Прављење модела по жељи 7 

Укупан број часова на годишњем нивоу 36 

 
 
 
 
 

Назив секције 
Новинарска секција 

 

Презиме и име наставника Обрадовић Славица 

р.бр. Теме 
Број часова за 

тему 

1.  Образовање редакције 2 

2.  Рад на концепцији школског листа и подела задужења 2 

3.  Едукација чланова новинарске секције 6 

4.  Рад и истраживање на терену, посете и промоције 8 

5.  Анализа и одабир радова 8 

6.  Прелом листа, коректура 9 

7.  Дистрибуција часописа 1 

Укупан број часова на годишњем нивоу 36 

 
 
 
 

Назив секције Ваздухопловна секција 

Презиме и име наставника Херцеговац Снежана 

р.бр. Теме 
Број часова за 

тему 
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1.  Врсте летећих модела, њихова улога и материjал 6 

2.  Посете музејима, галеријама, манифестацијама  7 

3.  Израда модела и демонстрирање лета модела  20 

4.  Пројекција филма о савременим ваздухопловима  3 

Укупан број часова на годишњем нивоу 36 

 
 
 
 
 

Назив секције Рециклирај – направи сам 

Презиме и име наставника Жиловић Драгана 

р.бр. Теме 
Број часова за 

тему 

1.  Конституисање секције, план рада  1 

2.  Појам рециклаже 1 

3.  Рециклажа папира 1 

4.  Рециклажа пластике 1 

5.  Рециклажа текстила 1 

6.  Рециклажа метала 1 

7.  Дизајнпредмета од рециклажних материјала 2 

8.  Израда предмета од рециклираних материјала 16 

9.  Посета Фестивалу науке 4 

10.  Изложба ученичких радова 4 

11.  Посета Музеју примењених уметности/Музеју науке и технике 4 

Укупан број часова на годишњем нивоу 36 

 
 
 

Назив секције Култура живљења 

Презиме и име наставника Тодоровић Бојана 

р.бр. Теме 
Број часова за 

тему 

1.  Шта је примерено обући за школу, а шта није 1 

2.  Каква треба да нам је фризура, нокти и хигијена за школу 1 

3.  Бон тон 3 

4.  Личност која ме инспирише  4 

5.  Уредна и неуредна соба 2 

6.  Посадимо биљку 3 
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7.  Научимо да кувамо 7 

8.  Рециклажа 5 

9.  Зашто треба радити физичко за време циклуса 4 

10.  Како бити Предузетник 6 

Укупан број часова на годишњем нивоу 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Назив секције Математичка секција 

Презиме и име наставника Томић  Слађана 

р.бр. Теме Број часова за 
тему 

1.  Природни бројеви до 1000 12 

2.  Занимљива математика 12 

3.  Геометријска тела и фигуре 8 

4.  Мерење и мере 4 

Укупан број часова на годишњем нивоу 36 

 

 

 
 
 

Назив секције Стварамо  кроз  игру 

Презиме и име наставника Јасмина Петровић 

р.бр. Теме 
Број часова за 

тему 

1.  1.Сецкамо, лепимо 8 

2.  2.Цртамо, бојимо 8 

3.  3.Обликовање -  преобликовање  материјала 10 
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4.  4.Уређење простора / сцене 6 

5.  5. Рекламе 4 

Укупан број часова на годишњем нивоу 36 

 
 

Назив секције К О Ц К И Ц Е 

Презиме и име наставника Бојана Тодоровић 

р.бр. Теме 
Број часова за 

тему 

1.  1.Шутирање лопте преко мреже 3 

2.  2.Правила и суђење уз игру 6 

3.  3.Игра 27 

Укупан број часова на годишњем нивоу 36 
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Назив секције 
Православна литерарна секција 6  

Презиме и име наставника Каличанин Тамара 

р.бр. Теме 
Број часова за 

тему 

1.  Увод 2 

2.  Житије светих 5 

3.  Православне молитве 4 

4.  Хришћанска књижевност за децу 5 

5.  Деца мали писци 5 

6.  Велики празници 5 

7.  Пишемо бајке 5 

8.  Песма то сам ја 5 

Укупан број часова на годишњем нивоу 36 
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ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА 
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

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

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

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

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

 

Први разред 

Исходи 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 поздрави и отпоздрави, примењујући најједноставнија језичка средства; 

 представи себе и другог; 

  разуме јасно постављена једноставна питања личне природе и одговара на њих; 

 разуме кратка и једноставна упутства и налоге и реагује на њих; 

 даје кратка и једноставна упутства и налоге; 

 разуме позив и реагује на њега; 

 упути позив на заједничку активност; 

 разуме кратке и једноставне молбе и реагује на њих; 

  упути кратке и једноставне молбе;  

 искаже и прихвати захвалност и извињење на једноставан начин; 

 разуме једноставно исказане честитке и одговара на њих; 

 упути једноставне честитке; 

 препозна и именује жива бића, предмете и места из непосредног окружења; 

 разуме једноставне описе живих бића, предмета и места;  

 опише жива бића, предмете и места користећи једноставна језичка средства; 

 разуме свакодневне исказе у вези сa непосредним потребама, осетима и осећањима и 

реагује на њих; 

 изрази основне потребе, осете и осећања кратким и једноставним језичким средствима; 

 разуме једноставна обавештења о положају у простору и реагује на њих; 

 тражи и пружи кратка и једноставна обавештења о положају у простору; 

 разуме једноставне исказе којима се изражава припадање/неприпадање, 

поседовање/непоседовање и реагује на њих; 

 тражи и даје једноставне исказе којима се изражава припадање/неприпадање, 

поседовање/непоседовање;  

  разуме једноставне исказе за изражавање допадања/недопадања и реагује на њих; 

 тражи мишљење и изражава допадање/недопадање једноставним језичким средствима. 

 

Садржај програма 
Р. бр. 

наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

Стандарди 

ПСЈ 

број 

часова   

по теми 

број часова 

обраде 

осталих 

типова  
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1.  

ЛИЧНИ ИДЕНТИТЕТ 

ПОРОДИЦА 

 

1.1.2.  1.1.3. 

1.1.4.  1.1.10. 

1.1.11. 

1.1.15. 1.2.1.  

1.2.4.   1.3.1.  

2.1.1. 

10 3 7 

2.  
ШКОЛА И ШКОЛСКИ ЖИВОТ 

 

 1.1.2.  1.1.3.  

1.1.4. 1.1.10.   

1.1.11. 1.1.15.  

1.2.1. 1.2.4. 

1.3.1. 2.1.1. 

10 3 7 

3.  
СЛОБОДНО ВРЕМЕ-ЗАБАВА 

 

1.1.3.  

1.1.4. 1.1.10.  

1.1.11. 

1.1.15. 1.2.1.  

1.2.4. 

1.3.1. 2.1.1.  

2.1.12. 

9 3 6 

4.  
ОБЛАЧЕЊЕ 

 

1.1.4. 1.1.5.  

1.1.10. 

1.1.11.. 1.1.14. 

1.1.15. 1.2.1. 

1.2.4.  1.3.1. 

2.1.1.  2.1.3. 

2.1.12. 

9 3 6 

5.  
ПРОСЛАВЕ: РОЂЕНДАН 

 

1.1.2.   

1.1.4. 1.1.5.  

1.1.10. 

1.1.11. 1.1.15. 

1.2.1.  1.2.4. 

1.3.1. 2.1.1. 

2.1.3. 2.1.12. 

2.1.13. 

9 3 6 

6.  
ИСХРАНА 

 

1.1.4. 1.1.5.  

1.1.10. 

1 / 1 
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1.1.11. 1.1.14. 

1.1.15. 1.1.15. 

1.2.1.  1.2.4. 

1.3.1. 2.1.1. 

2.1.3. 2.1.12 

 2.1.13. 

7.  
ЗДРАВЉЕ И ХИГИЈЕНА 

 

 1.1.2.   

1.1.4. 1.1.5.  

1.1.10. 

1.1.11. 1.1.14. 

1.1.15. 1.1.15. 

1.2.1.  1.3.1. 

2.1.1. 2.1.3. 

2.1.12. 2.1.13. 

 

9 3 6 

8.  ЖИВИ СВЕТ 

1.1.2.   

1.1.4. 1.1.5.  

1.1.10. 

1.1.11.. 1.1.14. 

1.1.15. 1.1.15. 

1.2.1.  1.2.4. 

1.3.1. 2.1.1. 

2.1.3. 2.1.12. 

2.1.13. 

9 3 6 

9.  

ОБИЧАЈИ И ТРАДИЦИЈА, ПРОСЛАВЕ 

 

 

1.1.2.  1.1.3.  

1.1.4. 1.1.5.  

1.1.10. 

1.1.11. 1.1.15. 

1.2.1. 1.2.4.  

1.3.1. 

2.1.1. 2.1.12. 

 

6 2 4 

укупно: 72 23 49 
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Начин реализације  

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

пиши... 

али и активности у вези са радом у учионици: нацртај, исеци, обој, отвори/затвори свеску, итд.) 

 

Кроз певање и драматизацију. 

 

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

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

 

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

делове слике, допунити информације, селектовати тачне и нетачне исказе, утврдити хронологију и 

сл.) 

 

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

јачање мотивације, увођење нове језичке грађе или пак утврђивање). 

 

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

компарације...). 

 

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

 

„Превођење” исказа у гест и геста у исказ. 

 

Заједничко прављење илустрованих материјала (планирање различитих активности, рекламни 

плакат, програм приредбе или неке друге манифестације). 
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Физичко и здравствено васпитање  

Циљ учења предмета физичко и здравствено васпитање је да ученик унапређује физичке 

способности, моторичке вештине и знања из области физичке и здравствене културе, ради 

очувања здравља и примене правилног и редовног физичког вежбања у савременим условима 

живота и рада. 

 

Први разред 

Исходи 
Ученик ће по завршетку разреда бити у стању да : 

 Примени једноставнe, двоставне опште припремне вежбе (вежбе обликовања); 

 Правилно изведе вежбе, разноврсна природна и изведена кретања; 

 комбинује и користи усвојене моторичке вештине у игри и у свакодневном животу; 

 одржава равнотежу у различитим кретањима; 

 разликује правилно од неправилног држања тела и правилно држи тело; 

 примењује правилну технику дисања приликом вежбања; 

 изведе кретања, вежбе и 

 кратке саставе уз музичку пратњу; 

 игра дечји и народни плес; 

 користи основну терминологију вежбања; 

 поштује правила понашања на просторима за вежбање; 

 поштује мере безбедности током вежбања; 

 одговорно се односи према објектима, справама и реквизитима у просторима за вежбање; 

 поштује правила игре; 

 навија фер и бодри учеснике у игри; 

 прихвати сопствену победу и пораз; 

 уредно одлаже своје ствари пре и након вежбања; 

 наведе делове свога тела и препозна њихову улогу; 

 уочи промену у расту код себе и других; 

 уочи разлику између здравог и болесног стања; 

 примењује здравствено-хигијенске мере пре, у току и након вежбања; 

 одржава личну хигијену; 

 учествује у одржавању простора у коме живи и борави; 

 схвати значај коришћења воћа у исхрани; 

 правилно се понаша за столом. 

 

Садржај програма 
Р. бр. 

наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 

часова   

по теми 

број часова 

обраде 

осталих 

типова  
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1.  
Физичкe способности 

 

ФВ.1.1.1.  

ФВ.1.1.2.  

ФВ.1.1.3.  

ФВ.1.1.4.  

ФВ.1.1.5.  

ФВ.1.1.6.  

ФВ.1.1.7.  

ФВ.1.1.8.  

ФВ.1.1.9. 

ФВ.1.1.10. 

ФВ.1.1.11. 

ФВ.1.1.12. 

ФВ.1.1.13. 

ФВ.1.1.14. 

ФВ.1.1.15. 

ФВ.1.1.16. 

ФВ.1.1.17.  

ФВ.1.1.18.: 

ФВ.1.1.19.  

ФВ.1.1.20. 

ФВ.1.1.21.  

ФВ.1.1.22.  

ФВ.1.1.23. 

ФВ.1.1.24.  

ФВ.1.1.25 

ФВ.1.1.26.  

 

ФВ.1.3.1 

ФВ.1.3.2 

ФВ.1.3.3.  

ФВ.1.3.4. 

 

12 5 7 

2.  Моторичке вештине ФВ.2.1.1 76 36 40 
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ФВ.2.1.2: 

ФВ.2.1.3 

ФВ.2.1.4.  

ФВ.2.1.5.  

ФВ.2.1.6 

ФВ.2.1.7.  

ФВ.2.1.8.  

ФВ.2.1.9. 

ФВ.2.1.10. 

ФВ.2.1.11. 

ФВ.2.1.12. 

ФВ.2.1.13. 

ФВ.2.1.14. 

ФВ.2.1.15. 

ФВ.2.1.16.: 

ФВ.2.1.17. 

ФВ.2.1.18.  

ФВ.2.1.19.  

ФВ.2.1.20.  

ФВ.2.1.21. 

ФВ.2.1.22.  

ФВ.2.1.23. 

ФВ.2.1.24.  

ФВ.3.1.1.  

ФВ.3.1.2.  

ФВ.3.1.3.  

ФВ.3.1.4.  

ФВ.3.1.5.  

ФВ.3.1.6.  

ФВ.3.1.7.  

ФВ.3.1.8.  

ФВ.3.1.9. 

ФВ.3.1.10. 

ФВ.3.1.11. 

ФВ.3.1.12. 
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ФВ.3.1.13. 

ФВ.3.1.14. 

ФВ.3.1.15. 

ФВ.3.1.16. 

ФВ.3.1.17.  

ФВ.3.1.18.  

ФВ.3.1.19. 

ФВ.3.1.20.  

ФВ.3.1.21. 

ФВ.3.1.22 

3.  
Физичка и здравствена култура 

 

ФВ.1.2.1 

ФВ.1.2.2.  

ФВ.1.2.3 

ФВ.1.2.4.  

ФВ.1.2.5.  

ФВ.2.2.1.  

ФВ.2.2.2.  

ФВ.2.2.3.  

ФВ.3.2.1 

ФВ.3.2.2. 

ФВ.3.2.3.  

 

20 15 5 

укупно: 109 56 52 

 

Начин реализације  

 

Методе рада 

• монолошка 

• дијалошка 

• демонстрација (показивање) 

• посматрања 
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• практичне активности 

 

Технике рада 

• технике учења (посматрања и извођења) 

• когнитивно мапирање (шематском и просторном примењивању наставне јединице) 

 

Активности ученика 

• усвајање знања 

• понављање 

• опажање 

• вежбање 

• посматрање 

• стварање 

 

Активности наставника 

• саопштава наставне садржаје 

• организује и усмерава процес учења 

• процењује и оцењује ниво и квалитет усвојености знања 

• преноси културне вредности 

• преноси теоријска и практична знања 

• формира правилан поглед на свет 

• развија карактер ученика и црте личности 

• упознаје ученике са методама и техникама учења 

 

Оцењивање 

• физичке способности ученика 

• спортско- техничка достигнућа 

• однос ученика према физичкој и здравственој култури 
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При оцењивању физичких способности и моторичних знања узима се у обзир степен 

напредовања сваког појединца остварен у току школске године, према његовим 

индивидуалним могућностима.) 

 

Грађанско васпитање  

Циљ наставе ''Грађанско васпитање - Сазнање о себи и другима'' јесте подстицање развоја 

личности и социјалног сазнања код ученика основне школе. Овај наставни предмет треба да 

пружи могућност ученицима да постану активни учесници у процесу образовања и васпитања, и 

да изграде сазнања, умења, способности и вредности неопходне за формирање аутономне, 

компонентне, одговорне и креативне личности, отворене за договор и сарадњу, која поштује себе 

и друге. 

 

Први разред 

Исходи 
Ученик ће по завршетку разреда бити у стању да: 

 наведе у чему је успешан и у чему жели да напредује; 

 уочава међусобне разлике и сличности са другим ученицима у одељењу; 

 понаша се на начин који не угрожава потребе, права и осећања других; 

 препозна код себе и других основна осећања; 

 препознаје примере поштовања и кршења права детета у свом окружењу, причама, 

филмовима; 

 преиспитује своје поступке и прихвата да не мора увек да буде у праву; 

 тражи помоћ у ситуацијама кршења својих и туђих права; 

 разликује добру и лошу комуникацију у сопственом искуству, ближем окружењу, 

књижевним делима, филмовима; 

 комуницира слушајући саговорника и тражи објашњење онога што не разуме; 

 слободно износи мишљење, образлаже идеје, даје предлоге и прихвата да други могу 

имати другачије мишљење; 

 сарађује и преузима различите улоге у групи/тиму; 

 договара се и одлучује у доношењу одељењских правила и да се понаша у складу са њима; 

 својим речима образложи неопходност правила која регулишу живот у заједници; 

 препозна добре стране свог одељења и оно што би требало променити/побољшати; 

 заједно са вршњацима и наставником учествује у решавању проблема у одељењу; 

 учествује у изради плана једноставне акције; 

 са другим ученицима изводи и документује једноставну акцију; 

 доприноси промоцији акције; 

 на једноставан начин вреднује изведену акцију. 
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Садржај програма 
Р. бр. 

наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 

часова   

по теми 

број часова 

обраде 

осталих 

типова  

1.  Људска права  9 8 1 

2.  Демократско друштво  9 9 0 

3.  Процеси у савременом свету  9 9 0 

4.  Грађански активизам  9 8 1 

укупно: 36 34 2 

 

Начин реализације  

Методе рада 

 монолошка 
 дијалошка 
 текстуална 
 хеуристичка 
 дискусија 
 илустративна 
 писани радова 
 демонстрација 
 посматрања 
 практичних активности(радови ученика) 
 истраживачка 
 игровне активности 

 

Технике рада 

 технике учења 
 технике памћења (симболизација и упрошћавање, асоцијативна, брејнсторминг, 

когнитивно мапирање) 

 

Активности ученика 

 усвајање знања 
 понављање 
 опажање 
 вежбање 
 посматрање 
 стварање 
 изражавање својих мисли, осећања, закључака 
 учешће у дискусији 
 анализирање података, чињеница и информација 
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Активности наставника 

 саопштава наставне садржаје 
 организује и усмерава процес учења 
 процењује и оцењује ниво и квалитет усвојености знања 
 преноси културне вредности 
 преноси теоријска и практична знања 
 формира правилан поглед на свет 
 развија карактер ученика и црте личности 
 упознаје ученике са методама и техникама учења 

 

Оцењивање 

 степен усвојености ученикових знања, умења и навика 
 однос према учењу 
 испуњавање одрђених норми 
 (При оцењивању узима се у обзир степен напредовања сваког појединца остварен у току 

школске године, према његовим индивидуалним могућностима.) 
 

 

Ликовна култура  

Циљ васпитно-образовног рада у настави ликовне културе јесте да се подстиче и развија 

учениково стваралачко мишљење и деловање у складу са демократским опредељењем друштва и 

карактером овог наставног предмета. 

 

 

Први  разред 

Исходи 
Ученик ће по завршетку разреда бити у стању да: 

 опише, својим речима, визуелне карактеристике по којима препознаје облике и 

простор; 

 пореди своје утиске и утиске других о уметничким делима, изгледу објеката/предмета 

и облицима из природе и окружења; 

 одреди, самостално и у сарадњи са другима, положај облика у простору и у равни; 

 црта на различитим подлогама и форматима папира; 

 користи материјал и прибор у складу са инструкцијама;  

 обликује једноставне фигуре од меког материјала;  

 одабере, самостално, начин спајања најмање два материјала;  

 преведе једноставне појмове и информације у ликовни рад;  

 изрази, материјалом и техником по избору, своје замисли, доживљаје, утиске, сећања 

и опажања; 
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 преобликује, самили у сарадњи са другима, употребне предмете мењајући им намену;  

 изрази познате појмове мимиком и покретом тела, без звука;  

 повеже одабрану установу културе са њеном наменом; 

 поштује договоре и правила понашања и облачења приликом посете установама 

културе 

 

Садржај програма 
Р. бр. 

наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 

часова   

по теми 

број часова 

обраде 

осталих 

типова  

1.  

Ликовна култура 
И окружење 

 

ЛК.3.1.1. 
ЛК.3.1.2.  

8         4 4 

2.  
Односи у видном пољу 

Облици.  

ЛК.3.2.1. 
ЛК.3.2.2. 
ЛК.3.2.3.  
ЛК.3.2.4.  

8 4 4 

3.  

Обликовање 

 

ЛК.3.2.1. 

ЛК.3.2.2. 
12 6 6 

4.  
Споразумевање 

 

ЛК.3.3.1.  
ЛК.3.3.2.  
ЛК.3.3.3.  
ЛК.3.3.4.  

8 4 4 

укупно: 36 18 18 

 

 

 

Начин реализације  

Методе рада 

 монолошка 
 дијалошка 
 текстуална 
 дискусија 
 илустративна 
 писани радова 
 демонстрација 
 посматрања 
 практичних активности(радови ученика) 
 истраживачка 

 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2527
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2530
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Технике рада 

 технике учења 
 технике памћења(симболизација и упрошћавање) 

 

Активности ученика 

 усвајање знања 
 понављање 
 опажање 
 вежбање 
 израда и презентовање самосталних, практичних  радова 
 посматрање 
 стварање 
 изражавање својих мисли, осећања, закључака 
 учешће у дискусији 
 анализирање података, чињеница и информација 

 

Активности наставника 

 саопштава наставне садржаје 
 организује и усмерава процес учења 
 процењује и оцењује ниво и квалитет усвојености знања 
 преноси културне вредности 
 преноси теоријска и практична знања 
 формира правилан поглед на свет 
 развија карактер ученика и црте личности 
 упознаје ученике са методама и техникама учења 

 

Оцењивање 

 степен усвојености ученикових знања, умења и навика 
 однос према раду 
 испуњавање одређених норми 
 (При оцењивању узима се у обзир степен напредовања сваког појединца остварен у току 

школске године, према његовим индивидуалним могућностима.) 
 

 

Математика  

Циљ наставе математике у основној школи јесте: да ученици усвоје елементарна математичка 

знања која су потребна за схватање појава и зависности у животу и друштву; да оспособи 

ученике за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака из 

животне праксе, за успешно настављање математичког образовања и за самообразовање; као 

и да доприносе развијању менталних способности, формирању научног погледа на свет и 

свестраном развитку личности ученика. 
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Први  разред 

Исходи 

Ученици ће по завршетку разреда бити у стању да: 
одреди међусобни положај предмета и бића и њихов положај у односу на тло; 
упореди предмете и бића по величини; 
уочи и именује геометријске облике предмета из непосредне околине; 
именује геометријска тела и фигуре; 
групише предмете и бића са заједничким својством; 
сложи/разложи фигуру која се састоји од познатих облика; 
разликује: криву, праву, изломљену, затворену и отворену линију; 
црта праву линију и дуж помоћу лењира; 
броји унапред и уназад и са прескоком; 
прочита, запише, упореди и уреди бројеве прве стотине и прикаже их на бројевној 

правој; 
користи редне бројеве; 
разликује парне и непарне бројеве, одреди највећи и најмањи број, претходника и 

следбеника; 
користи појмове: сабирак, збир, умањеник, умањилац, разлика; 
сабира и одузима два једноцифрена броја не записујући поступак; 
сабира и одузима до 100 без прелаза преко десетице; 
растави број на сабирке и примени замену места и здруживање сабирака ради 

лакшег рачунања; 
реши текстуални задатак са једном операцијом; 
разликује новчане апоене до 100 динара и упореди њихову вредност; 
уочи правило и одреди следећи члан започетог низа; 
прочита и користи податке са једноставнијег стубичног и сликовног дијаграма или 

табеле; 
измери дужину задатом, нестандардном јединицом мере; 
преслика тачке и фигуре у квадратној мрежи на основу задатог упутства. 

 

 

Садржај програма 
Р. бр. 

наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 

часова   

по теми 

број часова 

обраде 

осталих 

типова  

1.  

Геометрија/Положај, величина и облик 

предмета/ Линије 

 

1МА.1.2.1.  27 11 16 

2.  

Бројеви/Природни бројеви до 10 и нула, 

сабирање и одузимање до 10/ Природни 

бројеви до 20, сабирање и одузимање до 

20/ Природни бројеви до 100, сабирање и 

1МА.2.1.1 

1МА.2.1.3.  

1МА.2.1.4. 

146 57 89 
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одузимање до 100 (без преласка десетице) 

 

3.  
Мерење и мере 

 

1МА.2.4.1. 

1МА.2.4.5. 
7 3 4 

укупно: 180 71 109 

 

Начин реализације 

Методе рада 

 монолошка 
 дијалошка 
 текстуална 
 хеуристичка 
 дискусија 
 илустративна 
 писани радова 
 демонстрација 
 посматрања 
 практичних активности(радови ученика) 
 истраживачка 
 игровне активности 

 

Технике рада 

 технике учења 
 технике памћења(симболизација и упрошћавање, асоцијативна) 

 

Активности ученика 

 усвајање знања 
 понављање 
 опажање 
 откривање и увиђање законитости и процеса 
 вежбање 
 посматрање 
 стварање 
 изражавање својих мисли, осећања, закључака 
 учешће у дискусији 
 анализирање података, чињеница и информација 

 

Активности наставника 

 саопштава наставне садржаје 
 организује и усмерава процес учења 
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 процењује и оцењује ниво и квалитет усвојености знања 
 преноси културне вредности 
 преноси теоријска и практична знања 
 формира правилан поглед на свет 
 развија карактер ученика и црте личности 
 упознаје ученике са методама и техникама учења 

 

Оцењивање 

 степен усвојености ученикових знања, умења и навика 
 однос према учењу 
 испуњавање одређених норми 
 (При оцењивању узима се у обзир степен напредовања сваког појединца остварен у току 

школске године, према његовим индивидуалним могућностима. ) 
 

Музичка култура  

Циљ учења предмета музичка култура је да код ученика рaзвиjе интeрeсoвaње и љубав према 

музици кроз индивидуално и колективно музичко искуство којим се подстиче развијање 

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

очувању музичког наслеђа и културe свoгa и других нaрoдa. 

 

 

Први разред 

Исходи 
Ученици ће: 

 Објасни својим речима утиске о слушаном делу, особине тона, доживљај прегласне 

музике и њеног утицаја на тело и зашто је тишина важна; 

 Разликује одабране звукове и тонове, певање/свирање; хор/један певач/група 

певача; оркестар/један свирач/група свирача, боју различитих певачких гласова и 

инструмената и музичке изражајне елементе; 

 Препозна музички почетак и крај и понављање теме или карактеристичног мотива 

у слушаном делу; 

 Повезује музичко дело у односу на њему блиске ситуације, врсту гласа и боју 

инструмента са карактером дела; 

 Поштује договорена правила понашања при слушању музике; 

 Користи самостално или уз помоћ одраслих, доступне носиоце звука; 

 изговара у ритму уз покрет бројалице; 

 пева по слуху песме различитог садржаја и расположења; 

 пева по слуху уз покрет народне песме, музичке игре; 
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 примењује правилан начин певања и договорена правила понашања у групном 

певању и свирању; 

 свира по слуху звучне ономатопеје и илустрације, ритмичку пратњу уз бројалице и 

песме, једноставне аранжмане, свирачке деонице у музичким играма; 

 повезује почетне тонове песама-модела и једноставних наменских песама са 

бојама, ритам са графичким приказом; 

 објашњава својим речима доживљај свог и туђег извођења; 

 учествује у школским приредбама и манифестацијама; 

 направи дечје ритмичке инструменте; 

 ствара звучне ефекте, покрете уз музику, мању ритмичку целину помоћу 

различитих извора звука, ритмичку пратњу за бројалице, песме и музичке игре 

помоћу различитих извора звука, музичко питање и одговорна ритмичким 

удараљкама, једноставну мелодију накраћи задати текст; 

 изабере према литерарном садржају одговарајући музички садржај. 

 

Садржај програма 
Р. бр. 

наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 

часова   

по теми 

број часова 

обраде 

осталих 

типова  

4.  
Слушање музике 

 

МК.3.2.1. 
МК.3.2.2. 
МК.3.2.3.  

12 8 4 

5.  
Извођење музике 

 
МК.3.3.1.  12 8 4 

6.  Музичко стваралаштво 

МК.3.4.1. 
МК.3.4.2. 
МК.3.4.3.  

12 4 8 

укупно: 36 20 16 

 

Начин реализације  

Методе рада 

• монолошка 

• дијалошка 

• демонстрација(показивање) 

• посматрања 

• практичне активности 
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 игровне активности 

 певање по слуху 

 илустративна 

 

Технике рада 

•технике учења(посматрања и извођења) 

 

Активности ученика 

• усвајање знања 

• понављање 

• опажање 

• вежбање 

• посматрање 

• стварање 

 извођење 

 

Активности наставника 

• саопштава наставне садржаје 

• организује и усмерава процес учења 

• процењује и оцењује ниво и квалитет усвојености знања 

• преноси културне вредности 

• преноси теоријска и практична знања 

• формира правилан поглед на свет 

• развија карактер ученика и црте личности 

• упознаје ученике са методама и техникама учења 

 

Оцењивање 

 степен усвојености ученикових знања, умења и навика 
 однос према учењу 
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 испуњавање одређених норми 
 учешће и мотивисаност 

(При оцењивању узима се у обзир степен напредовања сваког појединца остварен у току 

школске године, према његовим индивидуалним могућностима) 

Пројектна настава   

Циљ пројектне наставе је стицање знања и оспособљавање ученика да знања примене у животу, 

решавање актуелних проблема из животног окружења, самостално коришћење различитих 

извора ради стицања нових знања, подстицање за истраживањем, истраживачко учење, развој 

интересовања за уметност, културу и демократију, развој комуникационих вештина. 

 

 

Први  разред 

Исходи 
Ученик  ће по завршетку разреда бити у стању да: 

сарађује са вршњацима у заједничким  активностима; 
 придржава  договорених правила понаша у школи и прихвата последице ако их прекрши; 
повезује резултате учења и рада са уложеним  трудом; 
чува своју, школску и имовину других; 
учтиво учествује у вођеном и слободном разговору; 
бира и користи одговарајуће речи у говору;  
напамет говори краће књижевне текстове;  
пажљиво и културно слуша саговорнике; 
црта на различитим подлогама и форматима папира; 
користи материјал и прибор у складу са инструкцијама; 
обликује једноставне фигуре од меког материјала;  
сложи / разложи фигуру која се састоји од познатих облика; 
разликује новчане апоене до 100 динара и упореди њихову вредност; 
измери дужину задатом, нестандардном јединицом мере; 
уочи и именује геометријске облике предмета из непосредне околине;  
изрази, материјалом и техником по избору, своје замисли, доживљаје, утиске, сећања и 

опажања; 
поштује договоре и правила понашања и облачења приликом посете установама ; 
пева по слуху песме различитог садржаја и расположења; 
 пева по слуху уз покрет песме, музичке игре; 
комуницира слушајући саговорника и тражи објашњење онога што не разуме; 
 слободно износи мишљење, образлаже идеје, даје предлоге и прихвата да други могу имати 

другачије мишљење; 
 сарађује и преузима различите улоге у групи/тиму; 
 договара се и одлучује у доношењу одељенских правила и да се понаша у складу са њима; 
заједно са вршњацима и наставником учествује у решавању проблема у одељењу; 
комбинује и користи усвојене моторичке вештине у игри и у свакодневном животу; 
разликује правилно од неправилног држања тела и правилно држи тело;  
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поштује правила игре; 
одржава личну хигијену; 
 учествује у одржавању простора у коме живи и борави; 

 

Садржај програма 
Р. бр. 

наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 

часова   

по теми 

број часова 

обраде 

осталих 

типова  

7.  

ШКОЛА 

 

-Обилазак и упознавање просторија у 

школи 

-Правила понашања  

-Школски сајам књига 

-Буквар дечјих права 

-Уређење паноа 

-Хигијена простора у ком боравимо 

-Школа некад, сад и у будућности 

 

-Српски језик 

-Свет око нас 

-Грађанско 

васпитање 

-Одељењска 

заједница 

-Ликовна 

култура 

-Музичка 

култура 

-Физичко и 

здравствено  

  васпитање 

-Математика 

12   

8.  

ГОДИШЊА  ДОБА 

 

-У сусрет јесени/уређење школске средине 

-Зимске чаролије 

-Пролећни базар 

-Радујемо се лету 

-Српски језик 

-Свет око нас 

-Одељењска 

заједница 

-Ликовна 

култура 

-Музичка 

култура 

-Физичко и 

здравствено  

  васпитање 

24   

укупно: 36   
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Начин реализације  

Методе рада 

 монолошка 
 дијалошка 
 текстуална 
 хеуристичка 
 дискусија 
 илустративна 
 писани радова 
 демонстрација 
 посматрања 
 практичних активности(радови ученика) 
 истраживачка 
 игровне активности 

 

Технике рада 

 технике учења 
 технике памћења(симболизација и упрошћавање, асоцијативна, брејнсторминг, 

когнитивно мапирање) 

 

Активности ученика 

 усвајање знања 
 понављање 
 опажање 
 вежбање 
 посматрање 
 стварање 
 изражавање својих мисли, осећања, закључака 
 учешће у дискусији 
 анализирање података, чињеница и информација 

 

Активности наставника 

 саопштава наставне садржаје 
 организује и усмерава процес учења 
 процењује и оцењује ниво и квалитет усвојености знања 
 преноси културне вредности 
 преноси теоријска и практична знања 
 формира правилан поглед на свет 
 развија карактер ученика и црте личности 
 упознаје ученике са методама и техникама учења 
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Оцењивање 

 степен усвојености ученикових знања, умења и навика 
 однос према учењу 
 испуњавање одређених норми 
 (При оцењивању узима се у обзир степен напредовања сваког појединца остварен у току 

школске године, према његовим индивидуалним могућностима. ) 
 

 

Српски језик  

Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског и 
књижевног језика на којем ће се усмено и писмено правилно изражавати, да упознају и 
оспособе да тумаче одабрана уметничка дела као и друга  уметничка остварења из српске и 
светске баштине 
 
 

Први разред 

Исходи 
Ученици ће: 
• разликује изговорени глас и написано слово; изговорене и написане речи и реченице; 

• влада основном техником читања и писања ћириличког текста; 

• разуме оно што прочита; 

• активно слуша и разуме садржај књижевноуметничког текста који му се чита; 

• препозна песму, причу и драмски текст; 

• одреди главни догађај, време (редослед догађаја) и место дешавања у вези са прочитаним 

текстом; 

• уочи ликове и прави разлику између њихових позитивних и негативних особина; 

• изрази своје мишљење о понашању ликова у књижевном делу; 

• препозна загонетку и разуме њено значење; 

• препозна басну и разуме њено значење; 

• разликује слово, реч и реченицу; 

• правилно изговори и напише кратку и потпуну реченицу једноставне структуре са 

одговарајућом интонацијом, односно интерпункцијским знаком на крају; 

• правилно употреби велико слово; 

• учтиво учествује у вођеном и слободном разговору; 

• обликује усмену поруку служећи се одговарајућим речима; 

• усмено препричава; усмено прича према слици/сликама и о доживљајима; 

• усмено описује ствари из непосредног окружења; 

• бира и користи одговарајуће речи у говору; на правилан начин користи нове речи у 

свакодневном говору; 

• напамет говори краће књижевне текстове; 

• учествује у сценском извођењу текста; 

• пажљиво и културно слуша саговорнике; 
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• слуша, разуме и парафразира поруку; 

• слуша интерпретативно читање и казивање књижевних текстова ради разумевања и 

доживљавања; 

• примењује основна правописна правила; 

• пише читко и уредно; 

• писмено одговара на постављена питања; 

• спаја више реченица у краћу целину; 

• пише реченице по диктату примењујући основна правописна правила; 

• гласно чита, правилно и са разумевањем; 

• тихо чита (у себи) са разумевањем прочитаног; 

• пронађе информације експлицитно изнете у тексту. 

 

Садржај програма 

Р. бр. 
наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 
часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 
типова  

•  
Почетно читање и писање 

 

1СЈ.1.2.1.  

1СЈ.1.2.2. 
1СЈ.1.3.1. 

1СЈ.1.3.2. 

1СЈ.1.3.3. 

1СЈ.1.3.4. 

1СЈ.1.3.5. 

1СЈ.1.3.8. 

1СЈ.1.3.9. 

1СЈ.1.3.10.  

 

90 40 50 

•  Књижевност  

1СЈ.1.2.6. 
1СЈ.1.2.8. 
 

1СЈ.1.5.2. 

1СЈ.1.5.3. 

1СЈ.1.5.4.  

45 30 15 

•  

Језик 
Граматика, правопис  
и ортоепија 

 

1СЈ.1.4.3 10 6 4 

•  
Језичка култура  

 

1СЈ.0.1.1. 

1СЈ.0.1.2. 

1СЈ.0.1.3. 

1СЈ.0.1.4.  

 

35 15 20 

укупно: 180 91 89 

 
Начин реализације  
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Методе рада 

 монолошка 
 дијалошка 
 текстуална 
 хеуристичка 
 дискусија 
 илустративна 
 писани радова 
 демонстрација 
 посматрања 
 практичних активности(радови ученика) 
 истраживачка 
 игровне активности 

 

Технике рада 

 технике учења 
 технике памћења(симболизација и упрошћавање,асоцијативна,брејн сторминг,когнитивно 

мапирање) 

 

Активности ученика 

 усвајање знања 
 понављање 
 опажање 
 вежбање 
 посматрање 
 стварање 
 изражавање својих мисли, осећања, закључака 
 учешће у дискусији 
 анализирање података, чињеница и информација 

 

Активности наставника 

 саопштава наставне садржаје 
 организује и усмерава процес учења 
 процењује и оцењује ниво и квалитет усвојености знања 
 преноси културне вредности 
 преноси теоријска и практична знања 
 формира правилан поглед на свет 
 развија карактер ученика и црте личности 
 упознаје ученике са методама и техникама учења 

 

Оцењивање 

 степен усвојености ученикових знања, умења и навика 
 однос према учењу 
 испуњавање одређених норми 
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 (При оцењивању узима се у обзир степен напредовања сваког појединца остварен у току 
школске године, према његовим индивидуалним могућностима.) 

 

Свет око нас  

Циљ учења предмета свет око нас јесте упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења 

и развијање способности за одговоран живот у њему. 

 

 

Први разред 

Исходи 
Ученици ће по завршетку разреда бити у стању да : 

 препозна и искаже радост, страх, тугу и бес уважавајући себе и друге;  

 правовремено и примерено ситуацији искаже своје основне животне потребе за 

храном, водом и одласком у тоалет; 

 се понаша тако да уважава различитости својих вршњака и других људи;  

 придржава се договорених правил апонашања у школи и прихвата последице 

ако их прекрши; 

 сарађује са вршњацима у заједничким активностима; 

 одржава личну хигијену и адекватно се одева у циљу очувања здравља;  

 чува своју, школску и имовину других; 

 прати инструкције одраслих у опасним ситуацијама: поплава, земљотрес, 

пожар; 

 својим речима опише пример неке опасне ситуације из свог непосредног 

окружења; 

 примењује правила безбедног понашања на путу од куће до школе приликом 

кретања улицом са и без тротоара и преласка улице; 

 снађе се у простору помоћу просторних одредница: напред-назад, лево-десно, 

горе-доле и карактеристичних објеката; 

 одреди време својих активности помоћу временских одредница: делови дана, 

обданица и ноћ, дани у недељи, пре, сада, после, јуче, данас, сутра, прекјуче, 

прекосутра; 

 посматрањем и опипавањемпредметаодредисвојстваматеријала: тврдо-меко, 

провидно-непровидно, храпаво- глатко; 

 учествује у извођењуједноставнихогледакојимаиспитујеприроднефеномене;  

 разликује природу од производа људског рада на примерима из непосредног 

окружења; 

 препознаје облике појављивања воде у непосредном окружењу: потоци, реке, 

баре, језера; 



78 

 

 препознаје изглед земљишта у непосредном окружењу: равница, брдо, 

планина; 

 идентификује биљке и животиње из непосредног окружења на основу њиховог 

спољашњег изгледа; 

 уочава разноврсност биљака и животиња на основу спољашњег изгледа ; 

 препознаје главу, труп, руке и ноге као делове тела и њихову улогу у његовом 

свакодневном животу; 

 препознаје улогу чула вида, слуха, мириса, укуса и додира у његовом 

свакодневном функционисању и сазнавању окружења; 

 штеди воду и одлаже отпад на предвиђена места; 

 се понаша тако да не угрожава биљке и животиње у непосредном окружењу;  

 повезује резултате учења и рада са уложеним трудом. 
 

 

Садржај програма 
Р. бр. 

наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 

часова   

по теми 

број часова 

обраде 

осталих 

типова  

1.  Непосредно окружење/Ја и други 1ПД.1.1.3. 13         6 7 

2.  
Непосредно окружење/Породични дом, 

школа 
1ПД.1.5.1. 

1ПД.1.5.2.  
16 8 8 

3.  
Непосредно окружење/Здравље и 

безбедност 

1ПД.1.2.3.  

 

3 2 1 

4.  
Непосредно окружење/Оријентација у 

простору и времену 1ПД.1.4.2.  11 6 5 

5.  Непосредно окружење/Човек ствара 1ПД.1.1.1.  10 5 5 

6.  
Непосредно окружење/Разноврсност 

природе 

1ПД.1.1.2.  
1ПД.1.1.3. 

1ПД.1.1.4.  
1ПД.1.1.5.  

1ПД.1.1.6.  

19 13 6 

укупно: 72 40 32 

 

Начин реализације  
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Методе рада 

 монолошка 
 дијалошка 
 текстуална 
 хеуристичка 
 дискусија 
 илустративна 
 писани радова 
 демонстрација 
 посматрања 
 практичних активности(радови ученика) 
 истраживачка 
 игровне активности 

 

Технике рада 

 технике учења 
 технике памћења(симболизација и упрошћавање, асоцијативна, брејнсторминг, 

когнитивно мапирање) 

 

Активности ученика 

 усвајање знања 
 понављање 
 опажање 
 вежбање 
 посматрање 
 стварање 
 изражавање својих мисли, осећања, закључака 
 учешће у дискусији 
 анализирање података, чињеница и информација 

 

Активности наставника 

 саопштава наставне садржаје 
 организује и усмерава процес учења 
 процењује и оцењује ниво и квалитет усвојености знања 
 преноси културне вредности 
 преноси теоријска и практична знања 
 формира правилан поглед на свет 
 развија карактер ученика и црте личности 
 упознаје ученике са методама и техникама учења 

 

Оцењивање 

 степен усвојености ученикових знања, умења и навика 
 однос према учењу 
 испуњавање одређених норми 
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 (При оцењивању узима се у обзир степен напредовања сваког појединца остварен у току 
школске године, према његовим индивидуалним могућностима. ) 

 

 

 

ВЕРСКА НАСТАВА 

Циљ   

Пружити ученицима елементарно знање о Богу као бићу заједнице и омогућити ученицима да 

схвате и доживе Цркву као заједницу сабраног Божјег народа. 

 

Први разред 

Исходи 
Ученици ће: 

• моћи да опише и објасни значење појма заједнице као и његов однос према њему блиским 
особама (породици)  

•моћи да препозна да не можемо једни без других и да нас љубав повезује са другима  
• знати да се правилно осени крсним знаком  
• знати да је Бог Света Тројица (Заједница)  
• знати да крштењем постајемо чланови Божје породице (Цркве) 
• знати да је послушност израз љубави , а даривање плод љубави  
• моћи да усвоји текст молитве Оче наш  
• знати да је Бог Отац створио свет из љубави   
•моћи да препозна основне догађаје библијске приповести о Христовом рођењу 
•моћи да усвоји текст (садржај) и мелодију песме ( Божић, Божић ) 
•моћи да опише појединости библијске повести о стварању света 
• да се упозна са Литургијом као догађајем (заједничком трпезом) на којем се окупља Божја 

породица 
• бити у могућности да опише појединости библијске повести о Христовом Васкрсењу 

 

Садржај програма 
Р. бр. 

наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 

часова   

по теми 

број часова 

обраде 

осталих 

типова  

1.  Увод  1 / 1 

2.  Заједница као основ живота  4 3 1 

3.  Заједница љубави Бога, човека и природе  5 4 1 

4.  Неизмерна љубав Божја – Христос се роди  7 4 3 
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5.  Црква-заједница са Богом  8 7 1 

6.  Христова љубав према човеку и свету  4 3 1 

7.  Наша брига о свету (творевини Божјој)  7 4 3 

укупно: 36 25 11 

 

Начин реализације: 

Како би се постигли постављени циљеви и исходи у настави ће се користити следеће наставне 

методе и облици рада: фронтални, индивидуални и групни облик наставе; методе- монолошка, 

дијалошка, дебата, читање, писање,  илустративне методе, драмски елементи у настави.  

 

Настава се реализује кроз  теоријску и практичну наставу.  

Теоријска настава се реализује у учионици;  Практична настава се реализује у цркви – учешћем у 

литургијском сабрању;  

У току реализације нагласак се више ставља на доживљајно и формативно, а мање на сазнајно и 

информативно. 

 

Активности у виду посете храмовима и организована дружења са ученицима из других школа који 

похађају верску наставу, такође доприносе остваривању постављених исхода. 

 

Наставна средства: визуелна, аудитивна (цртежи, слике, графикони, макете, филмови, тв емисије, 

видео клипови), текстуални материјали (уџбеници, приручници, дидактички листићи..), часопис 

„Светосавско звонце“ итд. 

 

 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

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

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

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

језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу. 
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Други разред 

Исходи 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 поздрави и отпоздрави, примењујући најједноставнија језичка средства; 

 представи себе и другог; 

 разуме јасно постављена једноставна питања личне природе и одговара на њих; 

 разуме кратка и једноставна упутства и налоге и реагује на њих; 

  даје кратка и једноставна упутства и налоге; 

 разуме позив и реагује на њега; 

 упути позив на заједничку активност; 

 разуме кратке и једноставне молбе и реагује на њих; 

 упути кратке и једноставне молбе; 

  искаже и прихвати захвалност и извињење на једноставан начин; 

 разуме једноставно исказане честитке и одговара на њих; 

 упути једноставне честитке; 

 препозна и именује бића, предмете и места из непосредног окружења; 

 разуме једноставне описе бића, предмета и места; 

 опише бића, предмете и места користећи једноставна језичка средства; 

 разуме свакодневне исказе у вези сa непосредним потребама, осетима и осећањима и 

реагује на њих; 

 изрази основне потребе, осете и осећања кратким и једноставним језичким средствима; 

 разуме једноставна обавештења о положају у простору и реагује на њих; 

 тражи и пружи кратка и једноставна обавештења о положају у простору; 

 разуме и саопшти једноставне исказе који се односе на хронолошко и метеоролошко 

време 

 разуме једноставне исказе којима се изражава припадање/неприпадање, 

поседовање/непоседовање и реагује на њих; 

 тражи и даје једноставне исказе којима се изражава припадање/неприпадање, 

поседовање /непоседовање; 

 разуме једноставне исказе за изражавање допадања/недопадања и реагује на њих; 

 тражи мишљење и изражава допадање/недопадање једноставним језичким средствима; 

 разуме једноставне исказе који се односе на изражавање способности; 

  тражи информацију о туђим способностима и саопшти шта он/она или неко други 

може/не може/уме/не уме да уради; 

  разуме и саопшти једноставне исказе који се односе на бројеве и количине. 

 

Садржај програма 
Р. бр. 

наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 

часова   

по теми 

број часова 

обраде 

осталих 

типова  

1.  Лични идентитет ПСТ.1.1.10 3 1 2 



83 

 

ПСТ.2.1.3 

 

2.  

Живи свет – природа, љубимци, очување 

животне средине 

 

ПСТ.1.1.10 

ПСТ.2.1.3 

9 3 6 

3.  Школа и школски живот 

ПСТ.1.1.10 

ПСТ.2.1.3 

 

9  3   6 

4.  Исхрана и гастрономске навике 

ПСТ.1.1.10 

ПСТ.2.1.3 

 

9 3 6 

5.  

Обичаји и традиција, фолклор, прославе 

(рођендани, празници) 

 

ПСТ.1.1.10 

ПСТ.2.1.3 

ПСТ.1.3.1 

3 1 2 

6.  Здравље и хигијена 

ПСТ.1.1.10 

ПСТ.2.1.3 

 

9 3 6 

7.  
Становање – форме, навике 

 

ПСТ.1.1.10 

ПСТ.2.1.3 

 

9 3 6 

8.  

Обичаји и традиција, фолклор, прославе 

(рођендани, празници) 

 

ПСТ.1.1.10 

ПСТ.2.1.3 

ПСТ.1.3.1 

3 1 2 

9.  
Слободно време – забава, разонода, 
хобији 

ПСТ.1.1.10 

ПСТ.2.1.3 

 

9 3 6 

10.  Мода и облачење 

ПСТ.1.1.10 

ПСТ.2.1.3 

 

9 3 6 
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укупно: 72 24 48 

 

Начин реализације  

 

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

пиши... 

али и активности у вези са радом у учионици: нацртај, исеци, обој, отвори/затвори свеску, итд.) 

 

Кроз певање и драматизацију. 

 

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

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

 

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

делове слике, допунити информације, селектовати тачне и нетачне исказе, утврдити хронологију и 

сл.) 

 

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

јачање мотивације, увођење нове језичке грађе или пак утврђивање). 

 

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

компарације...). 

 

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

 

„Превођење” исказа у гест и геста у исказ. 

 

Заједничко прављење илустрованих материјала (планирање различитих активности, рекламни 

плакат, програм приредбе или неке друге манифестације). 
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ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

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

 

Други  разред 

Исходи 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

примени једноставнe, двоставне опште припремне вежбе (вежбе обликовања); 
правилно изводи вежбе, разноврсна природна и изведена кретања; 
комбинује усвојене моторичке вештине у игри и свакодневном животу; 
одржава равнотежу у различитим кретањима; 
разликује правилно од неправилног држања тела; 
успостави правилно држање тела; 
правилно дише током вежбања; 
изведе кретања, вежбе и кратке саставе уз музичку пратњу; 
изведе дечји и народни плес; 
користи основну терминологију вежбања; 
поштује правила понашања у и на просторима за вежбање; 
поштује мере безбедности током вежбања; 
одговорно се односи према објектима, справама и реквизитима у просторима за вежбање; 
поштује правила игре; 
навија и бодри учеснике у игри на начин којим никога не вређа; 
прихвати победу и пораз као саставни део игре и такмичења; 
уредно одлаже своје ствари пре и након вежбања; 
уочава улогу делова тела у вежбању; 
уочи промене у расту код себе и других; 
препозна сопствено болесно стање и не вежба када је болестан; 
примењује здравствено-хигијенске мере пре, у току и након вежбања; 
одржава личну хигијену; 
учествује у одржавању простора у коме живи и борави; 
наведе врсте намирница у исхрани; 
препознаје везу вежбања и уноса воде; 
повеже ходање и трчање са позитивним утицајем на здравље; 
препозна лепоту покрета у вежбању; 
се придржава правила вежбања; 
вреднује успех у вежбању. 
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Садржај програма 
Р. бр. 

наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 

часова   

по теми 

број часова 

обраде 

осталих 

типова  

1.  

МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ: 

*Ходање и трчање 

*Скакање и прескакање  

*Бацања и хватања 

*Пузање, вишење, упори и пењања 

* Вежбе на тлу 

*Вежбе равнотеже, 

*Вежбе са реквизитима, *Плес и ритмика, 
*Полигони 

 

 

72 43 29 

2.  ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ   25 4 21 

3.  ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА  11 4 7 

укупно: 108 51 57 

 

Начин реализације  

Методе рада 

• монолошка 

• дијалошка 

• демонстрација (показивање) 

• посматрања 

• практичне активности 

 

Технике рада 

• технике учења (посматрања и извођења) 

• когнитивно мапирање (шематском и просторном примењивању наставне јединице) 

 

Активности ученика 

• усвајање знања 

• понављање 

• опажање 

• вежбање 

• посматрање 

• стварање 
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Активности наставника 

• саопштава наставне садржаје 

• организује и усмерава процес учења 

• процењује и оцењује ниво и квалитет усвојености знања 

• преноси културне вредности 

• преноси теоријска и практична знања 

• формира правилан поглед на свет 

• развија карактер ученика и црте личности 

• упознаје ученике са методама и техникама учења 

 

Оцењивање 

• физичке способности ученика 

• спортско- техничка достигнућа 

• однос ученика према физичкој и здравственој култури 

При оцењивању физичких способности и моторичних знања узима се у обзир степен напредовања 

сваког појединца остварен у току школске године, према његовим индивидуалним могућностима. 

Врши се бројчано. 

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Циљ наставе и учења програма Грађанско васпитање је подстицање развоја личности која је 

одговорна према својим правима и правима других, отворена за договор и сарадњу и спремна да 

активно учествује у животу школске заједнице, уважавајући принципе, процедуре и вредности 

демократског друштва. 

 

Други разред 

Исходи 
Ученик ћe се до краја  школске године оспособити да: 

 

 – разликује понашања појединаца која доприносе или ометају функци- онисање и 

напредовање групе; 

– успоставља, гради и чува успешне односе са члановима групе којој припада; 

– искаже своја осећања и потребе на начин који не угрожава друге; 

– препозна и уважи осећања и потребе других; 

– наведе и својим речима објасни основна права детета садржана у Конвенцији о дечјим 

правима; 

– прихвата и образлаже на примерима из живота да свако дете има иста права без обзира 

на различитости; 

– препозна ситуације кршења својих и туђих права и показује спрем- ност да тражи помоћ; 

– се договара и одлучује у доношењу правила групе и да се понаша у складу са њима; 
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– наводи примере међусобне повезаности права и одговорности; 

– разликује ненасилну од насилне комуникације међу члановима групе на примерима из 

свакодневног живота, из књижевних дела које чита и филмова које гледа; 

– саслуша излагање саговорника без упадица и са уважавањем; 

– даје и прихвата предлоге водећи рачуна о интересу свих страна у сукобу; 

– представи шта садржи и чему служи Правилник о безбедности ученика његове школе; 

–    се понаша у складу са Правилником о безбедности ученика; 

– наводи примере одговорности одраслих и ученика за безбедност у школи; 

– препознаје предности, ризике и опасности по себе и друге и одговорно поступа при 

коришћењу мобилног телефона и интернета; 

– сарађује и преузима различите улоге на основу договора у групи; 

– износи мишљење, образлаже идеје, даје предлоге који могу унапре- дити безбедност 

ученика у школи; 

– учествује у изради плана једноставне акције; 

– са другим ученицима изводи и документује једноставну акцију; 

– доприноси промоцији акције; 

– на једноставан начин вреднује изведену акцију.           

 

 

 
 
Садржај програма 

Р. бр. 

наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 

часова   

по теми 

број часова 

обраде 

осталих 

типова  

1.  
ЉУДСКА ПРАВА( Ја и други у различитим 
групама) 

/ 14 13 1 

2.  
ДЕМОКРАТСКО ДРУШТВО( Школа као 
заједница) 

/ 11 11 / 

3.  
ПРОЦЕСИ У САВРЕМЕНОМ СВЕТУ( Школа 
као безбедно место) 

/ 7 7 / 

4.  
ГРАЂАНСКИ АКТИВИЗАМ(Школа као 
безбедно место за све) 

/ 4 3 1 

укупно: 36 34 2 

 

Начин реализације  

 Методе рада 

• монолошка 

• дијалошка 
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• текстуална 

• хеуристичка 

• дискусија 

• илустративна 

• писаних радова 

• демонстрација 

• посматрања 

• практичних активности(радови ученика) 

• истраживачка 

• решавања проблема 

 

Технике рада 

• технике учења 

• технике памћења(симболизација и упрошћавање, асоцијативна, брејнсторминг, 

когнитивно мапирање) 

 

Активности ученика 

• усвајање знања, вештина и облика понашања 

• опажање 

• откривање и увиђање законитости и процеса 

• вежбање 

• израда и презентовање самосталних радова 

• стварање 

• учешће у дискусији 

• анализирање података,чињеница и информација 

• решавање проблема 

 

Активности наставника 

• мотивише ученике 

• организује и усмерава процес учења 

• оцењује ниво и квалитет усвојености знања 

•            оспособљава ученике за самостално учење и решавање проблемских ситуација 

 

Наставна средства  

 

•        продукти рада  

•        илустрације 

•        текстуални и видео записи 

•         различити материјали по избору ученика 
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ЛИКОВНА КУЛТУРА 

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. 

 

Други разред 

Исходи 
Ученици ће: 

По завршетку разреда бити у стању да користe материјал и прибор на безбедан и одговоран 
начин; 

Моћи да изразe, одабраним материјалом и техникама своје емоције, машту, сећања и 
замисли; 

Користити једноставне информације и одабрана ликовна дела, као подстицај за стваралачки 
рад; 

Изражавати, светлим или тамним бојама свој доживљај уметничког дела; 
Идентификовати истакнути део целине и визуелне супротности у свом окружењу; 
Преобликовати, самостално или у сарадњи са другима, материјале и предмете за рециклажу; 
Тумачити једноставне визуелне информације које опажају у свакодневном животу; 
Изражавати мимиком и / или телом различита расположења, покрете и кретања; 
Упоређивати свој и туђ естетски доживљај простора, дизајна и уметничких дела; 
Повезивати уметничко занимање и одговарајуће продукте; 
Пружити основне информације о одабраном музеју; 
Разматрати, у групи, шта и како су учили и где та знања могу применити; 

 

Садржај програма 
Р. бр. 

наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 

часова   

по теми 

број часова 

обраде 

осталих 

типова  

1.  ОБЛИЦИ / 32 22 10 

2.  СПОРАЗУМЕВАЊЕ / 14 10 4 

3.  ЛИКОВНЕ ИГРЕ  / 12 4 8 

4.  ПРОСТОР / 14 8 6 

укупно: 72 44 28 
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Начин реализације  

Методе рада: 

• монолошка 

• дијалошка 

• демонстрација (показивање) 

• посматрања 

• практичне активности 

• илустративна 

• дискусија 

• текстуална 

• практичних активности (радови ученика) 

• истраживачка 

 

Технике рада: 

• технике учења 

• технике памћења (симболизација и упрошћавање, асоцијативна, брејнсторминг, 

когнитивно мапирање) 

 

Активности ученика: 

• усвајање знања 

• понављање 

• опажање  

• откривање и увиђање законитости и процеса 

• вежбање 

• израда и презентовање самосталних, експерименталних и практичних радова 

• посматрање 

• стварање 

• учешће у дискусији 

• анализирање података, чињеница и информација 

 

Активности наставника: 

• саопштава наставне садржаје 

• организује и усмерава процес учења  

• процењује и оцењује ниво и квалитет усвојености знања  

• преноси културне вредности  

• преноси теоријска и практична знања 

• формира правилан поглед на свет  

• развија карактер ученика и црте личности  

• упознаје ученике са методама и техникама учења 
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Оцењивање: 

• степен усвојености ученикових знања, умења и навика 

• однос према учењу 

• испуњавање одређених норми 

(При оцењивању узима се у обзир степен напредовања сваког појединца остварен у 

току школске године, према његовим индивидуалним могућностима. Врши се 

бројчано.) 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 

Циљ наставе и учења Математике је да ученик, овладавајући математичким 
концептима, знањима и вештинама, развије основе апстрактног и критичког мишљења, 
позитивне ставове према математици, способност комуникације математичким 
језиком и писмом и примени стечена знања и вештине у даљем школовању и 
решавању проблема из свакодневног живота, као и да формира основ за даљи развој 
математичких појмова. 

 

Други разред  

Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

-одреди десетице најближе датом броју; 
– усмено сабира и одузима бројеве до 100; 

– користи појмове чинилац, производ, дељеник, делилац, количник, садржалац; 

– примени замену места и здруживање сабирака и чинилаца ради лакшег рачунања; 

– усмено множи и дели у оквиру прве стотине; 

– израчуна вредност бројевног израза са највише две операције; 

– реши текстуални задатак постављањем израза са највише две рачун- ске операције и 

провери тачност решења; 

– одреди непознати број у једначини са једном аритметичком опера- цијом; 

– одреди делове (облика   ) дате величине; 

– изрази одређену суму новца преко различитих апоена; 

– прочита број записан римским цифрама и напише дати број римским цифрама; 

– прикаже мањи број података у таблици и стубичастим дијаграмом; 

уочи правило и одреди следећи члан започетог низа; 
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  -разликује дуж, полуправу и праву 

   -одреди дужину изломљене линије (графички и рачунски); 

– одреди обим геометријске фигуре; 

– нацрта правоугаоник, квадрат и троугао на квадратној мрежи и тачкастој мрежи; 

– уочи подударне фигуре на датом цртежу; 

– уочи симетричне фигуре; 

– допуни дати цртеж тако да добијена фигура буде симетрична у односу на дату праву; изрази 

дужину у различитим јединицама за мерење дужине; 

– измери дужину дужи и нацрта дуж дате дужине 

– чита и запише време са часовника; 

– -користи јединице за време у једноставним ситуацијама изрази дужину у различитим 

јединицама за мерење дужине; 

 
 

Садржај програма 
Р. бр. 

наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 

часова   

по теми 

број часова 

обраде 

осталих 

типова  

1.  БРОЈЕВИ 

1МА.2.1.1; 

1МА.2.1.3; 

1МА.2.1.4; 

1МА.2.1.5; 

1МА.3.1.1; 

1МА.3.1.2; 

1МА.3.1.3; 

1МА.3.1.4 

    143 62 81 

2.  ГЕОМЕТРИЈА 
1МА.2.2.1; 

1МА.2.2.2   

28 11 17 

3.  МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 

1МА.2.4.1;  

1МА.2.4.2; 

1МА.2.4.5; 

   1МА.3.4.1  

9 5 4 

укупно: 180 78 102 

 

Методе рада 
 монолошка 
 дијалошка 
 текстуална 
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 хеуристичка 
 дискусија 
 илустративна 
 писани радова 
 демонстрација 
 посматрања 
 практичних активности(радови ученика) 
 истраживачка 
 решавања проблема 

 

Технике рада 
 технике учења 
 технике памћења(симболизација и упрошћавање,асоцијативна, брејн 

сторминг,когнитивно мапирање) 
 

Активности ученика 
 усвајање знања 
 понављање 
 опажање 
 откривање и увиђање законитости и процеса 
 вежбање 
 израда и презентовање самосталних радова 
 стварање 
 учешће у дискусији 
 анализирање података,чињеница и информација 
 решавање проблема 

 

Активности наставника 
 саопштава наставне садржаје 
 организује и усмерава процес учења 
 оцењује ниво и квалитет усвојености знања 
 преноси теоријска и практична знања 
 упознаје ученике са методама и техникама учења 
 мотивише ученике да самостално откривају решења проблема 
 процењује напредовање ученика у раду 

 

Оцењивање 
 степен усвојености ученикових знања, умења и навика 
 однос према учењу 
 испуњавање одрђених норми 

(При оцењивању узима се у обзир степен напредовања сваког појединца остварен у току 
школске године, а према његовим индивидуалним могућностима. Врши се бројчано.) 
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Основни захтеви у погледу математичких знања и умења 
 

Знати 

 таблицу множења једноцифрених бројева и одговарајућих дељења; 

 јединице: дециметар, центиметар, час, минут, седмица, месец; 

 основна својства рачунских операција. 

Умети 

 користити таблицу множења једноцифрених бројева( до аутоматизма ); 

 вршити четири основне рачунске операције у оквиру прве стотине; 

 вршити проверу обављене рачунске операције; 

 израчунати вредност бројевног израза са две рачунске операције; 

 решавати једначине ( наведене у програму ) на основу зависности између 

резултата и компонената операције; 

 решавати једноставне текстуалне задатке са 1 до 2 операције; 

 мерити дуж у центиметрима, дециметрима и метрима; 

 цртати изломљену линију, правоугаоник и квадрат на квадратној мрежи; 

 одредити половину датог броја; 

 користити уџбеник. 
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МУЗИЧКА КУЛТУРА 

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

музици кроз индивидуално и колективно музичко искуство којим се подстиче развијање 

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

очувању музичког наслеђа и културе свога и других народа. 

 

Други разред 

Исходи 
Ученици ће по завршеној теми / области бити у стању да: 

Објасне својим речима утиске о слушаном делу, особине тона, доживљај прегласне музике и 
њеног утицаја на тело; 

Разликују различите инструменте по боји звука и изражајним могућностима; 
Издвоје основне музичке изражајне елементе; 
Препознају музичку тему или карактеристични мотив који се понавља у слушаном делу; 
Повезују карактер дела са изражајним музичким елементима и инструментима; 
Изговарају бројалице у ритму, уз покрет; 
Певају по слуху песме различитог садржаја и расположења: 
Изводе уз покрет музичке и традиционалне игре; 
Примењују правилан начин певања и договорена правила понашања у групном певању и 

свирању; 
Свирају по слуху ритмичку пратњу уз бројалице и песме, једноставне аранжмане, свирачке 

деонице у музичким играма; 
Повезују почетне тонове песама / модела и једноставних наменских песама са бојама; 
Повезују ритам са графичким приказом; 
Објашњавају својим речима доживљај свог и туђег извођења; 
Учествују у школским приредбама и манифестацијама; 
Направе дечије ритмичке инструменте; 
Осмисле покрете уз музику; 
Осмисле ритмичку пратњу за бројалице, песме и музичке игре помоћу различитих извора 

звука; 
Осмисле одговор на музичко питање; 
Осмисле једноставну мелодију на краћи задати текст; 
Према литерарном садржају изаберу од понуђених, одговарајући музички садржај; 
Поштују договорена правила понашања при слушању и извођењу музике; 
Користе самостално или уз помоћ одраслих, доступне носиоце звука. 
 

Садржај програма 
Р. бр. 

наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 

часова   

по теми 

број часова 

обраде 

осталих 

типова  
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1.  СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ / 12 8 4 

2.  ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ / 16 14 2 

3.  МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО / 8 3 5 

укупно: 36 25 11 

 

Начинреализације 

Методе рада: 

• монолошка 

• дијалошка 

• демонстрација (показивање) 

• посматрања 

• практичне активности 

• илустративна 

• дискусија 

• текстуална 

• практичних активности (радови ученика) 

• истраживачка 

• хеуристичка 

• писаних радова 

 

Технике рада: 

• технике учења 

• технике памћења (симболизација и упрошћавање, асоцијативна, брејнсторминг, 

когнитивно мапирање) 

 

Активности ученика: 

• усвајање знања 

• понављање 

• опажање  

• вежбање 

• израда и презентовање самосталних радова 

• посматрање 

• стварање 

• учешће у дискусији 

• анализирање података, чињеница и информација 

• изражавање својих мисли, осећања, закључака при слушању музике 

• извођење (певање, свирање) 

• слушање и стварање музике 
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Активности наставника: 

• саопштава наставне садржаје 

• организује и усмерава процес учења  

• процењује и оцењује ниво и квалитет усвојености знања  

• преноси културне вредности  

• преноси теоријска и практична знања 

• формира правилан поглед на свет  

• развија карактер ученика и црте личности  

• упознаје ученике са методама и техникама учења 

 

Оцењивање: 

• степен усвојености ученикових знања, умења и навика 

• однос према учењу 

• испуњавање одређених норми 

(При оцењивању узима се у обзир степен напредовања сваког појединца остварен у 

току школске године, према његовим индивидуалним могућностима. Врши се 

бројчано.) 

 

 

 

      Пројектна настава 

 

Циљ: Циљ наставе и учења Пројектне наставе је стицање знања и оспособљавање ученика да 

знања примене у животу, решавање актуелних проблема из животног окружења, самостално 

коришћење различитих извора ради стицања нових знања, подстицање за истраживањем, 

истраживачко учење, развој интересовања за уметност, културу и демократију, развој 

комуникационих вештина, култивисање сарадње и начина на који се комуницира у групи у циљу 

јачања одељењске кохезије. 

 

 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ: комуникативна, за учење, за рад са подацима, за решавање 

проблема, естетичка , дигитална, за сарадњу, предузетничка, за одговорно учешће у 

демократском друштву, за одговоран однос према околини. 

Исходи 
По завршетку другог разреда ученик ће бити у стању да: 

 функционално повезује знања, вештине, искустава и мотивације 
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 уочава сличности и различитости ради класификовања 

 користи интернет за учење и проналажење информација уз помоћ наставника и родитеља 

 придржава се договорених правила понашања 

 испитује својстава и особина, везује и узрочно-последичне односе 

 добијене продукте учини видљивим и представи их другима 

 повезује резултате учења и рада са уложеним трудом 

 вербално изражава спољашње запажања и унутрашње осећаје 

 разликује стих и строфу 

 уочи стихове који се римују 

 наведе једноставне примере поређења из текстова и свакодневног живота 

 износи своје мишљење о тексту 

 пронађе експлицитно исказане информације у једноставном тексту (линеарном и 

нелинеарном) 

 користи различите облике усменог и писменог изражавања: препричавање, причање, 

описивање… 

 учествује у разговору и пажљиво слуша саговорника 

 изражајно чита ћирилички текст 

 одреди делове (облика   ½ ) дате величине 

 прочита број записан римским цифрама и напише дати број римским цифрама 

 прикаже мањи број података у таблици и стубичастим дијаграмом 

 чита и запише време са часовника 

 користи јединице за време у једноставним ситуацијама 

 идентификује групе људи којима припада и своју улогу у њима 

 оствари права и изврши обавезе у односу на правила понашања у групама којима припада 

 се понаша тако да уважава различитости других људи 

 прихвати последице када прекрши правила понашања групе 

 сарађује са другима у групи на заједничким активностима 

 разликује потребе од жеља на једноставним примерима из сопственог живота 

 повеже личну хигијену, боравак у природи, физичку активност и разноврсну исхрану са 

очувањем здравља 

 одржава личну хигијену – руку, зуба и чулних органа 

 пронађе тражени објекат у насељу помоћу адресе/карактеристичних објеката 

 изведе једноставне огледе пратећи упутства 

 користи материјал и прибор на безбедан и одговоран начин 

 изрази, одабраним материјалом и техникама своје емоције, машту, сећања и замисли 

 тумачи једноставне визуелне информације које опажа у свакодневном животу 

 упоређује свој и туђ естетски доживљај простора, дизајна и уметничких дела 

 пружи основне информације о одабраном музеју 

 разматра, у групи, шта и како је учио/ла и где та знања може приме нити 

 пева по слуху песме различитог садржаја и расположења 

 изводи уз покрет музичке и традиционалне игре 

 примењује правилан начин певања и договорена правила понашања у групном певању и 

свирању 



100 

 

 осмисли једноставну мелодију на краћи задати текст 

 поштује договорена правила понашања при слушању и извођењу музике 

 користи самостално или уз помоћ одраслих, доступне носиоце звука 

 примени једноставнe, двоставне опште припремне вежбе (вежбе обликовања) 

 правилно изводи вежбе, разноврсна природна и изведена кретања 

 комбинује усвојене моторичке вештине у игри и свакодневном животу 

 разликује правилно од неправилног држања тела 

 успостави правилно држање тела 

 правилно дише током вежбања 

 изведе кретања, вежбе и кратке саставе уз музичку пратњу 

 изведе дечји и народни плес 

 поштује правила игре 

 уочава улогу делова тела у вежбању 

 уочи промене у расту код себе и других 

 препозна сопствено болесно стање и не вежба када је болестан 

 примењује здравствено-хигијенске мере пре, у току и након вежбања 

 одржава личну хигијену 

 учествује у одржавању простора у коме живи и борави 

 наведе врсте намирница у исхрани 

 препознаје везу вежбања и уноса воде 

 повеже ходање и трчање са позитивним утицајем на здравље 

 препозна лепоту покрета у вежбању 

 се придржава правила вежбања 

 вреднује успех у вежбању 

 разликује понашања појединаца која доприносе или ометају функционисање и 

напредовање групе 

 успоставља, гради и чува успешне односе са члановима групе којој припада 

 искаже своја осећања и потребе на начин који не угрожава друге 

 препозна и уважи осећања и потребе других 

 прихвата и образлаже на примерима из живота да свако дете има иста права без обзира 

на различитости 

 препозна ситуације кршења својих и туђих права и показује спремност да тражи помоћ 

 се договара и одлучује у доношењу правила групе и да се понаша у складу са њима 

 наводи примере међусобне повезаности права и одговорности 

 разликује ненасилну од насилне комуникације међу члановима групе на примерима из 

свакодневног живота, из књижевних дела које чита и филмова које гледа 

 саслуша излагање саговорника без упадица и са уважавањем 

 даје и прихвата предлоге водећи рачуна о интересу свих страна у сукобу 

 представи шта садржи и чему служи Правилник о безбедности ученика његове школе 

 сарађује и преузима различите улоге на основу договора у групи 

 са другим ученицима изводи и документује једноставну акцију 

 доприноси промоцији акције 

 на једноставан начин вреднује изведену акцију 
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Критеријуми за оцењивање су редовност у похађању наставе, заинтересованост и активно 
укључивање у процес наставе. Праћење ће се остваривати систематским посматрањем. 

 

 

 

Садржаји 

програма 
Начин остваривања програма ( пројектна настава) 

ЦИЉАНА ЕТАПА - одређивање циља повезан са битним странама дечјег живота 

- повезан садржај са осталим предметима 

АНАЛИТИЧКА 

ЕТАПА 

- ослањање на постојећа знања 

- указивање на изворе додатних информација 

ИСТРАЖИВАЧКА 
- решавање постављених задатака, 

- консултације међу ученицима и међу ученика и наставника 

 

 

 НАЗИВ ПРОЈЕКТА 
Предмети обухваћени 

пројектом 

број 

часова   

по теми 

1.  „У свету постоји једно царство“ 

српски језик, 

музичка култура, 

ликовна култура, 

грађанско 

васпитање, физичко 

васпитање, чос, свет 

око нас 

21 

2.  „Наше наслеђе“ 

српски језик, 

музичка култура, 

ликовна култура, 

грађанско 

васпитање, физичко 

васпитање, чос, свет 

око нас, математика 

7 

3.  „Браво, браво, живим здраво“ 

српски језик, 

музичка култура, 

ликовна култура, 

грађанско 

васпитање, физичко 

васпитање, чос, свет 

око нас, математика 

8 
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ЕТАПА 

КОНСТРУКЦИЈСКА 

ЕТАПА 

- превазилажење тешкоћа  

- превазилажење слабости 

- конструкција пројекта 

ПРЕЗЕНТАЦИОНА 

ЕТАПА 

- припрема пројекта за презентацију 

- демонстарација урађеног 

РЕФЛЕКСИВНО-

ОЦЕЊИВАЧКА 

ЕТАПА 

- анализа урађеног пројекта кроз све етапе 

- оцењивање позитивних страна које се могу још побољшати 

- јасноћа и занимљивост самог пројекта 

ЕВАЛУАЦИЈА 
- Усвојеност  и применљивост нових сазнања 

 

 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

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

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

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

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

народа и развијања интеркултуралности. 

Други разред 

Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

− влада основном техником читања и писања латиничког текста; 

− пронађе експлицитно исказане информације у једноставном тексту (линеарном и 

нелинеарном); 

− разликује књижевне врсте: песму, причу, басну, бајку, драмски текст; 

− одреди главни догађај, време и место дешавања у прочитаном тексту; 

− одреди редослед догађаја у тексту; 

− уочи главне и споредне ликове и разликује њихове позитивне и негативне особине; 

− разликује стих и строфу; 

− уочи стихове који се римују; 

− објасни значење пословице и поуке коју уочава у басни; 
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− чита текст поштујући интонацију реченице/стиха; 

− изражајно рецитује песму; 

− изводи драмске текстове; 

− износи своје мишљење о тексту; 

− разликује глас и слог и препозна самогласнике и сугласнике; 

− разликује врсте речи у типичним случајевима;  

− одређује основне граматичке категорије именица и глагола; 

− разликује реченице по облику и значењу; 

− поштује и примењује основна правописна правила; 

− користи различите облике усменог и писменог изражавања препричавање, причање, 

описивање;  

− правилно састави дужу и потпуну реченицу и 

− споји више реченица у краћу целину; 

− учествује у разговору и пажљиво слуша саговорника; 

− разликује основне делове текста (наслов, пасус, име аутора, садржај); 

− изражајно чита ћирилички текст. 

 

 

Садржај програма 
Р. бр. 

наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 

часова   

по теми 

број часова 

обраде 

осталих 

типова  

1.  КЊИЖЕВНОСТ 

1СЈ.1.5.3; 

1СЈ.1.5.4; 

1СЈ.2.5.4; 

1СЈ.2.5.5; 

1СЈ.3.5.1; 

1СЈ.3.5.2; 

1СЈ.3.5.3; 

1СЈ.2.5.2. 

70 48 22 

2.  ЈЕЗИК 

1СЈ.1.3.3; 

1СЈ.1.3.4; 

1СЈ.1.3.5;  

1СЈ. 1.3.8. 

40 23 17 

3.  
ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА( у оквиру кага је и  
УЧЕЊЕ ДРУГОГ ПИСМА) 

1СЈ.0.1.1; 

1СЈ.0.1.2; 

1СЈ.0.1.6; 

1СЈ.0.1.3; 

1СЈ.0.1.4; 

70 28 42 
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1СЈ.0.1.5; 

1СЈ.0.1.6;  

1СЈ. 0.1.7; 

1СЈ.0.1.8; 

1СЈ.2.3.4; 

1СЈ.2.3.5; 

1СЈ.2.3.8; 

1СЈ.1.3.7; 

1СЈ.1.3.9. 

1СЈ.1.2.1; 

1СЈ.1.3.5; 

1СЈ.1.2.2; 

1СЈ.1.3.1; 

1СЈ.1.3.10; 

1СЈ.1.2.5; 

1СЈ.1.2.6; 

1СЈ.1.2.8; 

1СЈ.1.3.2; 

1СЈ.2.2.1; 

1СЈ.2.2.2; 

 1СЈ. 2.2.3; 

1СЈ.2.2.7; 

1СЈ.2.2.8; 

1СЈ.2.2.9; 

1СЈ.2.2.10; 

1СЈ.2.3.2; 

 1СЈ. 2.3.9 

укупно: 180 99 81 

 

 

 

 

 

 

Начин реализације 
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Методе рада: 

 монолошка 

 дијалошка 

 текстуална 

 хеуристичка 

 дискусија 

 илустративна 

 писани радова 

 демонстрација 

 посматрања 

 практичних активности(радови ученика) 

 истраживачка 

 

Технике рада: 

 технике учења 

 технике памћења(симболизација и упрошћавање,асоцијативна,брзог читања,брејн 

сторминг, когнитивно мапирање) 

 

Активности ученика: 

 усвајање знања 

 понављање 

 опажање 

 откривање и увиђање законитости и процеса 

 вежбање 

 израда и презентовање самосталних радова 

 посматрање 

 стварање 

 изражавање својих мисли, осећања, закључака 

 учешће у дискусији 

 анализирање података, чињеница и информација 

 

Активности наставника: 

 саопштава наставне садржаје 

 организује и усмерава процес учења 

 процењује и оцењује ниво и квалитет усвојености знања 

 преноси културне вредности 

 преноси теоријска и практична знања 

 формира правилан поглед на свет 
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 развија карактер ученика и црте личности 

 упознаје ученике са методама и техникама учења 

 

Оцењивање: 

 степен усвојености ученикових знања,у мења и навика 

 однос према учењу 

 испуњавање одређених норми 

 

При оцењивању узима се у обзир степен напредовања сваког појединца остварен у току школске 

године, према његовим индивидуалним могућностима. Врши се бројчано . 

 

 

 

СВЕТ ОКО НАС 

Циљ  наставе и учења Света око нас јесте упознавање себе, свог природног и друштвеног 
окружења и развијање способности за одговоран живот у њему. 

 

 

Други разред 

Исходи 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

идентификује групе људи којима припада и своју улогу у њима; 
оствари права и изврши обавезе у односу на правила понашања у групама којима припада; 
се понаша тако да уважава различитости других људи; 
прихвати последице када прекрши правила понашања групе; 
сарађује са другима у групи на заједничким активностима; 
разликује потребе од жеља на једноставним примерима из сопстве- ног живота; 
препозна грб, заставу и химну Републике Србије и примерено се понаша према симболима; 
одреди тип насеља на основу његових карактеристика; 
повеже личну хигијену, боравак у природи, физичку активност и разноврсну исхрану са 

очувањем здравља; 
одржава личну хигијену – руку, зуба и чулних органа; 
примени правила културног и безбедног понашања у саобраћају и превозним средствима у 

насељу са околином; 
безбедно поступа пре и током временских непогода; 
истезањем, савијањем и сабијањем одреди својства материјала; 
одабере материјале који својим својствима највише одговарају употреби предмета; 
пронађе нову намену коришћеним  
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предметима; 
наводи примере различитих облика кретања у окружењу; 
одабере начин кретања тела, узимајући у обзир облик тела, врсту подлоге и средину у којој се 

тело креће; 
измери растојање које тело пређе током свог кретања; 
пронађе тражени објекат у насељу помоћу адресе/карактеристичних објеката; 
именује занимања људи у свом насељу са околином; 
одреди време помоћу часовника и календара користећи временске одреднице: сат, дан, 

седмицу, месец, годину; 
забележи и прочита податке из личног живота помоћу ленте времена; 
разликује облике рељефа у свом насељу и околини; 
разликује облике и делове површинских вода у свом насељу и околини; 
идентификује заједничке особине живих бића на примерима из окружења; 
повеже делове тела живих бића са њиховом улогом/улогама; 
разврста биљке из окружења на основу изгледа листа и стабла; 
разврста животиње из окружења на основу начина живота и начина исхране; 
наведе примере који показују значај биљака и животиња за човека; 
штедљиво троши производе које користи у свакодневним ситуаци- јама; 
разврста отпад на предвиђена места; 
негује и својим понашањем не угрожава биљке и животиње у окружењу; 
препозна примере повезаности живих бића са условима за живот; 
повеже промене у природи и активности људи са годишњим добима; 
изведе једноставне огледе пратећи упутства; 
повеже резултате рада са уложеним трудом. 
 
 

 

Садржај програма 
Р. бр. 

наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 

часова   

по теми 

број часова 

обраде 

осталих 

типова  

1.  ДРУГИ И ЈА 

1ПД.1.5.4. 

1ПД.1.5.5. 

1ПД.2.5.2. 

1ПД.2.5.3. 

1ПД.3.5.1. 

12 7 5 

2.  КУЛТУРА ЖИВЉЕЊА 

1ПД.1.5.1. 

1ПД.1.5.2. 

1ПД.1.5.3. 

1ПД.1.6.2. 

16 10 6 

3.  КРЕТАЊЕ И ОРИЈЕНТАЦИЈА У ВРЕМЕНУ 
1ПД.1.4.2. 

1ПД.1.4.4.  
17 11 6 
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1ПД.2.4.1. 

1ПД.2.4.5. 

4.  РАЗНОВРСНОСТ ПРИРОДЕ 

1ПД.1.1.5. 

1ПД.1.2.3. 

1ПД.2.1.4.   

1ПД.2.2.3. 

1ПД.2.2.4. 

1ПД.3.1.1. 

1ПД.3.1.2. 

20 12 8 

5.  ЧОВЕК СТВАРА 

1ПД.1.1.1.   

1ПД.1.3.6. 
7 4 3 

укупно: 72 44 28 

 

Начин реализације  

Методе рада 

 монолошка 
 дијалошка 
 текстуална 
 хеуристичка 
 дискусија 
 илустративна 
 писани радова 
 демонстрација 
 посматрања 
 практичних активности(радови ученика) 
 истраживачка 

 

Технике рада 

 технике учења 
 технике памћења(симболизација и упрошћавање, асоцијативна, брејнсторминг, 

когнитивно мапирање) 

 

Активности ученика 

 усвајање знања 
 понављање 
 опажање 
 откривање и увиђање законитости и процеса 
 вежбање 
 израда и презентовање самосталних, експерименталних и практичних  радова 
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 посматрање 
 стварање 
 изражавање својих мисли, осећања, закључака 
 учешће у дискусији 
 анализирање података, чињеница и информација 

 

Активности наставника 

 саопштава наставне садржаје 
 организује и усмерава процес учења 
 процењује и оцењује ниво и квалитет усвојености знања 
 преноси културне вредности 
 преноси теоријска и практична знања 
 формира правилан поглед на свет 
 развија карактер ученика и црте личности 
 упознаје ученике са методама и техникама учења 

 

Оцењивање 

 степен усвојености ученикових знања, умења и навика 
 однос према учењу 
 испуњавање одређених норми 
 (При оцењивању узима се у обзир степен напредовања сваког појединца остварен у току 

школске године, према његовим индивидуалним могућностима. Врши се бројчано.) 
 
 

Верска настава 

Циљ 

 

• мотивисање ученика за похађање часова верске наставе 
• омогућити ученицима да разликују појмове: Црква, храм, Литургија ;  указати ученицима да је 

учешће у Литургији засновано на слободи 

 омогућити ученицима да уоче да свако у Цркви има своју службу 

 пружити основно знање о важности личности Пресвете Богородице 

 омогућити ученицима да упознају који су основни делови храма 

 приближити ученицима појам светих  

 

                                                            Други разред 

Исходи 
Ученици ће: 

моћи да сагледају садржаје којима ће се бавити настава 
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ће знати да се крштењем постаје члан Цркве 
ће разумети да је Црква заједница потпуно другачија од свих  
моћи да препознају и именују основне службе које постоје на Литургији 
знати да свако у Цркви има своју службу 
моћи да уоче разлог нашег великог поштовања према Богородици 
препознати да је Богородица много волела Бога и да воли нас 
моћи да увиде и кажу зашто приносимо дарове природе Богу 
моћи на елементарном нивоу да препознају Литургијске предмете 
моћи да препознају значај празновања Васкрса 
проширити знање о значају Христовог Васкрсења 
моћи да наброје основне делове храма 

 

Садржај програма 
Р. бр. 

наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 

часова   

по теми 

број часова 

обраде 

осталих 

типова  

1.  Увод  1 1  

2.  Моје место у Цркви  7 5 2 

3.  Литургијске службе  7 5 2 

4.  Живот у Цркви – лепота празника  6 4 2 

5.  Трпеза Господња  6 4 2 

6.  Света Литургија – прослава Васкрсења  4 4  

7.  Икона – прозор у вечност  5 4 1 

 Пројекат: УПОРЕДНА РЕЛИГИЈА 

У оквиру теме Моје место у Цркви 
    

укупно: 36 27 9 

 

Начин реализације Постављени циљеви и исходи постижу се уз помоћ дијалошко 

демонстративног рада као и индивидуално – фронталног, уз коришћење дидактичког материјала ( 

помоћно средство у настави ''Светосавско звонце'') и Светог Писма за младе, као и доступних 

филмских материјала. 

 

Биологија 

Циљ наставе биологије је да ученик изучавањем живих бића у интеракцији са животном средином 

и биолошких процеса развије одговоран однос према себи и природи и да разуме значај 

биолошке разноврсности и потребе за одрживим развојем. 



111 

 

 

 

Пети разред 

ИСХОДИ по областима : 

1. ПОРЕКЛО И РАЗНОВРСНОСТ ЖИВОГ СВЕТА: 

истражује особине живих бића по познатој процедури и води рачуна о безбедности током 

рада; 

групише жива бића у групе према њиховим заједничким особинама. 

2. ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА ЖИВОТА: 

идентификује основне прилагођености спољашње грађе живих бића на услове животне 

средине, укључујући и основне односе исхране и распрострањење ; 

једноставним цртежом приказује биолошке објекте које посматра и истражује и означи 

кључне детаље. 

3. НАСЛЕЂИВАЊЕ И ЕВОЛУЦИЈА: 

- прикупља податке о варијабилности организама унутар једне врсте, табеларно и графички 

их представља и изводи једноставне закључке; 

- разликује наследне особине и особине које су резултат деловања средине на моделима из 

свакодневног живота; 

- поставља једноставне претпоставке, огледом испитује утицај срединских фактора на 

ненаследне особине живих бића и критички сагледава резултате користи доступну ИКТ и 

другу опрему у истраживању, обради података и приказу резултата. 

4. ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ:  

- доведе у везу промене у спољашњој средини (укључујући утицај човека) с губитком 

разноврсности живих бића на Земљи; 

- направи разлику између одговорног и неодговорног односа према живим бићима у 

непосредном окружењу; 

- предлаже акције бриге о биљкама и животињама у непосредном окружењу, учествује у 

њима, сарађује с осталим учесницима и решава конфликте на ненасилан начин;  

- илуструје примерима деловање људи на животну средину и процењује последице таквих 

дејстава. 

5. ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ: 

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

сопствене животне навике и избегава ризична понашања. 

 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 

1. ефикасно и критички користи научна знања и технологију, уз показивање одговорности 

према свом животу, животу других и животној средини; 

2. самостално учи; 

3. прикупља, анализира и критички процењује информације; 
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4. идентификује и решава проблеме и доноси одлуке користећи критичко и креативно 

мишљење и релевантна знања; 

5. прихвата изазове и промене уз одговоран однос према себи и својим активностима; 
6. се одговорно понаша према сопственом здрављу и његовом очувању, примењује усвојене 

здравствене навике неопходне за активан и здрав животни стил; 

7. ефикасно и конструктивно ради као члан тима, групе, организације и заједнице. 

 
 

 

Садржај програма 
Р. бр. 

наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 

часова   

по теми 

број часова 

обраде 

осталих 

типова  

1.  ПОРЕКЛО И РАЗНОВРСНОСТ ЖИВОТА 

БИ.1.1.4.    

БИ.2.1.3.  

БИ.3.1.4.    

БИ.1.1.5. 

БИ.2.1.4.    

БИ.3.1.5. 

БИ.1.3.8.    

БИ.1.3.9. 

БИ.1.3.10.  

БИ.2.3.5. 

БИ.2.3.6.    

БИ.3.3.5. 

БИ.3.3.6.    

БИ.1.6.1.   

БИ.2.6.1.    

БИ.3.6.1.   

БИ.1.6.2.    

БИ.2.6.2.   

БИ.3.6.2.    

БИ.1.6.3.   

БИ.2.6.3.    

БИ.3.6.3.    

38 17 21 

2.  
ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ КАО 
ОСНОВА ЖИВОТА 

БИ. 1.4.2.   

БИ.1.4.4. 

БИ.2.1.2.    

БИ. 2.4.1.    

8 3 5 
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3.  НАСЛЕЂИВАЊЕ И ЕВОЛУЦИЈА 

БИ.1.4.3.   

БИ.1.4.4. 

БИ.1.6.1.   

БИ.1.6.3. 

БИ.2.4.3.   

БИ.2.4.4. 

БИ.2.6.1.   

БИ.2.6.2. 

БИ.3.6.2. 

6 2 4 

4.  ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ 

БИ.1.5.3.   

БИ.1.6.1.   

БИ.1.6.2.   

БИ.2.6.1. 

БИ.2.6.2.   

БИ.3.5.4 

БИ.3.6.2. 

12 6 6 

5.  ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 

БИ.1.5.3.   

БИ.2.5.3.  

БИ.2.5.4.   

БИ.3.5.5. 

8 4 4 

укупно: 72 32 40 

 

Пројектна настава 

Р. бр. 

наставне 

теме НАЗИВ ПРОЈЕКТА Предмети 

број 

часова   

по теми 

1.  Жива бића у супермаркету биологија 2 

2.  Смањимо бацање хране биологија 2 

3.  Чувам животну средину свог краја биологија 2 
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Начин реализације  

 

Акценат наставе биологије у петом разреду је на разумевању концепта разноврсности живог света 

и његовог значаја за природу и човека, значаја процеса који карактеришу живот и односа који се 

успостављају у природи.  

 

Област: Порекло и разноврсност живог света 

 

У изучавању ћелије акценат је на томе да је ћелија основна јединица грађе свих живих бића, да 

има своје основне делове (ћелијску мембрану, цитоплазму са органелама и једро са наследним 

материјалом, као и да постоје ћелије чији се наследни материјал налази слободан у цитоплазми, 

као у случају бактерија) и да према броју ћелија разликујемо једноћелијска и вишећелијска жива 

бића. Ђаци ће током вежбе самостално користити лупу посматрајући крупне ћелије које су им 

доступне сходно окружењу у коме се школа налази, као нпр. ћелије паренхима поморанџе, јаје 

птице, икра рибе, јаја водоземаца... 

Изучавање заједничких особина живих бића треба обрадити кроз огледе (потребе за водом, 

одговарајућом температуром за раст, дисање, развој и размножавање и исхрана се могу пратити 

на квасцу; дисање, у смислу размене гасова, се може пратити огледом са свећом; кретање се 

може пратити огледом са кишном глистом на папиру итд.). Особине које се не могу обрадити 

огледом, могу се обрадити кроз истраживачки рад ученика. Препорука је да ученици овог узраста 

све задатке обављају у пару, чиме развијају способности сарадње и ненасилне комуникације, а 

наставник може да оствари много бољи увид у активности ученика. Све што ученици посматрају 

или истражују би требало да прикажу цртежом и на њему обележе кључне детаље. 

После истраживања заједничких особина, ученици би требало самостално да изводе груписање 

организама, према задатом критеријуму. Не препоручује се увођење нижих систематских 

категорија, осим врсте због наслеђивања особина.  

 

Област: Јединство грађе и функције као основа живота 

 

У овој области је акценат на ученичком истраживању спољашњих особина живих бића из 

непосредног окружења и њиховом односу са условима средине у којој живе (нпр. за живот у 

воденој и копненој средини жаба, комарац, вилин коњиц итд; за живот у води речна шкољка, 

речни рак, шаран, штука, локвањ, итд; за живот на копну човек, срна, пас, мачка, јазавац, слепи 

миш, сова ушара, кокошка, шумски мрав, стрижибуба, храст, смрча, дивља ружа, љубичица, 

хајдучка трава итд; за живот под земљом кртица, ровац, кишна глиста итд.) због чега у 

препорученим садржајима нема морских организама. Ако су ученици заинтересовани за њих, јер 
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их срећу у нпр. географији или научно-популарним емисијама, наставник треба да одговори 

њиховим образовним потребама. Треба имати у виду да су примери дати у табели само 

препоручени садржаји, тј. наставник може користити све или само неке од примера, а може 

увести и нове адекватне примере сходно интересовању ученика. Резултате истраживања би 

требало искористити за генерализацију и увођење новог појма - прилагођеност (адаптација).  

 

Област: Наслеђивање и еволуција 

 

Савремена сазнања из области наслеђивања и еволуције (генетика, молекуларна биологија, 

биотехнологија, медицина) су већ део опште културе, што ове садржаје чини неопходним у 

свакодневном животу. 

У овој области акценат је на преносу особина са родитеља на потомке размножавањем, 

разликама бесполног и полног размножавања у погледу наслеђивања особина и разликовању 

наследних и ненаследних утицаја у развићу особина јединки. Потребно је разјаснити да се 

особине једне јединке развијају под утицајем наследних фактора које је она добила од родитеља 

и истовремено, под утицајем животних услова у којима се њено развиће одвија. Наведене 

феномене би требало обрадити кроз ученичко истраживање варијабилности унутар једне врсте 

(нпр. разлике између деце у одељењу, у димензијама и боји плодова на пијаци) и кроз оглед са 

пелцерима или листовима афричке љубичице (биљке са истим наследним материјалом различито 

изгледају када расту под различитим условима). Огледу треба да претходи постављање хипотезе 

која ће бити огледом испитана (шта очекујем да ће се десити ако резнице исте биљке гајим у 

различитим условима осветљености и слично). Закључци о наслеђивању, утицају фактора животне 

средине и индивидуалној варијабилности могу бити генерализовани и повезани са питањима из 

свакодневног живота. На овај начин се постиже разумевање различитости између људи са 

акцентом на то да је свака особа јединствена и непоновљива (чиме се доприноси фундаменталној 

изградњи осећања прихватања и толеранције јер сви смо међусобно различити).  

Табеларно и графичко приказивање резултата, са обавезним извођењем закључака, би требало 

практиковати увек када се прикупљају подаци.  

 

Област: Живот у екосистему 

 

Исходи у овој области омогућавају да се жива бића проучавају у амбијенту у којем реално живе и 

да се код ученика развија осећање одговорности за заштиту природе и биолошке разноврсности, 

као и свест о властитом положају у природи и потреби одрживог развоја. 

Препорука је да се часови намењени реализацији исхода из ове области изводе што чешће ван 

учионице у природном окружењу (нпр. школском дворишту), где би ђаци самостално или у 

групама проучавали жива бића, прикупљали податке, осмишљавали и реализовали еколошке 
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пројекте. Пројекте могу да осмисле на почетку школске године, да их реализују током читаве 

године, а на часовима предвиђеним за ову област да представе резултате.  

 

Област: Човек и здравље 

 

У овој области акценат је на основним чињеницама о здравој исхрани (ужина спремљена код 

куће), води као најздравијем пићу, штетности енергетских пића и дуванског дима. Промене у и на 

телу, као последице пубертета, требало би повезати са потребом одржавања личне хигијене и 

хигијене животног простора и опасностима од ступања у преране сексуалне односе. Свакако би 

требало обраду прераног ступања у сексуалне односе обрадити заједно са школским психологом. 

 

У настави оријентисаној на постизање исхода, предност имају групни начин рада и 

индивидуализована настава. Ови начини организације наставе помажу ученицима да науче како 

се учи, да напредују у учењу сопственим темпом, да развијају унутрашњу мотивацију (потребу за 

сазнавањем) и иницијативу, да развијају вештину комуникације, аргументовани дијалог, 

толерантно понашање и солидарност. Користе се активни начини учења, као што је проблемска 

настава (на часу ученици, користећи стечена знања, решавају проблем који наставник формулише) 

или учење путем открића (наставник инструкцијама усмерава ученике који самостално истражују, 

структуришу чињенице и извлаче закључке; тако сами упознају стратегије учења и методе 

решевања проблема, што омогућава развој унутрашње мотивације, дивергентног мишљења, које 

отвара нове идеје и могућа решења проблема).  

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 Циљ    

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

систему и култури и развијањем стратегија учења енглеског језика оспособи за основну 

усмену и писмену комуникацију и стекне позитиван однос према енглеском језику и 

култури као и према сопственом језику и културном наслеђу. 

 

 

ИСХОДИ 

Ученици ће бити у стању да: 

 

- разумеју и реагују на једноставније исказе који се односе на  описивање интересовања и 

хобије, допадање и недопадање 
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- опишу своја и туђа интересовања и хобије, допадање и недопадање 

 

- разумеју  и формулишу једноставније изразе који се односе на поседовање и припадност 

 

- питају и кажу шта неко има / нема и чије је нешто 

 

- разумеју једноставнија питања која се односе на просторне односе и одговоре на њих; 

опишу просторне односе једноставним, везаним исказима 

 

- разумеју једноставнији опис предмета и опишу њихове карактериситке користећи 

једноставна језичка средства 

 

- разумеју сличности и разлике у интересовањима и школском животу деце у земљама 

циљне културе и код нас 

 

- разумеју једноставне текстове којима се описују сталне, уобичајене радње у садашњости 

- рaзмене информације које се доносе на дату комуникативну ситуацију 

 

- опишу сталне и уобичајене активности у неколико везаних исказа 

 

- разумеју једноставне исказе који се односе на интересовања, планове и предлоге и реагују 

на њих 

 

- размене једноставне исказе у вези са туђим интересовањима, плановима и предлозима 

 

- саопште шта њих или неког другог занима, односно шта они или неко други планирају или 

предлажу 

 

- разумеју и описују сличности и разлике у начину живота у земљама 

 

- циљне културе и код нас 

 

- разумевање разлика у часовним зонама 

 

- разумеју и описују важније догађаје у земљама циљне културе 

 

 

Пети разред 

 

Садржај програма 
Р. бр. НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди број број часова 
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наставне 

теме 

часова   

по теми обраде 

осталих 

типова  

1.  ЛИЧНИ ИНДЕНТИТЕТ 

ПСТ1.1.1. 

  ПСТ 1.1.2.  

 ПСТ 1.1.3. 

 ПСТ 1.1.4.  

 ПСТ 1.1.5. 

ПСТ.2.1.1 

ПСТ.2.2.1 

ПСТ.2.3.2. 

5   

2.  ЖИВОТ У ГРАДОВИМА 

ПСТ1.1.1.   

ПСТ 1.1.2.  

 ПСТ 1.1.3. 

 ПСТ 1.1.4. 

  ПСТ 1.1.5. 

ПСТ.2.1.1 

ПСТ.2.2.1 

ПСТ.2.3.2. 

8   

3.  
СЛОБОДНО ВРЕМЕ-
ЗАБАВА,РАЗОНОДА,ХОБИЈИ 

ПСТ1.1.1. 

  ПСТ 1.1.2.  

 ПСТ 1.1.3. 

 ПСТ 1.1.4. 

ПСТ.2.1.1 

ПСТ.2.2.1 

ПСТ.2.3.2. 

  ПСТ 1.1.5. 

7   

4.  ЖИВИ СВЕТ-ПРИРОДА 

ПСТ1.1.1.   

ПСТ 1.1.2.  

 ПСТ 1.1.3. 

ПСТ.2.1.1 

ПСТ.2.2.1 

ПСТ.2.3.2. 

 ПСТ 1.1.4.   

ПСТ 1.1.5. 

11   

5.  ШКОЛА 

ПСТ1.1.1.   

ПСТ 1.1.2.   
8   



119 

 

ПСТ 1.1.3. 

 ПСТ 1.1.4. 

ПСТ.2.1.1 

ПСТ.2.2.1 

ПСТ.2.3.2. 

 ПСТ 1.1.5. 

6.  ИСХРАНА-ГАСТРОНОМСКЕ НАВИКЕ 

ПСТ1.1.1. 

  ПСТ 1.1.2.  

 ПСТ 1.1.3. 

ПСТ.2.1.1 

ПСТ.2.2.1 

ПСТ.2.3.2. 

ПСТ 1.1.4.  

 ПСТ 1.1.5. 

6   

7.  СПОРТ 

ПСТ1.1.1. 

  ПСТ 1.1.2. 

  ПСТ 1.1.3. 

ПСТ.2.1.1 

ПСТ.2.2.1 

ПСТ.2.3.2. 

 ПСТ 1.1.4.  

 ПСТ 1.1.5. 

9   

8.  ЕМОЦИЈЕ-ОДРАСТАЊЕ 

ПСТ1.1.1.  

 ПСТ 1.1.2.  

 ПСТ 1.1.3. 

 ПСТ 1.1.4. 

ПСТ.2.1.1 

ПСТ.2.2.1 

ПСТ.2.3.2. 

 ПСТ 1.1.5. 

11   

9.  КЛИМА И ВРЕМЕНСКЕ ПРИЛИКЕ 

ПСТ1.1.1. 

  ПСТ 1.1.2.  

 ПСТ 1.1.3. 

 ПСТ 1.1.4. 

ПСТ.2.1.1 

ПСТ.2.2.1 

7   
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ПСТ.2.3.2. 

 ПСТ 1.1.5. 

10.       

укупно: 72   

 

Пројектна настава 

Р. бр. 

наставне 

теме НАЗИВ ПРОЈЕКТА Предмети 

број 

часова   

по теми 

4.  Famous cities Енглески језик 2 

5.     

6.  .....   

 

 

Начин реализације :Дијалошка метода, дискусија, метода демонстрације, метода графичких 

радова, истраживачка метода, ИКТ метода. Фронтални, индивидуални и рад у пару. Интернет, 

библиотека, старе фотографије, рачунар, пројектор. 

 

 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

 

 

Циљ учења Физичког и здравственог васпитања је да ученик унапређује физичке способности, 

моторичке вештине и знања из области физичке и здравствене културе, ради очувања здравља и 

примене правилног и редовног физичког вежбања у савременим условима живота и рада 

Пети разред 

Исходи 
Ученици ће: • примени комплексе простих и опште припремних вежби одговарајућег обима и 

интензитета у самосталном вежбању; 

• сврсисходно користи научене вежбе у спорту, рекреацији и различитим ситуацијама; 

• упоређује и анализира сопствене резултате са тестирања уз помоћ наставника са 

вредностима за свој узраст; 
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• примени достигнути ниво усвојене технике кретања у игри, спорту и свакодневном животу; 

• примени атлетске дисциплине у складу са правилима; 

• развија своје моторичке способности применом вежбања из атлетике; 

• одржава равнотежу у различитим кретањима, изводи ротације тела; 

• примени вежбања из гимнастике за развој моторичких способности;  

• изведе елементе рукометне технике;  

• примени основна правила рукомета; 

• користи елементе технике у игри; 

• примени основне тактичке елементе спротских игара; 

• учествује на такмичењима између одељења; 

• изведе кретања у различитом ритму; 

• игра народно коло; 

• изведе основне кораке плеса из народне традиције других култура;  

• изведе кретања, вежбе и саставе уз музичку пратњу; 

  

•  

• вреднује утицај примењених вежби на организам; 

• процени ниво сопствене дневне физичке активности; 

• користи различите вежбе за побољшање својих физичких способности;   

• процени последице недовољне физичке активности; 

• примени мере безбедности у вежбању  у школи и ван ње; 

• одговорно се односи према објектима, справама и реквизитима; 

• примени и поштује правила игара у складу са етичким нормама; 

• примерено се понаша као учесник или посматрач на такмичењима; 

• решава конфликте на друштвено прихватљив начин; 

• пронађе и користи различите изворе информација за упознавање са разноврсним 

облицима физичких и спортско-рекреативних активности; 

• прихвати победу и пораз;  

• уважи различите спортове без обзира на лично интересовање; 
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• примени усвојене моторичке вештине у ванредним ситуацијама; 

• повеже значај вежбања за одређене професије; 

• вреднује лепоту покрета у физичком вежбању и спорту; 

• подстиче породицу на редовно вежбање; 

• повеже врсте вежби, игара и спорта са њиховим  утицајем  на здравље; 

• коригује дневни ритам рада, исхране и одмора у складу са својим потребама;  

• користи здраве намирнице у исхрани; 

• разликује корисне и штетне додатке исхрани;  

• примењује здравствено-хигијенске мере у вежбању;  

• правилно реагује и пружи основну прву помоћ приликом повреда; 

• чува животну средину током вежбања; 

• препозна последице конзумирања дувана, алкохола и штетних енергетских напитака; 

• води рачуна о репродуктивним органима приликом вежбања.  

 

Садржај програма 
Р. бр. 

наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 

часова   

по теми 

број часова 

обраде 

осталих 

типова  

1.  Атлетика 

1.1.3. 

1.1.4. 

1.1.7. 

1.1.8. 

1.1.9. 

1.1.10. 

16 8 10 

2.  Спортска гимнастика 

1.1.11. 

1.1.12. 

1.1.13. 

1.1.14. 

1.1.16. 

17 6 11 
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1.1.17. 

1.1.18. 

1.1.19. 

3.  Спортске игре - Рукомет 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.2.4. 

1.3.3. 

1.3.4. 

2.1.1. 

17 7 10 

4.  Ритмичка гимнастика и плесови 

3.1.16. 

3.1.17. 

3.1.18. 

3 2 1 

5.  Полигон  9 1 8 

6.  Тестирање и мерење 

1.3.1. 

1.3.2. 

1.3.3. 

1.3.4. 

8 7 1 

укупно: 72 31 41 

 

Пројектна настава 

Р. бр. 

наставне 

теме НАЗИВ ПРОЈЕКТА Предмети 

број 

часова   

по теми 

7.  Прављење Снешка белића Ликовна култура 2 

 

Начин реализације 

Час Физичког и здравственог васпитања био би реализован уз оптимално коришћење простора, 

реквизита и справа , због великог броја ученика и мора бити у функцији рационалне организације 

и како групног тако и индивидуалног процеса увежбавања задатка. 
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ГЕОГРАФИЈА 

 

Пети разред 

 

Циљ  

-географска знања су значајна компонента опште културе сваког човека; ученици кроз овај 
предмет упознају основне објекте, појаве и процесе у простору, њихове узрочно – 
последичне везе и односе и на основу тога изграђују сопствено географско мишљење, о 
свом завичају, држави, континенту и свету као целини…настава географије оспособљава 
ученике да користе географску карту, раде на терену и самостално проналазе и 
анализирају изворе географских информација; кроз стечена знања  ученици изграђују 
свест о значају заштите свих геосфера као еколошког оквира за живот на Земљи - и 
формирају одговоран однос према животној средини…улога географије огледа се и у 
развијању толерантног става према различитим народима, њиховим културама и начину 
живота;  
Исходи 
Ученици ће: 

- упознати предмет проучавања, поделу и значај географије као наставног предмета и науке 
уопште.. 
- стећи основна знања о васиони, васионским телима и њиховим основним својствима.. 
- стећи основна знања о Земљи – планети, њеном постанку, облику и величини.. 
- схватити унутрашњу грађу Земље и разумети  данашњи распоред копна и мора, и изглед 
рељефа.. 
- упознати и разумети појаве и процесе  у географском омотачу Земље и у непосредном 
окружењу.. 
- стећи основна знања о структури и саставу атмосфере, времену, метеоролошким 
елементима, клими.. 
- стећи основна знања о распореду и условљености биљног и животињског света на 3емљи.. 
- развити  географско мишљење засновано на повезаности и међуусловљености географских 
појава и процеса у простору и времену.. 

       - развити естетска опажања и осећања проучавањем и упознавањем природних и других 

феномена у геопростору.. 

       -  

Садржај програма 
Р. бр. НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди број број часова 



125 

 

наставне 

теме 

часова   

по теми обраде 

осталих 

типова  

1.  Човек и географија / 1 0 1 

2.  Васиона и Земља ГЕ.3.2.1. 5 3 2 

3.  
Планета Земља 

 

- - - - 

 
Облик и кретања Земље 

 

ГЕ.1.2.1. 6 4 2 

 Унутрашња грађа и рељеф Земље  

 
ГЕ.2.1.4. 9 6 3 

 Ваздушни омотач Земље ГЕ.3.1.1. 6 4 2 

 Воде на Земљи 

 
ГЕ.2.1.2. 6 4 2 

 
Биљни и животињски свет на Земљи 

 
ГЕ.3.2.2. 3 2 1 

укупно: 36 23 13 

 

Пројектна настава 

Р. бр. 

наставне 

теме НАЗИВ ПРОЈЕКТА Предмети 

број 

часова   

по теми 

8.  Вулканизам/ сеизмизам географија 3 

 

 

Начин реализације : 

 

- наставник уводи ученике у наставни предмет, односно, упознаје ученике са циљевима и 

задацима, поделом и значајем географије; на овом часу потребно је упознати ученике са 

садржајем наставног програма и дати им јасна упутства за рад..  

-наставну тему Васиона и Земља чине најосновнија астрономска и математичкогеографска 

знања о васиони, Сунчевом систему, облику и величини Земље, њеном положају у васиони и о 

небеским телима Сунчевог система (посебно о Земљином најближем суседу - Месецу);  кроз 

ову наставну тему потребно је информисати ученике о основним особинама осталих небеских 

тела; посебан значај има обрада садржаја који се односе на постанак, облик, величину Земље, 

распоред континената и океана; ови садржаји најбоље могу да се објасне демонстративно-
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илустративним методама и методама експеримента уз употребу модела Земље-глобуса;  

препоручује се наставнику да са ученицима посети Планетаријум и Народну опсерваторију у 

Београду и да за време ведрих ноћи у локалној средини покаже ученицима видљива сазвежђа 

и оријентацију помоћу звезде Северњаче;  

- тему Планета Земља чине садржаји - Кретања Земље ;  за ученике овог узраста посебно може 

бити тешко разумевање Земљине ротације, револуције и последица ових кретања;  због тога је 

потребно посебну пажњу посветити обради и утврђивању ових садржаја; наставнику се 

препоручује примена очигледних наставних средстава (глобус, батеријска лампа, телуријум, 

видео записи...) и демонстративно-илустративне методе и методе експеримента како би се 

могао постићи висок степен разумевања и адекватног прихватања садржаја; то ће бити 

предуслов за касније усвајање низа других појмова везаних за смену обданице и ноћи, 

годишњих доба, климатских појасава, односно свих појмова везаних за време и климу и 

уопште, појаве и процесе у атмосфери.. 

- систем знања о Унутрашњој грађи и рељефу Земље и о ваздушном омотачу Земље. ова знања 

систематизована су по Земљиним сферама у оквиру којих ученици упознају објекте, појаве и 

процесе, гранске и међугранске везе, као и посебне физичкогеографске законитости.; када се 

обрађују географски процеси потребно је нарочито указати на ток географских 

квантитативних промена и њихов карактер и упозорити како такве промене могу у одређеним 

тренуцима да утичу на квалитативни преображај, односно на развој.. у току обраде сваке 

сфере појединачно треба водити рачуна да ученици што боље схвате и прихвате суштину 

гранских веза или веза у оквиру једне сфере;  најбољи начин је када се указује на принципе 

веза, да би се упоредо с тим, на основу појединих примера, показало како те везе 

функционишу у већем броју варијанти или случајева; тиме ће ученицима бити омогућено да 

боље схвате законитости веза, њихове типичности, али и атипичности; пошто су атипичности 

географских гранских веза доста честе, потребно их је што више презентовати јер ће се тиме 

пружити могућност да ученици схвате суштину географске логике.  

-препоручује се обрада само основних појмова, појава и процеса уз обилато коришћење 

дидактичког материјала и разноврсних метода рада (експеримент), које доприносе 

очигледности и трајности знања и умења; на овај начин истовремено се стичу знања, умења и 

вештине које ће ученицима омогућити даље учење.. једна од основних вештина, која се 

препоручује, је правилно географско посматрање и уочавање природних објеката, појава и 

процеса у локалној средини чиме се подстиче природна радозналост деце, самостално 

истраживање и њихова правилна интерпретација..  

 

Грађанско васпитање 

Циљ: Циљ наставе и учења грађанског васпитања је да ученик изучавањем основних принципа, 

вредности и процедура грађанског друштва постане свестан својих права и одговорности, осетљив 

за потребе појединаца и заједнице и спреман да активно делује у заједници уважавајући 

демократске вредности 

 

Пети разред 

Исходи 
Ученик ће бити у стању да: 

-разликује жеље од потреба и наведе примере везе између потреба и људских права;  
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-препозна своје потребе, као и потребе других и да их уважава;  

-штити своја права на начин који не угрожава друге и њихова права;  

- учествује у доношењу правила рада групе и поштује их;  

-наводи примере и показатеље остварености и кршења дечијих права;  

-наводи чиниоце који утичу на остварење дечијих права;  

- поштује права и потребе ученика који су у инклузији у његовом одељењу/школи;  

- препозна ситуације кршења својих права и права других;  

-идентификује кршење људских права на примеру неког историјског догађаја 

-поступа у складу са моралним вредностима грађанског друштва;  

-искаже свој став о значају правила у функционисању заједнице; 

- понаша се у складу са правилима и дужностима у школи;  

-наводи начине демократског одлучивања; 

- препозна одговорност одраслих у заштити права деце;  

- објасни улогу појединца и група у заштити дечијих права; 

- реално процени сопствену одговорност у ситуацији кршења нечијих права и зна коме да се 

обрати за помоћ 

-препознаје примере грађанског активизма у својој школи и исказује позитиван став према томе; 

- идентификује проблеме у својој школи;  

-прикупља податке о проблему користећи различите изворе и технике; 

-осмишљава акције, процењује њихову изводљивост и предвиђа могуће ефекте; 

-активно учествује у тиму, поштујући правила тимског рада (у групној  

дискусији показује вештину активног слушања, износи свој став заснован на аргументима, 

комуницира на  

неугрожавајући начин). 

Садржај програма 
Р. бр. 

наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 

часова   

по теми 

број часова 

обраде 

осталих 

типова  

1.  ЉУДСКА ПРАВА  8 4 4 

2.  ДЕМОКРАТСКО ДРУШТВО  8 4 4 

3.  ПРОЦЕСИ У САВРЕМЕНОМ СВЕТУ  10 3 7 
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4.  ГРАЂАНСКИ АКТИВИЗАМ  10 10 0 

укупно: 36 21 15 

 

 

Пројектна настава 

Р. бр. 

наставне 

теме НАЗИВ ПРОЈЕКТА Предмети 

број 

часова   

по теми 

9.  Уређење школског дворишта 
Грађанско 

васпитање 
2 

 

 

Начин реализације  

Активности у реализацији програма: Већина часови се реализује у радионичарском раду, где 

сваки појединац учествује износећи своје ставове, мишљења, предлоге и идеје, дискутује, 

учествује у избору идеја за реализацију; ученици раде тимски, у групним активностима, учествују у 

дебатама, презентују рад. 

 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 
 

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. 

Пети разред 
Исходи 
Ученик уме да: 

ИКТ 

 наведе примену информатике и рачунарства у савременом животу 

 правилно користи ИКТ уређаје 

 именује основне врсте и компоненте ИКТ уређаја 

 прави разлику између хардвера, софтвера и сервиса 

 прилагоди радно окружење кроз основна подешавања 

 креира дигитални слику и примени основне акције едитовања и форматирања (самостално 

и сараднички) 
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 креира текстуални документ и примени основне акције едитовања и форматирања 

(самостално и сараднички) 

 примени алате за снимање и репродукцију аудио и видео записа 

 креира мултимедијалну презентацију и примени основне акције едитовања и 

форматирања (самостално и сараднички) 

 сачува и организује податке 

 разликује основне типове датотека 

 

ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ 

 реагује исправно када дође у потенцијално небезбедну ситуацију у коришћењу ИКТ 

уређаја; 

 доводи у везу значај правилног одлагања дигиталног отпада и заштиту животне средине 

 разликује безбедно од небезбедног, пожељно од непожељног понашања на интернету 

 реагује исправно када дођу у контакт са непримереним садржајем или са непознатим 

особама путем интернета 

 приступа интернету, самостално претражује, проналази информације у дигиталном 

окружењу и преузима их на свој уређај 

 информацијама на интернету приступи критички 

 спроводи поступке за заштиту личних података и приватности на интернету 

 разуме значај ауторских права 

 репознаје ризик зависности од технологије и доводи га у везу са својим здрављем 

 рационално управља временом које проводи у раду са технологијом и на интернету 

РАЧУНАРСТВО 

 изводи скуповне операције уније, пресека, разлике и правилно употребљава одговарајуће 

скуповне ознаке 

 схвати математичко-логички смисао речи „и”, „или”, „не”, „сваки”, „неки”, израза 

„ако...онда” 

 зна алгоритме аритметике (сабирања, множења, дељења с остатком, Еуклидов алгоритам) 

и интерпретира их алгоритамски 

 наведе редослед корака у решавању једноставног логичког проблема 

 креира једноставан рачунарски програм у визуелном окружењу 

 сврсисходно примењује програмске структуре и блокове наредби 

 користи математичке операторе за израчунавања 

 објасни сценарио и алгоритам пројекта 

 анализира и дискутује програм 

 проналази и отклања грешке у програму 

  

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 
 

 сарађује с осталим члановима групе у свим фазама пројектног задатка 

 креира, уређује и стртруктуира дигиталне садржаје који комбинују текст, слике, 

линкове, табеле и анимације 

 креира рачунарске програме у вези пројектног задатка 
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 поставља резултат свог рада на Интернет ради дељења са другима уз помоћ 

наставника 

 вреднује своју улогу у групи при изради пројектног задатка и активности за које је 

био задужен 

Садржај програма 
Р. бр. 

наставне 

теме 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 

часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 

типова 

1.  ИКТ  10 2 8 

2.  ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ  4 2 2 

3.  РАЧУНАРСТВО  16 7 9 

4.  

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 

 6 2 4 ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 
ИКТ И ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ 

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК - РАЧУНАРСТВО 

укупно: 36 13 23 

Пројектна настава 

Р. бр. 

наставн

е теме 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА Предмети 

број 

часова   

по теми 

1.  
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 
ИКТ И ДИГИТАЛНА 
ПИСМЕНОСТ 

- Безбедно коришћење рачунара 
Р. информатика, 

биологија 

3 

- Ауторска  права 

Р. Информатика, српски 

језик и књижевност, 

ликовна култура, 

музичка култура 

- Дигитално насиље 
Р. Информатика, 

грађанско васпитање 

- Правила  понашања на  интернету 
Р. Информатика, 

грађанско васпитање 

2.  
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 
- РАЧУНАРСТВО 

- Рођенданска  честитка 

Р. Информатика, 

ликовна култура, 

музичка култура 
3 

- Ветрењаче 
Р. информатика, 

техника и технолог. 

- Саобраћајни знаци Р. информатика, 
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техника и технолог. 

- Сунчев систем наш комшилук 
Р. информатика, 

географија 

Начин реализације  

Како би се постигли постављени циљеви и исходи настава ће се организовати на следећи 

начин: 

- реализује се у кабинету за информатику и рачунарство, одељење се дели у две групе 

- препознавањем специфичности учења ученика наставник ће прилагођавати наставне активности 

- наставне активности укључују практичан рад на рачунару, повезивање различитих садржаја из 

других тема унутар самог предмета, као и других предмета 

- планиране активности ученика прати сажето и јасно упутство за реализацију задатака, уз 

претходну демонстрацију  поступка ода стране наставника 

- кроз дискују са ученицима бирају се адекватни алати, концепти и стратегија за реализацују 

одређених активности 

- у току рализације активности успостављају се и негују се навике и понашања као што су: 

поступност, аналитичност, истрајност, самосталност, али и спремност за сарадњу и одговоран 

приступ тимском раду 

- поред уџбеника  ученици се упућују на коршћење и других извора информација 

- настава се реализује комбиновањем различитих метода (монолошко-дијалошка, 

демонстрациона, практичан рад, рад на тексту, рад на пројекту) и облика рада (индивидуални, у 

пару, групни и фронтални) 

- настава се реализује уз коришћење расположивих ИКТ наставних средстава, одговарајућег 

софтвера, уџбеника, наставних филмова, презентација, слика, приручника. 

Избор метода и облика рада зависи од наставних садржаја које треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних 

карактеристика ученика 

Ради развијања међупредметних компетенција и остваривања корелације са другим предметима, 

реализују се са ученицима два пројектна задатка који обухватају теме и из других предмета  (један 

из области ИКТ и Дигитална писменост и други из области Рачунарство). 

Историја 

Циљ 

  

 проналажење места и улоге познавања прошлости у опшем образовању сваког 

појединца.  
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 културни напредак и хуманистички развој ученика.  

 разумевање историјског простора и времена, историјских процеса и токова, као и 

развијању националног, европског и светског идентитета и духа толеранције код 

ученика.  

Задаци  

 

 разумевање историјских процеса и токова кроз уочавање узрочно-последичних веза  

 разумевање улоге истакнутих личности у развоју људског друштва  

 познавање националне и опште историје (политичке, економске, друштвене, 

културне...), као и историје суседних народа и држава. 

 
 

Пети разред 

Исходи 
Ученици ће: 

 разликовати основне временске одреднице (годину, деценију, век, миленијум, еру) 

 лоцирати одређену временску одредницу на временској ленти 

 разликовати начине рачунања времена у прошлости и садашњости 

 израчунати временску удаљеност између појединих догађаја; 

 именовати историјске периоде и навести њихове граничне догађаје 

  разврставати историјске изворе према њиховој основној подели и повезати врсте 

историјских извора са установама у којима се чувају (архив, музеј, библиотека) 

 разликовати основне одлике праисторије и старог века 

лоцирати на историјској карти најважније цивилизације и државе старог века 

 разликовати  и поредити друштвену структуру и начин живота људи у старом веку 

 идентификовати узроке и последице најважнијих догађаја у периоду старог века 

 истражи основна обележја и значај религија народа старог века (грчка и римска 

религија) 

 користити основне историјске појмове; 

 разликовати легенде и митове од историјских чињеница 

 илустроваће  примерима важност утицаја привредних, научних и културних 

достигнућа античког света на савремени свет; 

 
Садржај програма 

Р. бр. 

наставне 

теме 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ/ОБЛАСТИ исходи 

број 

часова   

по теми 

број часова 

обраде 

осталих 

типова  

1.  
Основи 

проучавања 

- разликује основне временске одреднице (годину, деценију, век, 

миленијум, еру); 
4 3 1 
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прошлости – лоцира одређе ну временску одредницу на временској ленти; 

– разликује начине рачунања времена у прошлости и садашњости; 

– именује периоде прошлости и историјске периоде и наведе 

граничне догађаје; 

– разврста историјске изворе према њиховој основној подели; 

– повеже врсте историјских извора са установама у којима се чувају 

(архив, музеј, библиотека); 

2.  

Праисторија – наведе главне проналаске и опише њихов утицај на начин живота 

људи у праисторији; 

– разликује основне одлике каменог и металног доба; 

3 2 1 

3.  

Стари Исток – лоцира на историјској карти најважније цивилизације и државе 

Старог истока; 

– користећи историјску карту, доведе у везу особине рељефа и 

климе са настанком цивилизација Старог истока; 

– одреди место припадника друштвене групе на графичком приказу 

хијерархије заједнице; 

– пореди начин живота припадника различитих друштвених 

слојева на Старом Истоку; 

– наведе најважније одлике државног уређења цивилизација 

Старог Истока; 

– идентификује основна обележја и значај религије у 

цивилизацијама Старог Истока; 

– разликује врсте писама цивилизација Старог Истока; 

– илуструје примерима важност утицаја привредних, научних и 

културних достигнућа народа Старог истока на савремени свет; 

– користећи дату информацију или ленту времена, смести 

историјску појаву, догађај и личност у одговарајући миленијум или 

век; 

– изложи, у усменом или писаном облику, историјске догађаје 

исправним хронолошким редоследом; 

– прикупи и прикаже податке из различитих извора информација 

везаних за одређену историјску тему; 

– визуелне и текстуалне информације повеже са одговарајућим 

историјским периодом или цивилизацијом; 

4 2 2 

4.  

Античка Грчка – опише особености природних услова и географског положаја 

античке Грчке; 

– лоцира на историјској карти најважније цивилизације и државе 

античке Грчке; 

– приказује друштвену структуру и државно уређење грчких полиса 

на примеру Спарте и Атине; 

8 4 4 
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– пореди начин живота припадника различитих друштвених 

слојева у античкој Грчкој; 

– идентификује узроке и последице Грчкоперсијских ратова и 

Пелопонеског рата; 

– разликује легенде и митове од историјских чињеница; 

– наведе значај и последице освајања Александра Великог; 

– користећи дату информацију или ленту времена, смести 

историјску појаву, догађај и личност из историје античке Грчке и 

хеленизма у одговарајући миленијум, век или деценију; 

– израчуна временску удаљеност између појединих догађаја; 

– користи основне историјске појмове; 

5.  

Пројектна 
настава 

Грчка култура 

– истражи основна обележја и значај религије старих Грка; 

– разликује легенде и митове од историјских чињеница; 

– илуструје примерима важност утицаја привредних, научних и 

културних достигнућа античке Грчке и хеленистичког доба на 

савремени свет; 

3 2 1 

6.  

Антички Рим – лоцира на историјској карти простор настанка и ширења Римске 

државе; 

– наведе основне разлике између античке римске републике и 

царства; 

– разликује узроке од последица најзначајнијих догађаја у историји 

античког Рима; 

– истражи основна обележја и значај религије античког Рима; 

– илуструје примерима важност утицаја привредних, научних и 

културних достигнућа античког Рима на савремени свет; 

– пореди начин живота припадника различитих друштвених 

слојева у антич ком Риму; 

– наведе најзначајније последице настанка и ширења хришћанства; 

– лоцира на карти најважније римске локалитете на територији 

Србије; 

– користећи дату информацију или ленту времена, смести 

историјску појаву, догађај и личност из историје античког Рима у 

одговарајући миленијум, век или деценију. 

14 9 5 

укупно: 36 22 14 

 

Пројектна настава 

Р. бр. НАЗИВ ПРОЈЕКТА Предмети број 
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наставне 

теме 

часова   

по теми 

1.  Грчка култура Историја 3 

 

 

Начин реализације 

Коришћење различитих облика, метода и техника учења: усмено излагање, опис, разговор, 

објашњења, тумачења, индивидуални рад, рад у пару, групни рад, радионица, домаћи задатак, 

проблемска настава, истраживачка настава. 

Коришћење различитих наставних средстава: историјске карте, илустрације (слике, шеме, 

графикони), документарне и игране видео материјале, посете музејима, културно – историјским 

споменицима, тематска настава. 

Организовање допунске, додатне наставе и секција. 

 

Начин праћења и оцењивања ученика 

Иницијални тест, усмено испитивање, 15 минутни тест, писана провера у циљу формативног 

праћења ученика током године на крају једне теме, вредновање продуката ученичких активности, 

домаћи задатак, прегледање школске свеске. 

Ликовна култура 

 

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

критеријуме оспособи за решавање проблема и комуникацију, визуелну као и друге врсте 

комуникације.  Ученик треба да изгради позитиван однос према уметничком наслеђу и културној 

баштини свог и других народа. 

 

Пети разред 

Исходи 
Ученици ће бити у стању да: 

 

Искажу своје мишљење о томе зашто људи стварају уметност. 
Препознају ритам и разумеју појам ритма у ликовној уметности и свакодневном животу; 
Примењују ритам у ликовном изражавању. 
Схватају ритам као принцип компоновања у ликовној уметности и користе га у својим 

радовима. 
Анализирају улогу и својства ритма у својим и у радовима других ученика. 
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Разумеју својства линија. 
Стварају линије различитих вредности комбинујући материјал, угао и начин примене 

материјала. 
Разумеју улогу контурне, структурне и текстурне линије. 
Цртају разноврсним материјалима и прибором изражавајући своју машту, идеје, утиске и 

памћење опаженог. 
Користе одабране садржаје за стварање оригиналних цртежа. 
Анализирају цртеже и различите вредности линија. 
Пореде облике из природе, окружења и уметничких дела. 
Обликују препознатљиве тродимензионалне облике одабраним материјалом и поступком. 
Граде апстрактне и фантастичне облике користећи одабране садржаје као подстицај за 

стваралачки рад. 
Комбинују ритам, линије и облике стварајући оригиналан орнамент за одређену намену. 
Обликују предмет који се користи у свакодневне сврхе. 
Објасне зашто је дизајн важан и ко дизајнира одређене производе. 
Преобликују предмет за рециклажу дајући му нову употребну вредност. 
Разматрају у групи шта и како су учили о облицима и где та знања примењују. 
Исказују своје мишљење о томе зашто је уметничко наслеђе важно. 
Тумаче једноставне визуелне информације. 
Обликују убедљиву поруку примењујући знања о ритму, облику, боји и материјалу. 
Упоређују различите начине комуницирања од преисторије до данас. 

 

 

Садржај програма 
Р. бр. 

наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 

часова   

по теми 

број часова 

обраде 

осталих 

типова  

1.  

Визуелно споразумевање Л.К.2.2.2.   

Л.К.3.2.1. 

Л.К.3.3.4. 

12 7 5 

2.  

Ритам Л.К.3.1.1.   

Л.К.3.2.1. 

Л.К.3.2.2. 

Л.К.1.3.3. 

10 6 4 

3.  

Линија Л.К.3.1.1.   

Л.К.3.2.2. 

Л.К.2.2.1 

Л.К.1.3.1. 

18 8 10 
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4.  

Облик Л.К.2.2.1. 

Л.К.2.3.1. 

Л.К.3.1.1.   

Л.К.3.2.1.   

Л.К.3.2.2. 

Л.К.3.2.3. 

Л.К.3.2.4. 

Л.К.1.3.2. 

Л.К.1.3.4. 

Л.К.3.3.2. 

Л.К.3.3.4. 

32 16 16 

укупно: 72   

 

Пројектна настава 

Р. бр. 

наставне 

теме НАЗИВ ПРОЈЕКТА Предмети 

број 

часова   

по теми 

2.  Историја уметности старих цивилизација 

Ликовна култура 

Историја 

Свакодневни живот у 

прошлости 

10 

 

 

Начин реализације часова Ликовне културе 

Часови Ликовне културе су конципирани тако да се свака наставна тема конкретизује кроз 

различите практичне задатке. Задатак представља реализацију одређене наставне јединице, 

чешће групе наставних јединица кроз које се обрађује и увежбава наставни садржај.  Кроз израду 

задатка и изражавање мишљења о свом раду и радовима других ученик долази до исхода и 

потребних компетенција. На почетку сваког задатка обрађује се наставна јединица кроз дискусију 

са ученицима у којој је увек присутна илустративна метода помоћу различитих наставних 

средстава од којих су најчешћа илустрације уметничких дела као и радови ученика из школске 

збирке. Када ученици усвоје нове садржаје и разумеју шта се тражи у задатку прелазе на 

практичан рад (метода сазнавања кроз праксу) у коме је увек на почетку присутна брејн-сторминг 
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метода како би се створили услови за индивидуално и креативно решавање задатка. Сходно томе 

наставник прати индивидуално сваког ученика. Методом сазнавања кроз праксу ученици 

уопштавају, понављају и вежбају усвојена знања и усавршавају вештине и навике како би се 

оспособили за самосталан рад. То подразумева експериментисање ликовним материјалима, при 

чему ученици опробавају, истражују, откривају, стичу искуство које касније могу успешно да 

примењују у ликовном изражавању. Неретко се у изради задатка користи хеуристички приступ 

како би се појаве и процеси схватили и савладали темељно и у потпуности.  

У пројектима и тимском раду користи се откривачка и проблемска метода уз помоћ којих 

ученик развија шире димензије своје личности, постепено оспособљавање за самообразовање тј 

активну улогу ученика у сопственом развоју. На крају сваког задатка одвија се естетска анализа 

радова и од стране наставника и од стране ученика, развија се критичко мишљење и повезују 

наставни садржаји предмета са другим садржајима, изводе се закључци како би се дошло до 

циљева предмета. После сваког задатка ради се евалуација. 

 

 

МАТЕМАТИКА 

Циљ учења Математике једа ученик, овладавајући математичким концептима, знањима и 

вештинама, развије основе апстрактног и критичког мишљења, позитивне ставове према 

математици, способност комуникације математичким језиком и писмом и примени стечена знања 

и вештине у даљем школовању и решавању проблема из свакодневног живота, као и формира 

основ за даљи развој математичких појмова. 

 

 

Пети разред 

Исходи 
Ученици ће: 

израчуна вредност једноставнијег бројевног израза; 
реши једноставну линеарну једначину у скупу N; 
реши једноставну линеарну неједначину у скупу N; 
направи математички модел датог проблема; 
реши једноставан проблем из свакодневног живота користећи бројевни израз, линеарну 

једначину или неједначину; 
одреди количник и остатак при дељењу два природна броја; 
испита да ли је један број дељив другим; 
одреди делиоце и првих неколико садржалаца датог броја;  
примени правила дељивости са 2, 3, 4, 5, 9, 25 и декадним јединицама. 
разликује просте и сложене бројеве и растави број на просте чиниоце 
одреди и примени НЗС и НЗД; 
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изводи скуповне операције уније, пресека, разлике и правилно употребљава одговарајуће 
скуповне ознаке; 

правилно користи речи и, или, не, сваки у математичко-логичком смислу; 
анализира односе датих геометријских објеката и запише их математичким писмом;  
опише основне појмове у вези са кругом  (центар, полупречник, тангента, тетива) и  одреди 

положај тачке и праве у односу на круг; 
нацрта праву паралелну датој правој користећи геометријски прибор; 
упореди, сабира и одузима дужи, конструктивно и рачунски; 
преслика дати геометријски објекат централном симетријом и транслацијом; 
уочава и конструише једнаке векторе; 
правилно користи геометријски прибор; 
идентификује врсте и опише својства углова (суседни, упоредни, унакрсни, углови на 

трансверзали, углови са паралелним крацима) и примени њихове узајамне односе; 
нацрта праву нормалну на дату праву користећи геометријски прибор; 
измери дати угао и нацрта угао задате мере; 
упореди, сабере и одузме углове рачунски и конструктивно;  
- реши једноставан задатак применом основних својства паралелограма (једнакост 

наспрамних страница и наспрамних углова); 
прочита, запише, упореди и представи разломке на бројевној полуправој; 
 разликује праве, неправе и привидне разломке; 
неправе разломке записује у облику мешовитог броја и обрнуто; 
скраћује и проширује разломке; 
упоређује разломке и уочава једнаке разломке; 
прочита, запише, упореди и представи на бројевној полуправој разломке и децималне бројеве 

и преводи их из једног записа у други; 
одреди месну вредност цифре у запису  децималног броја; 
заокругли број и процени грешку заокругљивања; 
сабира и одузима разломке; 
сабира и одузима децималне бројеве; 
реши једноставну линеарну једначину и неједначину користећи особине сабирања и 

одузимања; 
реши једноставан проблем из свакодневног живота користећи бројевни израз, линеарну 

једначину или неједначину; 

множи разломке облика 

a

b ; 

зна и користи својства рачунских операција с разломцима; 

- одређује реципрочну вредност броја; 

- дели разломке облика 
a

b
; 

- множи децималне бројеве; 

- дели децималне бројеве; 

- упрости једноставнији израз; 

- упрости двојни разломак; 
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идентификује оснoсиметричну фигуру и одреди њену осу симетрије; 
симетрично преслика тачку, дуж и једноставнију фигуру користећи геометријски прибор; 
симетрично преслика тачку, дуж и једноставнију фигуру користећи геометријски прибор; 
конструише симетралу дужи, симетралу угла и  примењује њихова својства; 

 конструише праву која је нормална на дату праву или паралелна датој правој; 

реши једноставније једначине коришћењем особина множења и дељења; 
реши једноставније неједначине коришћењем особина множења и дељења; 
реши једноставније проблеме из живота користећи се једначинама и неједначинама; 
одреди проценат дате величине; 
реши једноставније проблеме из живота користећи особине процената; 

 

примени размеру  у  једноставним реалним ситуацијама; 
примени аритметичку средину датих бројева; 

 
 

Садржај програма 
Р. бр. 

наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 

часова   

по теми 

број часова 

обраде 

осталих 

типова  

1.  ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ И ДЕЉИВОСТ 

MA.1.1.1 

MA.2.1.4 

МА.3.1.3 

MA.3.5.2 

MA.1.1.5 

МА.2.1.3 

MA.3.1.2 

34 16 18 

2.  ОСНОВНИ ПОЈМОВИ ГЕОМЕТРИЈЕ 

MA.1.3.1 

MA.1.3.3 
17 7 10 

3.  
УГАО 

 

MA.3.3.1 

МА.2.3.1 
17 7 10 

4.  РАЗЛОМЦИ 

MA.3.1.1 

MA.1.1.2 

MA.3.1.3 

МА.2.1.4 

55 23 32 
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MA.1.2.1. 

MA.3.4.1. 

MA.3.4.2. 

MA.2.4.3. 

MA.1.4.4. 

 

5.  
ОСНА СИМЕТРИЈА 

 

MA.1.3.1. 

MA.2.3.6. 
13 5 8 

6.  ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ  8 16 18 

укупно: 144 58 78 

 

Пројектна настава 

Р. бр. 

наставне 

теме НАЗИВ ПРОЈЕКТА Предмети 

број 

часова   

по теми 

3.  Зелена симетрија 

математика, 

биологија, 

информатика,ликовн

а култура 

15 

 

Начин реализације  МАТЕМАТИКЕ 

ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ И ДЕЉИВОСТ-Поновити, проширити и продубити знања из скупа 
природних бројева. Кроз разноврсне задатке са изразима, једначинама и неједначинама 
из свакодневног живота, наставити са изграђивањем појмова бројевни израз, 
променљива, израз с променљивом и придруживање, користећи при томе и термине 
израз, формула, исказ. Код једначина и неједначина задржати се на једноставнијим 
облицима, у циљу усвајања концепта решавања датог проблема. 

Уочавати примере једноставнијих (функцијских) зависности у разним областима 
(придруживање по датом правилу бројева – броје вима, бројева – дужима, бројева – 
површинама и др.). При томе је важно коришћење дијаграма и табела (дијаграм тока 
алгоритма, табела резултата неког пребројавања или мерења и др). У овом делу треба 
користити и примере са геометријским облицима, у којима се поја вљује зависност међу 
величинама. У делу који се односи на дељивост, подсетити ученике да дељење у скупу 
природних бројева без остатка није увек могуће. Увести дељење са остатком, једнакост 
а=bq+r, 0≤r<b и скуп могућих остатака. Истаћи својства дељивости и анализирати 
дељивост збира, раз лике и производа. 
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Правила дељивости декадним јединицама и бројевима 2, 5, 4 и 25 увести тако да 
ученици сами откривају законитости и активно се укључују у процес истраживања и 
учења, док за правила дељивости са 3 и 9 треба ученике добро изабраним примерима 
водити до пра вила. Такође, ученици треба да уоче и везе између ових правила (нпр. ако 
је број дељив са 10, дељив је и са 2 и са 5). На овом узрасту, нагласак треба да буде на 
примени, а не на формалном начину излагања. 

На конкретним примерима подскупова N
0
, увести различите начине записивања 

скупова уз увођење појма празног скупа и бесконач ног скупа. Увести основне појмове о 
скуповима и математичком изражавању: скуп, елементи, подскуп, једнакост скупова, 
празан скуп, са одговарајућим знацима; скуповне операције: унија, пресек, разлика и 
одговарајуће ознаке. Коришћењем примера из текућих садржаја, посебно аритметичких и 
касније геометријских, даље осмишљавати појам скупа, изграђивати математички језик и 
уносити прецизност у изражавању. На подесним примерима илустровати 
математичкологичку употребу речи: сваки, неки, или, и, не, следи (ако...онда). Скупов не 
операције над два скупа треба илустровати разноврсним примерима са природним 
бројевима, уз коришћење Венових дијаграма и без њих. Поред тога, ученици треба да 
решавају задатке у којима се скуповне операције примењују на скупове делилаца, односно 
садржалаца бројева, што представља добар увод за увођење појмова највећи заједнички 
делилац и најмањи заједнички садржалац. 

Увести појмове простог и сложеног броја, објаснити поступак Ератостеновог сита и 
поступак растављања природних бројева на просте чиниоце и одређивања највећег 
заједничког делиоца и најмањег заједничког садржаоца, Еуклидов алгоритам (на 
конкретним при мерима) и везу између НЗД и НЗС, и оспособити ученике за њихови 
примену у проблемским задацима. 

Основни појмови геометрије – Главни циљ теме јесте да успостави природни прелаз 
на више нивое разумевања геометрије, са нивоа визуелизације (на коме су базирани 
садржаји геометрије у првом циклусу), на нивое анализирања и апстракције (одн. 
неформалне дедукције). Нови ниво подразумева описивање и репрезентације 
геометријских објеката на природном и формалном језику, анализирање односа међу 
објектима. Ученици усвајају елементе дедуктивног закључивања (правилно формулисање 
тврђења; правилно закључивање, правилно коришћење везника и, или, а нарочито 
ако...онда). Садржаје треба да прате задаци у којима се истиче правилно изражавање, до 
говорено означавање, коректно цртање, и којима се подстиче логичкокомбинаторно 
размишљање. 

Полазећи од појмова тачке и праве и односа припадања и распореда увести појам 
дужи и појам полуправе и начине њиховог обеле жавања. Неформално истаћи очигледне 
истине које се односе на наведене појмове и односе. 

Разматрати однос две праве у равни; формулисати као очигледну истину да за сваку 
праву и тачку ван ње постоји јединствена права која пролази кроз дату тачку и паралелна 
је датој правој; заједно са овом чињеницом показати цртање (обичним и троугаоним 
лењиром) праве паралелне датој правој кроз тачку која јој не припада. Кроз задатке 
истаћи симетричност и транзитивност паралелности (без уво ђења тих појмова), као и 
области на које је подељена раван задатим правама. Као посебно важне области (заједно 
са границом) истаћи троуглове и паралелограме и начине њиховог означавања. 

Објаснити практичан значај стандарних јединица мере и потребу за деловима 
јединице мере. Изражавати дужине вишеименованим бројевима и истаћи претварање у 
једноимене најнижих јединица. Једнакост дужи увести као једнакост њихових дужина (уз 
истицање да се једнакост не односи на једнакост дужи као скупова тачака). 
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Увести појмове: кружница, круг, центар, полупречник, пречник, лук, тетива и тангента. 
Однос две кружнице, односно два круга разматрати на конкретним примерима и 
задацима. 

Користити шестар као геометријски инструмент за цртање кружница, упоређивање дужи и 
операције над њима. 

Конструктивно упоређивање, сабирање и одузимање дужи повезати са мерењем. У 
задацима користити изломљене линије (отворене и затворене) без експлицитне 
дефиниције и увести појам обима затворене изломљене линије. 

Централном симетријом пресликавати тачке, дужи, кружнице, троуглове, квадрате и 
правоугаонике. Истаћи основне особине централне симетрије и повезати их са особинама 
паралелограма. 

Увести појмове усмерених дужи и вектора (интензитет, правац, смер). Транслацијом 
(„паралелним преношењем”) пресликавати тачке, дужи, кружнице, троуглове, квадрате и 
правоугаонике и остале једноставне фигуре, користећи при томе геометријски прибор. 
Истаћи основне особине транслације и повезати их са особинама паралелограма. 
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Угао – Угаону линију увести као унију две полуправе са заједничким почетком. Угао увести као 
унију угаоне линије и једне од поменутих области, али даља разматрања ограничити само на 
конвексне углове. Увести и означавање углова малим словима грчког алфабета. Једнаке углове увести 
као углове чије су одговарајуће тетиве у круговима једнаких полупречника једнаке. На ово објашњење 
надовезати конструктивно преношење углова помоћу шестара и лењира, а затим и конструктивно 
упоређивање, сабирање и одузимање углова. 

Развити код ученика вештину мерења и цртања угла помоћу угломера. Повезати једнакост углова 
са једнакошћу њихових мера. Увести делове степена (минуте и секунде) и поступке сабирања и 
одузимања мера углова. 

. Ученике треба оспособити да цртају нормалу на праву из да те тачке употребом троугаоног 
лењира, а након истицања нормалности тангенте и одговарајућег полупречника, и за цртање тангенте 
на кружницу у задатој тачки кружнице. Објаснити шта се подразумева под растојањем тачке од праве. 
Под углом између правих које нису међусобно нормалне подразумевати одговарајући оштар угао. 

Истаћи углове које образује трансверзала две паралелне праве. Када трансверзала није 
нормална на паралелним правама, добијене углове поделити на оштре и тупе и истаћи да су сви 
углови исте врсте међусобно једнаки. 

Обновити једнакост наспрамних страница паралелограма, и извести једнакост наспрамних углова 
паралелограма. Објаснити шта се подразумева под растојањем између две паралелне праве. Истаћи 
односе углова са паралелним крацима. 

Разломци – Појам разломка, као дела целине, ученици су упознали у првом циклусу. На почетку 
увести појмове правог односно неправог разломка, као и мешовитог броја. Претварање мешовитог 
броја у неправи разломак и обрнуто, повезати са поступком дељења са остатком. 

Геометријску интерпретацију ненегативних рационалних бројева уводимо помоћу бројевне 
полуправе. Примери за то треба да буду разноврсни, имениоци разломака не треба да буду већи од 
10, а ученици треба да схвате важност избора јединичне дужи за прецизно при казивање датих 
разломака. Бројевна полуправа се може користити и за упоређивање разломака. 

Проширивање и скраћивање разломака уводити на основу особине количника да се он не мења 
када се и дељеник и делилац помноже, односно поделе истим бројем различитим од нуле. 
Скраћивање разломка до несводљивог повезати са познатим поступком налажења највећег 
заједничког делиоца бројиоца и имениоца. На примерима показати да се скраћивање може извести 
и поступно, али да је претходни поступак ефикаснији. 

Упознати ученике са различитим начинима упоређивања разломака. Увођење децималног 
записа разломка и њихово приказивање на бројевној полуправој повезати са мерењем дужине, масе 
и запре мине течности, коришћењем примера из свакодневног живота.  

Сабирање и одузимање разломака увести свођењем на заједнички именилац, Множење 
разломака најлакше је илустровати у квадратној мрежи нпр. преко површине правоугаоника. Само 
дељење увести помоћу једноставних примера дељења разломка природним бројем и на крају 
уопштити да је дељење разломком исто што и множење његовом реципрочном вредношћу. 

Упознати ученике са чињеницом да особине рачунских операција које су важиле у скупу 
природних бројева, важе и у скупу раз ломака. Код  израза се треба задржати на примерима који  
нису сувише сложени, јер је циљ увежбавање извођења рачунских операција  и примена њихових 
особина.  

Проблемски – текстуални задаци у којима се користе разломци и децимални запис разломака, 
помоћу којих се подстиче развој логичког начина мишљења. Могу се обрадити и разни проблеми из 
свакодневног живота, нпр. планирање кућног буџета којим се, поред увежбавања операција са 
децималним записом бројева, ствара и основа за развој финансијске писмености, а има и своју 
васпитну улогу. 

Оспособити ученике да процентни запис разломка, аритметичку средину и размеру повежу са 
проблемима из свакодневног живота (попусти, поскупљења, подела новца у одређеној размери, 



145 

 

израчунавање просечне оцене, висине или примена аритметичке средине у спорту).Аритметичку 
средину обрадити и вежбати на конкретним примерима  

. Оспособити ученике за коришћење размере у пракси: при цртању и чита њу разних планова и 
графикона; при одређивању растојања; при решавању проблема поделе у датој размери и при 
повећавању и смањивању слика. Обраду овог градива подредити практичном циљу, уз повезивање с 
већ упознатим садржајима математике и других предмета. 

. 

Осна симетрија – Код увођења појма осне симетрије од велике важности су: примери који се 
ученицима дају на непосредно посматрање и експериментисање и питања која ученицима 
постављамо како би дошли до њихових основних представа о најважнијим карактеристикама осне 
симетрије. 

 

Примере са осном симетријом започети на квадратној мрежи са осама симетрије које су 
идентичне са линијама мреже, са циљем да ученици самостално дођу до основних особина осне 
симетрије, а затим прећи на примере без квадратне мреже. Осном симетријом пресликавати тачку, 
дуж, круг, троугао, квадрат и правоугаоник, а приликом цртања користити геометријски прибор. 

Појам осносиметричне фигуре се такође усваја интуитивно, што значи да се низом примера 
указује да постоје фигуре које имају једну или више оса симетрија и фигуре које немају ту особину. 

Ученике научити да користећи геометријски прибор, конструишу симетралу дужи, симетралу угла, 
нормалу из тачке на праву и при мене њихове особине у проблемским задацима. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Музичка култура 

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

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

музичког наслеђа и култури свoгa и других нaрoдa. 

 

Пети  разред 

Исходи 
Ученик ће моћи да: 

-опише улогу музике у праисторији 

-уочи разлике и сличност  између музике старих цивилизација  

-упозна музичке инструменте  и позоришта старих народа 

 - упозна фолклорну традицију, народне инструменте и обредне песме у Србији 

-Упозна српске композиторе инспирисане фолклором и њихова дела 

 

-одреди врсту музичког ударачког инструмента  по изгледу и звуку; 

-опише разлику у начину добијања звука код ударачких  инструмената  

-препозна инструмент или групу према врсти композиције  
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-изводи музичке примере користећи глас, покрет и традиционалне и/ или електронске инструменте, 

сaмoстaлнo и у групи; 

 

  -користи музичке обрасце у осмишљавању музичких целина кроз пeвaњe, свирaњe и пoкрeт; 

-комуницира у групи импрoвизуjући мање музичке целине глaсoм, инструмeнтом или пoкрeтом; 

-учествује у креирању шкoлских прирeдби, догађаја и пројеката; 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
 
 

 
 

Садржај програма 
Р. бр. 

наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 

часова   

по теми 

број часова 

обраде 

осталих 

типова  

1.  Човек и музика 

М.К.1.1.1. 

М.К.2.1.3. 
8 4 4 

2.  Музички инструменти 

М.К.1.1.1 

М.К.1.2.4. 

М.К.3.2.3. 

2 1 1 

3.  Слушање музике 

М.К.1.4.2. 

М.К.1.4.2. 

М.К.3.2.3. 

4 2 2 

4.  
Извођење музике певањем и свирањем 
са основама музичке писмености 

М.К.1.1.1. 

М.К.3.3.1. 

М.К.3.1.4. 

56 18 28 

5.  Музичко стваралаштво М.К.3.4.3. 2 1 1 

укупно: 72 36 36 

 

Пројектна настава 

Р. бр. 

наставне 

теме НАЗИВ ПРОЈЕКТА Предмети 

број 

часова   

по теми 

1.  Музика старих цивилизација Историја 2 
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Ликовна култура 

 

 

Начин реализације  

Како би се постигли постављени циљеви и исходи настава ће се организовати различитим облицима, 

методама, активностима, средствима: 

Методе: 

монолошка 

дијалошка 

хеуристичка  

рад на тексту 

илустративна 

игровне активности 

стваралачке активности 

Oблици рада: 

фронтални 

 групни 

у пару 

    комбиновани 

    индивидуални 

   Активности: певање, свирање, слушање, креирање музике, учење, тактирање и друго. 

   Наставна средства: дечји инструменти, ритмичке удараљке, клавир, слике инструмената и          

композитора, нотни текстови, музички слушани примери. 

 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

Циљ  
 Развој одговорности за заједничка постигнућа који подстиче развијање критичког односа према 

другима 

 Развој тимског духа и оснаживање породице 

 Упознавање са интересовањима и хобијима других ученика и међусобно боље упознавање 

 Усвајање и коришћење вокабулара везаног за интересовања, школу, породицу, годишња доба, 

прехрамбене навике и одевање. 
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                                                            Пети разред 

Исходи 
Ученици ће: 

Бити у стању да активно учествује у тимском раду 
Користити  усвојен вокабулар 
Бити упознат са интересовањима и хобијима других ученика 
Моћи да представи себе и своју породицу 
Моћи да именује дане у недељи, годишња доба и месеце. 
Моћи да изрази допадање и недопадање 
Моћи да именује одевне предмете 
Бити у стању да води кратки разговор на тему школе и школских активности 

 
 
 

Садржај програма 
Р. бр. 

наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 

часова   

по теми 

број часова 

обраде 

осталих 

типова  

1.  Први контакти 

ДСТ.1.1.21. 

ДСТ.1.2.1. 

ДСТ.1.3.2. 

8 4 4 

2.  Моја породица  

ДСТ.1.1.1. 

ДСТ.1.1.6. 

ДСТ.1.1.10. 

ДСТ.1.1.21. 

ДСТ.1.2.1. 

ДСТ.1.3.2. 

8 4 4 

3.  Школа 

ДСТ.1.1.1. 

ДСТ.1.1.6. 

ДСТ.1.1.10. 

ДСТ.1.1.21. 

ДСТ.1.2.1. 

ДСТ.1.3.2. 

8 4 4 

4.  Годишња доба 

ДСТ.1.1.1. 

ДСТ.1.1.6. 

ДСТ.1.1.10. 

ДСТ.1.1.21. 

ДСТ.1.2.1. 

ДСТ.1.3.2. 

7 3 4 
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5.  Ја и моји пријатељи 

ДСТ.1.1.10. 

ДСТ.1.1.21. 

ДСТ.1.2.1. 

ДСТ.1.3.2. 

6 2 4 

6.  Мој дом 

ДСТ.1.1.1. 

ДСТ.1.1.6. 

ДСТ.1.1.10. 

ДСТ.1.1.21. 

ДСТ.1.2.1. 

ДСТ.1.3.2. 

7 4 3 

7.  Јело  и пиће 

ДСТ.1.1.1. 

ДСТ.1.1.6. 

ДСТ.1.1.10. 

ДСТ.1.1.21. 

ДСТ.1.2.1. 

ДСТ.1.3.2. 

10 4 6 

8.  Одећа  

ДСТ.1.1.1. 

ДСТ.1.1.6. 

ДСТ.1.1.10. 

ДСТ.1.1.21. 

ДСТ.1.2.1. 

 

5 2 3 

9.  Овде ја живим 

ДСТ.1.1.1. 

ДСТ.1.1.6. 

ДСТ.1.1.10. 

ДСТ.1.1.21. 

ДСТ.1.2.1. 

ДСТ.1.3.2. 

7 4 3 

укупно: 72 31 41 

 

Пројектна настава 

Р. бр. 

наставне 

теме НАЗИВ ПРОЈЕКТА Предмети 

број 

часова   

по теми 
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1.  Ich und meine Familie Немачки језик 4 

 

 

Начин реализације  

Како би се постигли постављени циљеви и исходи настава ће се организовати на следећи начин: 

Дијалошка метода, дискусија и метода демонстрације. Фронтални, индивидуални и рад у пару. Интернет, 

библиотека, старе фотографије, рачунар, пројектор. 

 

 

ОБАВЕЗНЕ ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ 

Циљ учења Обавезних физичких активности је да ученик унапређује физичке способности, моторичке 

вештине и знања из области физичке и здравствене културе, ради очувања здравља и примене правилног и 

редовног физичког вежбања у савременим условима живота и рад 

 

Пети разред 

Исходи 
Ученик ће бити у стању да:  

 примени комплексе простих и општеприпремних вежби одговарајућег обима и интензитета у самосталном 

вежбању; 

 сврсисходно користи научене вежбе у спорту, рекреацији и различитим ситуацијама; 

 упоређује и анализира сопствене резултате са тестирања уз помоћ наставника са вредностима за свој узраст;    

 примени досгнути ниво усвојене технике кретања у игри, спорту и свакодневном животу; 

 развија своје моторичке способности применом вежбања  

 примени вежбања за развој моторичких способности;  

 изведе елементе одбојкашке,рукометне, кошаркашке,фудбалскр технике;  

 примени основна правила одбојке, кошарке,рукомета,фудбала 

 користи елементе технике у игри; 

 примени основне тактичке елементе спротских игара; 

 учествује на такмичењима између одељења; 

 изведе кретања у различитом ритму; 

 вреднује утицај примењених вежби на организам; 

 процени ниво сопствене дневне физичке активности; 

 користи различите вежбе за побољшање својих физичких способности;   

 процени последице недовољне физичке активности; 

 примени мере безбедности у вежбању  у школи и ван ње; 
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 одговорно се односи према објектима, справама и реквизитима; 

 примени и поштује правила игара у складу са етичким нормама; 

 примерено се понаша као учесник или посматрач на такмичењима; 

 решава конфликте на друштвено прихватљив начин; 

 пронађе и користи различите изворе информација за упознавање са разноврсним облицима физичких и 

спортско-рекреативних активности; 

 прихвати победу и пораз;  

 уважи различите спортове без обзира на лично интересовање; 

 примени усвојене моторичке вештине у ванредним ситуацијама; 

 повеже значај вежбања за одређене професије; 

 вреднује лепоту покрета у физичком вежбању и спорту; 

 подстиче породицу на редовно вежбање; 

 повеже врсте вежби, игара и спорта са њиховим  утицајем  на здравље; 

 коригује дневни ритам рада, исхране и одмора у складу са својим потребама;  

 користи здраве намирнице у исхрани; 

 разликује корисне и штетне додатке исхрани;  

 примењује здравствено-хигијенске мере у вежбању;  

 правилно реагује и пружи основну прву помоћ приликом повреда; 

 чува животну средину током вежбања; 

 препозна последице конзумирања дувана, алкохола и штетних енергетских напитака; 

 води рачуна о репродуктивним органима приликом вежбања.  

Садржај програма 
Р. бр. 

наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 

часова   

по теми 

број часова 

обраде 

осталих 

типова  

1.  Спортска игра - Футсал 

1.1.3. 

1.1.4. 

1.1.7. 

1.1.8. 

1.1.9. 

1.1.10. 

18 2 16 

2.  Спортска игра - Рукомет 

1.1.11. 

1.1.12. 

1.1.13. 

4 - 4 
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1.1.14. 

1.1.16. 

1.1.17. 

1.1.18. 

1.1.19. 

3.  Спортска игра - Кошарка 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.2.4. 

1.3.3. 

1.3.4. 

2.1.1. 

18 7 11 

4.   Спортска игра - Одбојка 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.2.4. 

1.3.3. 

1.3.4. 

2.1.1. 

4 - 4 

5.  Игре за децу 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.2.4. 

1.3.3. 

1.3.4. 

2.1.1. 

6 - 6 

6.  Такмичења 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.2.4. 

1.3.3. 

1.3.4. 

2.1.1. 

20 0 20 

укупно: 56 2 54 
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Пројектна настава 

Р. бр. 

наставне 

теме НАЗИВ ПРОЈЕКТА Предмети 

број 

часова   

по теми 

1.  Прављење Снешка белића Ликовна култура 1 

 

Час Обавезних физичких активности био би реализован кроз редовну наставу (36) часова једном недељно и 

(18) часова ОФА реализовало би се кумулативно суботом-по два часа кроз разна спортска такмичења сваке 

четврте недеље, уз оптимално коришћење простора, реквизита и справа, због великог броја ученика и 

мора бити у функцији рационалне организације и како групног тако и индивидуалног процеса увежбавања 

задатка. 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК, БИОЛОГИЈА, ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ, ТИО, ЛИКОВНА 
КУЛТУРА, ИТ 

Циљ *Развијање љубави према свом језику; васпитавање ученика за одговоран и хуман однос према 

животињама и својој околини; подстицање ученика на самоиницијативу ;развијање креативности ученика; 

промоција школе 

 

Пети разред 

Исходи 
Ученици ће: 

Знати да напишу писмо, мејл, 
интервју. 

Знати да направе   ПП презентацију  
Знати како се бринути о незбринутим животињама 
Биће у стању да направе кућицу за псе 
Биће у стању да организују хуманитарну акцију дружења са кућним љубимцима у циљу прикупљања 

помоћи за азил паса 
Знати да направе анкету 
Знати да нацртају пса 
 

 

Садржај програма 
Р. бр. 

наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 

часова   

по теми 

број часова 

обраде 

осталих 

типова  

1.  Писање писма, интервјуа, мејла  4  4 

2.  
 Презентација о расама, бризи и 
болестима  паса 

 4  4 

3.   Брига о напуштеним животињама  4  4 
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4.  Израда кућице за псе  8  8 

5.  Анкета  о кућним љубимцима  4  4 

6.  Ликовни радови  4  4 

укупно:   28 

 

Пројектна настава 

Р. бр. 

наставне 

теме НАЗИВ ПРОЈЕКТА Предмети 

број 

часова   

по теми 

1.  Љубимци говоре 

Српски језик, 

биологија, грађанско 

васпитање, техника и 

технологија,ликовна 

култура 

4 

2.     

3.  .....   

 

Настава ће се организовали у одељењима 5/1,4,5.Након обраде дела ,,Дечак и пас“ ,Данила Киша, ученике 

ће наставнице С.Обрадовић и М.Маричић поделити у групе према афинитетима.Група за српски језик 

имаће задатака да састави питања за интервју са ветеринаром, интервјуише ветеринара и затим напишу 

интервју. Ученици који пишу писмо, написаће мејл Друштву за заштити животиња и класично писмо. Група 

за биологију направиће ПП презентацију о расама паса, болестима паса; група за грађанско васпитање 

организоваће анкету, хуманитарну акцију прикупљања новца за напуштене животиње .Група за ТИО 

направиће кућицу за псе. Група за ИО напрвиће ПП и уносиће податке у компјутер. 

 

 

                                    Српски језик и књижевност 

 

Циљ учења српског језика и књижевности је да се ученик оспособи да правилно користи српски 

језик у различитим комуникативним ситуацијама, у говору и писању, тако што ће овладати основним 

законитостима српског књижевног језика, да стиче основна знања о улози и значају језика у 

националној култури и изградњи националног идентитета; да кроз читање и тумачење књижевних 

дела из српске и светске баштине развија читалачке компетенције које, уз књижевно знање, 

обухватају емоционално и фантазијско уживљавање, живо памћење, истраживачко посматрање, 

подстичу имагинацију и уметнички сензибилитет, естетско доживљавање и критичко мишљење, 

морално просуђивање и асоцијативно повезивање; да се одговарајућим врстама читања оспособљава 

да усмерено приступа делу и приликом тумачења открива различите слојеве и значења; да стиче 

основна знања о месту, улози и значају језика и књижевности у српској и светској култури, негује 

љубав према српском језику и књижевности; да стиче и развија најшира хуманистичка знања и да 

научи како функционално да повезује садржаје предметних области. 
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Пети разред 

Исходи 
Ученик: 

− разликује књижевни и некњижевни текст; 

− упоређује одлике фикционалне и нефикционалне књижевности; 

− чита са разумевањем и опише свој доживљај различитих врста књижевних дела;  

− чита са разумевањем одабране примере осталих типова текстова; 

− одреди род књижевног дела и књижевну врсту; 

− разликује карактеристике народне од карактеристика уметничке књижевности; 

− разликује реалистичну прозу и прозу засновану на натприродној мотивацији;  

− анализира елементе композиције лирске  песме (строфа, стих); епског дела у стиху и у прози 

(делови фабуле – поглавље, епизода; стих); драмског дела (чин, сцена, појава); 

− разликује појам песника и појам лирског субјекта; појам приповедача у односу на писца; 

− разликује облике казивања; 

− увиђа звучне, визуелне, тактилне, олфакторне елементе песничке слике;  

− одреди стилске фигуре и разуме њихову улогу у књижевно-уметничком тексту; 

− процени основни тон певања, приповедања или драмске радње (шаљив, ведар, тужан и сл.); 

− развија имагинацијски богате асоцијације на основу тема и мотива књижевних дела; 

− одреди тему и главне и споредне мотиве; 

− анализира узрочно-последично низање мотива; 

− илуструје особине ликова примерима из текста; 

− вреднује поступке ликова и аргументовано износи ставове;  

− илуструје веровања, обичаје, начин живота и догађаје у прошлости описане у књижевним делима; 

− уважава националне вредности негује српску културно историјску баштину; 

− наведе примере личне добити од читања; 

− напредује у стицању читалачких компетенција; 

− упореди књижевно и филмско дело, позоришну представу и драмски текст; 

− разликује променљиве речи од непроменљивих; 

− разликује категорије рода, броја, падежа речи које имају деклинацију; 

− разликује основне функције и значења падежа; 

− употребљава падежне облике у складу са нормом; 

− употребљава глаголске облике у складу са нормом; 

− разликује основне реченичне чланове (у типичним случајевима); 

− доследно примењује правописну норму у употреби великог слова; састављеног и растављеног 

писања речи; интерпункцијских знакова; 

− користи  правопис (школско издање); 

− правилно изговара речи водећи рачуна о месту акцента и интонацији реченице; 

− говори јасно поштујући књижевнојезичку норму; 

− течно и разговетно чита наглас књижевне и неуметничке текстове; 

− користи различите облике казивања: дескрипцију (портрет и пејзаж), приповедање у 1. и 3. лицу, 

дијалог; 

− издваја делове текста (наслов, пасусе) и организује га у смисаоне целине (уводни, средишњи и 

завршни део текста); 
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− саставља говорени или писани текст о доживљају књижевног дела и на теме из свакодневног 

живота и света маште; 

− проналази експлицитно и имлицитно садржане информације у једноставнијем књижевном и 

некњижевном тексту; 

- напамет говори одабране књижевне текстове 
 

 

Садржај програма 
Р. бр. 

наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 

часова   

по теми 

број часова 

обраде 

осталих 

типова  

1.  Књижевност СЈ.3.4.6. 63 46 17 

2.  Језик 

СЈ.3.2.5 

СЈ.3.2.1. 

СЈ.3.3.6 

       72 37 35 

3.  Језичка култура СЈ.1.3.2. 45 2         43 

укупно: 180 85 95 

 

Пројектна настава 

Р. бр. 

наставне 

теме НАЗИВ ПРОЈЕКТА Предмети 

број 

часова   

по теми 

1.  ,,Дечак и пас“,Данило Киш Српски језик 5 

 

 

Начин реализације  

Како би се постигли постављени циљеви и исходи настава ће се организовати на следећи начин: Настава ће се 

организовати кроз различите облике рада: групног, у паровима, индивидуалног, фронталног. Поред 

обавезних уџбеника користиће се ПП презентације наставника и ученика и  е-учионица, аудио-записи, 

фотографије, панои, слике. Ученици ће на часовима и код куће добијати истраживачке задатке,  читаће 

домаћу и школску лектиру, имаће 4 писмена задатка и обавезних 8 домаћих задатака које ће читати и 

анализирати на часу. 

 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

Циљ  

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

однос према раду и производњи, животном и радном окружењу, коришћењу техничких и технолошких 

ресурса, стекне бољи увид у сопствена професионална интересовања и поступа предузимљиво и 

иницијативно. 
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Пети разред 

Исходи 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:  

 описује улогу технике, технологије и иновација у развоју заједнице и њихово повезивање 

 разликује основна подручја човековог рада, производње и пословања у техничко-технолошком 

подручју 

 наводи занимања у области технике и технологије 

 процењује сопствена интересовања у области технике и технологије 

 организује радно окружење у кабинету 

 правилно и безбедно користи техничке апарате и ИКТ уређаје у животном и радном окружењу 

 процени како би изгледао живот људи без саобраћаја 

 класификује врсте саобраћаја и саобраћајних средстава према намени 

 наводи професије у подручју рада саобраћај 

 направи везу између савременог саобраћаја и коришћења информационих технологија 

 разликује безбедно од небезбедног понашања пешака, возача бицикла и дечијих возила 

 правилно се понаша као пешак, возач бицикла и дечијих возила у саобраћају 

 користи заштитну опрему за управљање бициклом и дечијим возилима 

 аргументује неопходност коришћења сигурносних појасева на предњем и задњем седишту 

аутомобила и увек их користи као путник 

 повеже место седења у аутомобилу са узрастом ученика 

 одговорно се понаша као путник у возилу 

 показује поштовање према другим учесницима у саобраћају 

 анализира симулирану саобраћајну незгоду на рачунару и идентификује ризично понашање пешака и 

возача бицикла 

 самостално црта скицом и техничким цртежом једноставан предмет 

 правилно чита технички цртеж 

 преноси податке између ИКТ уређаја 

 примењује основне поступке обраде дигиталне слике на рачунару 

 користи програм за обраду текста за креирање документа са графичким елементима 

 користи Интернет сервисе за претрагу и приступање online ресурсима 

 преузима одговорност за рад 

 представи идеје и планове за акције које предузима користећи савремену информационо-

комуникациону технологију и софтвер 

 повезује својства природних материјала са применом 

 објасни технологије прераде и обраде дрвета, производњу папира, текстила и коже 

 сече, спаја и врши заштиту папира, текстила, коже и дрвета 

 правилно и безбедно користи алате и прибор за ручну механичку обраду (маказе, моделарска тестера, 

брусни папир, стега) 

 направи план израде једноставног производа и план управљања отпадом 

 самостално израђује једноставан модел 

 самостално проналази информације потребне за израду предмета/модела користећи ИКТ и Интернет 

сервисе 

 одабира материјале и алате за израду предмета/модела 

 мери и обележава предмет/модел 

 ручно израђује једноставан предмет/модел користећи папир и/или дрво, текстил, кожу и 

одговарајуће технике, поступке и алате 

 користи програм за обраду текста за креирање документа реализованог решења 

 самостално представља пројектну идеју, поступак израде и решење/производ 
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 показује иницијативу и јасну оријентацију ка остваривању циљева и постизању успеха 

 планира активности које доводе до остваривања циљева укључујући оквирну процену трошкова 

 активно учествује у раду пара или мале групе у складу са улогом и показује поштовање према 

сарадницима 

 пружи помоћ у раду другим ученицима 

 процењује остварен резултат и развија предлог унапређења 

 

 

 

Садржај програма 
Р. бр. 

наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ исходи 

број 

часова   

по теми 

број часова 

обраде 

осталих 

типова  

1.  Животно и радно окружење 

описује улогу технике, 

технологије и иновација у 

развоју заједнице и њихово 

повезивање 

 

разликује основна подручја 

човековог рада, производње и 

пословања у техничко-

технолошком подручју 

 

наводи занимања у области 

технике и технологије 

 

процењује сопствена 

интересовања у области 

технике и технологије 

 

организује радно окружење у 

кабинету 

 

правилно и безбедно користи 

техничке апарате и ИКТ уређаје 

у животном и радном 

окружењу 

 

6 4 2 

2.  Саобраћај 

процени како би изгледао 

живот људи без саобраћаја 

класификује врсте саобраћаја и 

саобраћајних средстава према 

14 8 6 
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намени 

наводи професије у подручју 

рада саобраћај 

направи везу између 

савременог саобраћаја и 

коришћења информационих 

технологија 

разликује безбедно од 

небезбедног понашања 

пешака, возача бицикла и 

дечијих возила 

правилно се понаша као пешак, 

возач бицикла и дечијих возила 

у саобраћају 

користи заштитну опрему за 

управљање бициклом и 

дечијим возилима 

аргументује неопходност 

коришћења сигурносних 

појасева на предњем и задњем 

седишту аутомобила и увек их 

користи као путник 

повеже место седења у 

аутомобилу са узрастом 

ученика 

одговорно се понаша као 

путник у возилу 

показује поштовање према 

другим учесницима у 

саобраћају 

анализира симулирану 

саобраћајну незгоду на 

рачунару и идентификује 

ризично понашање пешака и 

возача бицикла 

3.  
Техничка и дигитална 
писменост 

самостално црта скицом и 

техничким цртежом 

једноставан предмет 

16 6 10 
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правилно чита технички цртеж 

преноси податке између ИКТ 

уређаја 

примењује основне поступке 

обраде дигиталне слике на 

рачунару 

користи програм за обраду 

текста за креирање документа 

са графичким елементима 

користи Интернет сервисе за 

претрагу и приступање online 

ресурсима 

преузима одговорност за рад 

представи идеје и планове за 

акције које предузима 

користећи савремену 

информационо-комуникациону 

технологију и софтвер 

 

4.  Ресурси и производња 

повезује својства природних 

материјала са применом 

објасни технологије прераде и 

обраде дрвета, производњу 

папира, текстила и коже 

сече, спаја и врши заштиту 

папира, текстила, коже и 

дрвета 

правилно и безбедно користи 

алате и прибор за ручну 

механичку обраду (маказе, 

моделарска тестера, брусни 

папир, стега) 

направи план израде 

једноставног производа и план 

управљања отпадом 

самостално израђује 

једноставан модел 

20 10 10 

5.  Конструкторско моделовање самостално проналази 16 0 16 
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информације потребне за 

израду предмета/модела 

користећи ИКТ и Интернет 

сервисе 

одабира материјале и алате за 

израду предмета/модела 

мери и обележава 

предмет/модел 

ручно израђује једноставан 

предмет/модел користећи 

папир и/или дрво, текстил, 

кожу и одговарајуће технике, 

поступке и алате 

користи програм за обраду 

текста за креирање документа 

реализованог решења 

самостално представља 

пројектну идеју, поступак 

израде и решење/производ 

показује иницијативу и јасну 

оријентацију ка остваривању 

циљева и постизању успеха 

планира активности које 

доводе до остваривања 

циљева укључујући оквирну 

процену трошкова 

активно учествује у раду пара 

или мале групе у складу са 

улогом и показује поштовање 

према сарадницима 

пружи помоћ у раду другим 

ученицима 

процењује остварен резултат и 

развија предлог унапређења 

укупно: 72 28 54 

 

Пројектна настава 

Р. бр. НАЗИВ ПРОЈЕКТА Предмети број 
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наставне 

теме 

часова   

по теми 

2.  Конструкторско моделовање: Израда кућице за пса 
Техника и 

Технологија и Српски 
8 

 

 

Начин реализације ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ 

Ученици у пети разред долазе са извесним знањем из области технике и технологије која су стекли у оквиру 

предмета свет око нас и природа и друштво, као и са одређеним животним искуствима у коришћењу 

различитих уређаја и учествовања у саобраћају. На томе треба градити даље стицање знања, овладавање 

вештинама водећи рачуна да су изузетно важни исходи овог предмета формирање правилних ставова према 

техници и технологији где је човек лично одговоран за њихову употребу и злоупотребу, као и за заштиту 

животне средине. Код ученика узраста 11, 12 година постоји природна радозналост за технику и технологију, 

као и потреба да нешто сами стварају својим рукама. То треба искористити на прави начин и учинити 

реализацију овог предмета што више повезаним са свакодневним животом ученика. Реализацијом вежби 

ученици откривају и решавају једноставне техничке и технолошке проблеме, упознају примену природних 

законитости у пракси, формирају свест о томе како се применом технике и технологије мења свет у коме 

живе. Они уочавају како на околину техника утиче позитивно, а како понекад нарушава природни склад и 

како се могу смањити штетни утицаји на природно окружење чиме развијају свест о потреби, значају и 

начинима заштите животне средине. 

 

Животно и радно окружење 

 

Упознавање подручја човековог рада и производње, занимања и послова у области технике и технологије 

треба реализовати уз активну улогу ученика и примену одговарајућих медија. Омогућити ученицима да 

идентификују одређена занимања којима се људи баве и послове који се обављају у оквиру тих занимања као 

и техничка средства која се при томе користе. Тако ће упознати основна подручја човековог рада, производње 

и пословања у техничко-технолошком подручју и развити критички однос који укључује разматрање ширег 

контекста технике и њеног утицаја на човека и планету Земљу с еколошког, економског, културолошког и 

социолошког аспекта. 

Упознати ученике са техником, техничким достигнућима и значајем технике и технологије. Указати на значај 

наставе технике и технологије у циљу стицања техничке културе, тј. техничке писмености и неопходност 

усвајања одређених знања о техничким уређајима који нас окружују, добробитима која доносе, начину рада, 

могућим опасностима, развијањем вештина које омогућују креативност и иновативност у дизајнирању и 

изради техничких средстава као и сигурно и правилно њихово коришћење. Тако ученици стичу и одређена 

сазнања о разним професијама што ће им касније помоћи при професионалном усмеравању и 

опредељивању. 

С обзиром да се кабинет за технику и технологију и рад у њему разликује од других кабинета у школи, 

ученици треба да упознају специфичност рада, распоред и организацију радних места као и правила 

понашања и рада у кабинету. Посебну пажњу треба посветити безбедности на раду приликом коришћења 

алата и прибора. Указати на ситуације које могу због непоштовања правила понашања или неправилне 

употребе алата и прибора бити потенцијалне опасности, као и на примену мера заштите на раду. 

Коришћење техничких апарата и ИКТ уређаја у животном и радном окружењу, ученици углавном упознају 

скоро свакодневно у својим домовима. Уз активну улогу ученика и примену мултимедија указивати на 
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правилну употребу и евентуалне последице у случају непридржавања упутстава за коришћење и 

неисправности техничких апарата у домаћинству (усисивач, миксер, разне грејалице и др.). 

Препоручени број часова за реализацију ове наставне теме је 6. 

 

Саобраћај 

 

Ова област је изузетно важна јер се ученици петог разреда осамостаљују и шире радијус свог кретања, а 

статистика говори да у нашој земљи још увек велики број деце страда у саобраћају. По природи њиховог 

узраста још увек нису довољно пажљиви у саобраћају где могу бити пешаци, путници, возачи бицикла и 

дечијих возила. Зато је тежиште исхода на безбедном понашању и преузимању личне одговорности ученика 

за понашање у саобраћају. Употреба заштитне опреме при вожњи бицикла и других дечијих возила, као и 

коришћење сигурносних појасева у возилу је најважнији исход који треба постићи. Ученици треба да се на 

интересантан и очигледан начин упознају са правилима и прописима кретања пешака и бициклиста у 

саобраћају, начинима регулисања саобраћаја и безбедном кретању од школе до куће, да упознају 

хоризонталну, вертикалну и светлосну сигнализацију. За реализацију ових наставних садржаја треба 

користити одговарајуће мултимедије, а за практично увежбавање могу се користити полигони у оквиру школе 

или саобраћајне макете које могу израдити и ученици на редовним часовима или у раду слободних 

активности, као и коришћењем рачунарске симулације. 

Ученици имају прилику да упознају разне професије у области регулисања друмског саобраћаја и могућности 

и процене сопствених потенцијала и интересовања у вези са тим професијама. 

Препоручени број часова за реализацију ове области је 14. 

 

 

 

 

Техничка и дигитална писменост 

 

Циљ наставне теме је да ученици овладају вештинама употребе информационо-комуникационих технологија 

у техници и схвате њихову природну повезаност. У оквиру препорученог броја часова планирано је да се 

ученици упознају са техничким цртежом и обрадом дигиталне слике на рачунару. 

Техничко цртање представља универзални језик и основу техничке писмености у графичким комуникацијама 

у свим подручјима технике и свакодневном животу. Технички цртеж је средство размене информација у 

техници, од његовог настанка до производње тј. од идеје до реализације. Ученици развијају вештине читања 

и израде једноставнијих техничких цртежа и израду техничке документације. Ученике треба научити како се 

скицом може изразити идеја и како се применом правила (стандарда) израђује технички цртеж. Ученици 

треба да упознају формате папира и основни прибор за техничко цртање. Инсистирати на правилном 

коришћењу прибора за техничко цртање увежбавањем приликом геометријског цртања (паралелне линије, 

нормалне линије, кружнице). Потребно је да сваки ученик самостално нацрта једноставан технички цртеж у 

одређеној размери користећи одговарајуће врсте линија као и елементе котирања. 

Планирани исходи у области употребе и примене информационо-комуникационих технологија у техници у 

петом разреду се првенствено односе на правилно и безбедно коришћење дигиталних уређаја (рачунар, 

лаптоп, таблет, мобилни телефон, тв, дигитални фотоапарат, веб камера) а потом и на овладавање вештинама 
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обраде дигиталне слике на рачунару у циљу стицања одговарајућих компетенција које се односе на 

документовање и дизајн. Ово је једна од основних вештина које су неопходне у стицању општих 

предузетничких компетенција. Препоручује се наставницима да са ученицима у пару вежбају пренос података 

између рачунара и екстерних уређаја (мобилни телефон, фотоапарат) а да сваки ученик самостално реализује 

процедуре током рада на рачунару. Такође је препорука да сваки ученик (користећи знања и вештине које је 

стекао на часовима информатике и рачунарства) реализује једноставну вежбу уметања фотографије у 

одговарајући програм за обраду текста и уређивање документа. Где год је то могуће, треба користити 

Интернет претрагу и приступ online ресурсима. 

Препоручени број часова за реализацију ове области је 16. 

 

Ресурси и производња 

 

Ученике треба упознати са појмом природних ресурса на Земљи и са значајем њиховог очувања. Тежиште ове 

теме је на енергији и материјалима. Назначити основне изворе енергије као важан ресурс за живот људи, 

технолошке процесе и производњу без улажења у детаље. Упознати ученике са начином коришћења и 

претварања у неке корисне облике њима већ познатих извора енергије воде, ветра и Сунца. 

Други важан ресурс су материјали. Упознати ученике са појмом и поделом материјала (природни, вештачки). 

Врсте и својства материјала (физичка, хемијска и механичка): дрво, папир, текстил, кожа објаснити на 

елементарном нивоу. Начин обраде материјала (принципи деловања алата за механичку обраду материјала, 

испитивање материјала). Припрема за обраду. Приказати правилно коришћење алата за ручну обраду 

материјала, извођење операција и заштита на раду: обележавање, сечење, завршна обрада (бушење, 

равнање, брушење). Избор материјала, операција и алата и редоследа њихове примене. Рециклажа 

материјала и заштита животне средине. Поступно увођење ученика у рад са алатом при извођењу разних 

операција мења суштински карактер наставе технике и технологије – обрада материјала тако постаје средство 

креативног изражавања, а не циљ у настави технике и технологије. Програм се реализује у форми предавања 

(теоретска настава) и вежби. 

Приликом вежбања са алатима и при обради материјала потребно је да ученици своје идеје исказују 

самостално. Препорука је да ученици, на крају ове области, направе план израде и самостално израде 

најмање три једноставна модела. 

Препоручени број часова за реализацију ове области је 20. 

 

Конструкторско моделовање 

 

У овом делу програма ученици реализују заједничке пројекте примењујући претходно стечена знања и 

вештине из области обликовања и обраде материјала, употребе ИКТ-а у техници и техничког цртања. Циљ 

наставне теме је постављање циљева и приоритета, планирање, доношење одлука, тимски рад, 

комуникацијске вештине, као и развијање упорности, позитивног односа према раду, способностима 

решавања проблема, самопроцењивања и критичког мишљења. 

Препорука је да се пројекти реализују у паровима или малим групама. 

Наставник упознаје ученике са правилима рада у групи, поделом посла и одговорностима, са динамиком и 

роковима за реализацију пројектних активности. Ученици се сами опредељују за одређену активност у оквиру 

групе. Пружа им се могућност да реализују своју идеју која је у складу са њиховим интересовањима и 

способностима при чему се постиже потпуна диференцијација и индивидуализација наставе. Ученици 
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самостално истражују информације за пројектни задатак користећи информационо-комуникационе 

технологије, налазе решење, формирају идеју, израђују техничку документацију, планирају и реализују 

сопствени производ. Идентификација и избор материјала и алата за реализацију пројекта врше се уз подршку 

наставника. У том процесу, ученици усвајају и примењују знања, развијају вештине, ставове, одговорност и 

самосталност. Препорука је да се користе материјали и технологије које су ученици упознали у претходној 

области. Ученици самостално врше мерење и обележавање. Обрада материјала може се вршити 

индивидуално али је препорука да ученици раде у пару, чиме развијају способност сарадње и социјалних 

вештина. По завршетку, ученици самостално представљају производ/модел, усмено образлажући ток 

реализације, процењујући оствареност резултата и предлог унапређења. Тежиште оваквог рада није на 

квалитету коначног продукта већ на процесу који има своје кораке и на сарадничким односима у раду у групи. 

Наставник је ту пажљиви посматрач, помагач када је то потребно, давалац повратне информације и неко ко 

охрабрује. Ученицима јасно треба указати да се и на неуспелим продуктима може много научити ако се схвати 

где су грешке направљене. Дискутовати са ученицима и о цени понуђених решења. Нагласити важност доброг 

планирања буџета потребног за његову реализацију као и негативних последица лоших прорачуна. На тај 

начин ученике полако оспособљавати да размишљају предузетнички и развијати им основне компетенције 

везане за финансијску писменост. 

Препоручени број часова за реализацију ове области је 16. 

 

БИОЛОГИЈА 

Циљ: Циљ наставе и учења биологије је да ученик изучавањем живих бића у интеракцији са животном 

средином и биолошких процеса развије одговоран однос према себи и природи и разумевање значаја 

биолошке разноврсности и потребе за одрживим развојем 

 

Шести  разред 

Исходи: 

 упореди грађу животиња, биљака и бактерија на нивоу ћелије и нивоу организма; 

 повеже грађу и животне процесе на нивоу ћелије и нивоу организма; 

 одреди положај органа човека и њихову улогу; 

 цртежом или моделом прикаже основне елементе грађе ћелије једноћелијских и вишећелијских 

организама; 

 користи лабораторијски прибор и школски микроскоп за израду и посматрање готових и самостално 

израђених препарата; 

 хумано поступа према организмима које истражује; 

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

 табеларно и графички представи прикупљене податке и изведе одговарајуће закључке; 

разматра, у групи, шта и како учи и где та знања може да примени. 

 направи разлику између животне средине, станишта, популације, екосистема и еколошке нише; 

 размотри односе међу члановима једне популације, односе између различитих популација, као и односе 

имеђу различитих популација на конкретним примерима; 

 илуструје примерима међусобни утицај живих бића и узајамни однос са животном средином; 

 повеже узроке нарушавања животне средине са последицама по њу и људско здравље и делује личним 

примером у циљу заштите животне средине; 

 хумано поступа према организмима које истражује; 

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

 табеларно и графички представи прикупљене податке и изведе одговарајуће закључке; 
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разматра, у групи, шта и како учи и где та знања може да примени. 

 истражи утицај средине на испољавање особина, поштујући принципе научног метода; 

 идентификује примере природне и вештачке селекције у окружењу и у задатом тексту/илустрацији; 

 повеже еволутивне промене са наследном варијабилношћу и природном селекцијом; 

 хумано поступа према организмима које истражује; 

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

 табеларно и графички представи прикупљене податке и изведе одговарајуће закључке; 

 групише организме према особинама које указују на заједничко порекло живота на Земљи; 

 одреди положај непознате врсте на „дрвету живота“, на основу познавања општих карактеристика 

једноћелијских и вишећелијских организама; 

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

 табеларно и графички представи прикупљене податке и изведе одговарајуће закључке; 

 разматра, у групи, шта и како учи и где та знања може да примени. 

Садржај програма 
Р. бр. 

наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 

часова   

по теми 

број часова 

обраде 

осталих 

типова  

1.  
ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ 

КАО ОСНОВА ЖИВОТА 

БИ.1.1.1, 

БИ.1.1.3, 

БИ.2.1.1, 

БИ.2.1.2, 

БИ.1.2.1, 

БИ.1.2.2, 

БИ.1.2.3, 

БИ.1.2.4, 

БИ.2.2.1, 

БИ.2.2.3, 

БИ.1.3.1, 

БИ.1.5.1, 

БИ.2.5.1, 

БИ.1.6.1, 

БИ.1.6.2, 

БИ.1.6.3, 

БИ.2.6.1, 

БИ.2.6.3, 

БИ.3.6.1, 

БИ.3.6.2. 

3 1 2 

2.  ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ 

БИ.1.4.1, 

БИ.2.4.1, 

БИ.1.4.2,БИ.

3.4.2, 

БИ.1.4.3, 

БИ.1.4.4, 

9 4 5 
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БИ.2.4.4, 

БИ.3.4.4,  

БИ 3.4.5. 

3.  НАСЛЕЂИВАЊЕ И ЕВОЛУЦИЈА 

БИ.1.3.1, 

БИ.3.3.1, 

БИ.1.3.2, 

БИ.2.3.2, 

БИ.2.3.3, 

БИ.3.3.3, 

БИ.2.3.4, 

БИ.1.3.5. 

48 25 23 

4.  
ПОРЕКЛО И РАЗНОВРСНОСТ 

ЖИВОТА 

БИ.1.1.4, 

БИ.2.1.4, 

БИ.2.1.4,БИ.

3.1.2,БИ.3.1.

3,БИ.3.6.2 

6 3 3 

5.  ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 

БИ.1.2.4,БИ.

1.5.4,БИ.2.5.

4,БИ.3.5.5, 

БИ.1.6.1, 

БИ.1.6.3, 

БИ.2.6.3, 

БИ.3.6.1. 

6 3 3 

укупно: 72 36 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пројектна настава 

Р. бр. 

наставне 

теме НАЗИВ ПРОЈЕКТА Предмети 

број 

часова   

по теми 

1.  Колонијални облик волвокс биологија 2 
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Начин реализације  

Како би се постигли постављени циљеви и исходи настава ће се организовати на следећи начин:  

 Облик рада: фронтално-индивидуални  

 Метод рада: монолошко-дијалошки 

 Активности: ученици слушају, посматрају, бележе, користе лупе и микроскоп по потреби, постављају 

питања, закључују 

 Наставна средства: визуелна наставна средства, школски панои и модели 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Циљ    

 Развој одговорности за заједничка постигнућа који подстиче развијање критичког односа према 

другима 

 Развој тимског духа и оснаживање породице 

 Упознавање са интересовањима и хобијима других ученика и међусобно боље упознавање 

 Усвајање и коришћење вокабулара везаног за интересовања и хобије, фотографије, изражавање 

прошлости, активности на отвореном 

 Рaзвиjaњe знaњa кoja сe oднoсe нa oписивaњe мeстa 

 

Шести разред 

Исходи 
Ученици ће: 

Бити у стању да активно учествује у тимском раду 
Користити  усвојен вокабулар 
Бити упознат са интересовањима и хобијима других ученика 
Моћи да напише свој блог 
Моћи да направи свој фотоалбум и опише своја искуства из прошлости 
Моћи да опише географски положај и карактеристике места 
Моћи да опише најпопуларнија места за одмор и рекреацију у Шкотксој 
Бити у стању да истражи, мапира и опише најпопуларнија места за одмор и рекреацију у Србији 

 

Садржај програма 
Р. бр. 

наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 

часова   

по теми 

број часова 

обраде 

осталих 

типова  

1.  
СЛОБОДНО ВРЕМЕ – ЗАБАВА, РАЗОНОДА, 
ХОБИЈИ 

1.1.1.  1.1.2.  

1.1.3. 1.1.4.  

1.1.5. 1.1.6. 

1.1.7. 1.1.8. 

1.1.9. 1.1.10.  

1.1.11. 1.1.12. 

1.1.13.  1.1.14. 

1.1.15. 1.1.16. 

1.1.17. 1.1.18.  

1.1.20. 1.1.21. 

1.1.22. 1.1.23. 

4 1 3 
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1.2.1. 1.2.2. 

1.2.3. 1.2.4.  

1.3.1. 1.3.2. 

2.1.1.  2.1.2. 

2.1.3. 2.1.14. 

2.1.6. 2.1.7.  

2.1.12. 2.1.13. 

2.1.15. 2.1.18. 

2.1.19. 2.1.20. 

2.1.22. 2.1.24.  

2.1.25. 2.1.26. 

2.2.1. 2.2.2. 

2.2.3. 2.2.4. 

2.3.1.  2.3.2. 

2.  
ВРЕМЕНСКО ИСКУСТВО И ДОЖИВЉАЈ 
ВРЕМЕНА 

1.1.1.  1.1.2.  

1.1.3. 1.1.4.  

1.1.5. 1.1.6. 

1.1.7. 1.1.8. 

1.1.9. 1.1.10.  

1.1.11. 1.1.12. 

1.1.13.  1.1.14. 

1.1.15. 1.1.16. 

1.1.17. 1.1.18.  

1.1.20. 1.1.21. 

1.1.22. 1.1.23. 

1.2.1. 1.2.2. 

1.2.3. 1.2.4.  

1.3.1. 1.3.2. 

2.1.1.  2.1.2. 

2.1.3. 2.1.14. 

2.1.6. 2.1.7.  

2.1.12. 2.1.13. 

2.1.15. 2.1.18. 

2.1.19. 2.1.20. 

2.1.22. 2.1.24.  

2.1.25. 2.1.26. 

2.2.1. 2.2.2. 

2.2.3. 2.2.4. 

2.3.1.  2.3.2. 

3 1 2 

3.  СПОРТ 

1.1.1.  1.1.2.  

1.1.3. 1.1.4.  

1.1.5. 1.1.7. 

1.1.8. 1.1.9. 

1.1.10.  1.1.11. 

1.1.12. 1.1.13.  

1.1.14. 1.1.15. 

1.1.17. 1.1.18.  

1.1.20. 1.1.22. 

1.1.23. 1.2.1. 

1.2.2. 1.2.3. 

1.2.4.  1.3.1.  

1.3.2. 1.3.3. 

1.3.4. 1.3.5. 

2.1.1.  2.1.2. 

4 2 2 
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2.1.3. 2.1.14. 

2.1.6. 2.1.7. 

2.1.8.  2.1.12. 

2.1.13. 2.1.15. 

2.1.16. 2.1.18. 

2.1.19. 2.1.20. 

2.1.22. 2.1.23. 

2.1.24.  2.1.25. 

2.1.26. 2.2.1. 

2.2.2. 2.2.3. 

2.2.4. 2.3.1. 

2.3.2. 2.3.4. 

укупно: 11 4 7 

 

 

Пројектна настава 

Р. бр. 

наставне 

теме НАЗИВ ПРОЈЕКТА Предмети 

број 

часова   

по теми 

2.  A Class Blog – writing about peoples’ interests and hobbies 

Српски језик и 

књижевност, 

рачунарство и 

информатика, 

географија 

4 

3.  A Photo Album 

Српски језик и 

књижевност, 

историја 

3 

4.  An outdoor activity map 

Српски језик и 

књижевност, 

физичко и 

здравствено 

васпитање, 

рачунарство и 

информатика, 

географија 

4 

 

 

 

Начин реализације  

Како би се постигли постављени циљеви и исходи настава ће се организовати на следећи начин: 

Дијалошка метода, дискусија, метода демонстрације, метода графичких радова, истраживачка метода, ИКТ 

метода. Фронтални, индивидуални и рад у пару. Интернет, библиотека, старе фотографије, рачунар, 

пројектор. 
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ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ  

 

Циљ учења Физичког и здравственог васпитања је да ученик унапређује физичке способности, моторичке 

вештине и знања из области физичке и здравствене кулотуре, ради очувања здравља и примене правилног и 

редовног физичког вежбања у савременим условима живота и рад 

 

Шести разред 

Исходи 
Ученици ће: 

• примени комплексе простих и опште припремних вежби одговарајућег обима и интензитета у 

самосталном вежбању; 

• сврсисходно користи научене вежбе у спорту, рекреацији и различитим ситуацијама; 

• упоређује и анализира сопствене резултате са тестирања уз помоћ наставника са вредностима за свој 

узраст; 

• примени достигнути ниво усвојене технике кретања у игри, спорту и свакодневном животу; 

• примени атлетске дисциплине у складу са правилима; 

• развија своје моторичке способности применом вежбања из атлетике; 

• одржава равнотежу у различитим кретањима, изводи ротације тела; 

• примени вежбања из гимнастике за развој моторичких способности;  

• изведе елементе одбојкашке технике;  

• примени основна правила одбојке; 

• користи елементе технике у игри; 

• примени основне тактичке елементе спротских игара; 

• учествује на такмичењима између одељења; 

• изведе кретања у различитом ритму; 

• игра народно коло; 

• изведе основне кораке плеса из народне традиције других култура;  

• изведе кретања, вежбе и саставе уз музичку пратњу; 

  

• вреднује утицај примењених вежби на организам; 

• процени ниво сопствене дневне физичке активности; 

• користи различите вежбе за побољшање својих физичких способности;   
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• процени последице недовољне физичке активности; 

• примени мере безбедности у вежбању  у школи и ван ње; 

• одговорно се односи према објектима, справама и реквизитима; 

• примени и поштује правила игара у складу са етичким нормама; 

• примерено се понаша као учесник или посматрач на такмичењима; 

• решава конфликте на друштвено прихватљив начин; 

• пронађе и користи различите изворе информација за упознавање са разноврсним облицима физичких 

и спортско-рекреативних активности; 

• прихвати победу и пораз;  

• уважи различите спортове без обзира на лично интересовање; 

• примени усвојене моторичке вештине у ванредним ситуацијама; 

• повеже значај вежбања за одређене професије; 

• вреднује лепоту покрета у физичком вежбању и спорту; 

• подстиче породицу на редовно вежбање; 

• повеже врсте вежби, игара и спорта са њиховим  утицајем  на здравље; 

• коригује дневни ритам рада, исхране и одмора у складу са својим потребама;  

• користи здраве намирнице у исхрани; 

• разликује корисне и штетне додатке исхрани;  

• примењује здравствено-хигијенске мере у вежбању;  

• правилно реагује и пружи основну прву помоћ приликом повреда; 

• чува животну средину током вежбања; 

• препозна последице конзумирања дувана, алкохола и штетних енергетских напитака; 

• води рачуна о репродуктивним огранима приликом вежбања.  

Садржај програма 
Р. бр. 

наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 

часова   

по теми 

број часова 

обраде 

осталих 

типова  

1.  Атлетика 

1.1.3. 

1.1.4. 

1.1.7. 

1.1.8. 

1.1.9. 

1.1.10. 

18 8 10 

2.  Спортска гимнастика 1.1.11. 17 6 11 
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1.1.12. 

1.1.13. 

1.1.14. 

1.1.16. 

1.1.17. 

1.1.18. 

1.1.19. 

3.  Спортске игре - Кошарка 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.2.4. 

1.3.3. 

1.3.4. 

2.1.1. 

17 7 10 

4.  Ритмичка гимнастика и плесови 

. 

3.1.18. 
3 2 1 

5.  Полигон  9 1 8 

6.  Тестирање и мерење 

1.3.1. 

1.3.2. 

1.3.3. 

1.3.4. 

8 7 1 

7.  Активности по избору ученика  10 3 7 

укупно: 72 31 41 

 

Пројектна настава 

Р. бр. 

наставне 

теме НАЗИВ ПРОЈЕКТА Предмети 

број 

часова   

по теми 

1.  Прављење снешка белића Ликовна култура 2 

 

 

Начин реализације 

Час Физичког и здравственог васпитања био би реализован уз оптимално коришћење простора, реквизита и 

справа , због великог броја ученика и мора бити у функцији рационалне организације и како групног тако и 

индивидуалног процеса увежбавања задатка. 
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ФИЗИКА 

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 

 

Шести разред 

Исходи 
По завршетку разреда 

Ученици ће бити у стању да: 

 стекне појам о начину како физика истражује природу 

 зна  да разликује појмове физичких тела од супстанција од којих се састоје тела 

 зна врсте кретања и описује их помоћу појмова и физичких величина 

 зна математичку зависност брзине и уме да је израчуна 

 користи јединицу за брзину у SI систему: m/s  

 уме да измери и израчуна сталну брзину 

 разликује временски тренутак од временског интервала 

 користи јединице SI система набројаних физичких величина (m, s, ...) 

 на основу појма узајамног деловања тела (одбијања, привлачења, деформација, промене кретања) 

схвати силу као меру узајамног деловања тела, која се мери динамометром 

 уме да измери силу динамометром 

 користи јединицу силе у SI систему:N 

 зна да је сила векторска величина 

 зна које су основне физичке величине и њихове мерне јединице 

o да повеже физичке величине са одговарајућим мерним јединицама 

 овлада мерењем следећих физичких величина: дужине, времена и запремине 

 уме да рукује мерилима и инструментима за мерење одговарајућих физичких величина лењиром, 

мерномтраком, нонијусом, хронометром, мензуром 

 добије представу о маси као карактеристици физичког  тела при узајамном деловању тела, да зна да се 

маса тела мери вагом и да је адитивна величина 

 уме помоћу дефиниционих формула да израчуна бројне вредности густине 

 уме дао одреди густину чврстих тела и течности мерењем масе и запремине 

 зна јединице масе и густинеу SI систему:kg, kg/m3 одреди притисак чврстих тела мерењем и 

израчунавањем 

 користи јединицу притиска у SI систему: Pa  

 схвати преношење притиска у течностима и гасовима 

 разуме Паскалов закон 

 разуме атмосферски притисак 

 

Садржај програма 
Р. бр. 

наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 

часова   

по теми 

број часова 

обраде 

осталих 

типова  

1.  Увод у физику  4 2 7 
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2.  

Кретање Основни 

1.2.1, 1.2.2, 

1.2.3; 1.4.4  

 

Средњи 

2.2.1, 

2.2.2;2.4.1; 

2.6.1, 2.6.2, 

2.6.3; 2.7.1 

 

Напредни 

3.2.1;3.4.1; 

3.7.1, 3.7.2 

14 

6 7+1 

3.  

Сила Основни 

1.1.1, 1.1.2  

 

Средњи 

2.1.1, 2.1.2; 

2.4.1, 2.4.3; 

2.6.1, 

2.6.2, 2.6.3; 

2.7.1 

Напредни 

3.7.1, 3.7.2 

14 

7 7 

4.  

Мерење Основни 

1.4.1,1.4.2,1.4.

3,1.4.5,1.4.6; 

1.7.1, 1.7.2  

 

Средњи 

2.4.1, 2.4.2, 

2.4.3, 2.4.4; 

2.7.3 

Напредни 

3.4.1, 

3.4.3;3.7.1, 

3.7.2 

 

13 6 

3+4 
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5.  

Маса и густина Основни 

1.1.1, 1.1.2  

 

Средњи 

2.1.1, 2.1.2; 

2.4.1, 2.4.3; 

2.6.1, 2.6.2, 

2.6.3; 2.7.1 

Напредни 

3.7.1, 3.7.2 

15 6 

6+3 

6.  

Притисак Основни 

1.1.3; 1.4.1, 

1.4.2, 1.4.3 

Средњи 

2.1.1, 2.1.5, 

2.1.6;2.4.1, 

2.4.3; 2.6.1 

Напредни 

3.1.3, 3.1.4 

12 5 

6+1 

укупно: 72 32 40 

 

Пројектна настава 

Р. бр. 

наставне 

теме НАЗИВ ПРОЈЕКТА 2Предмети 

број 

часова   

по теми 

2.  Мерење физика 4 

 

Начин реализације  

Програмски садржаји доследно су приказани у форми која задовољава основне методске захтеве наставе 

физике: Поступност (од простијег ка сложенијем) при упознавању нових појмова и формулисању закона. 

Очигледност при излагању наставних садржаја (уз сваку тематску целину побројано је више демонстрационих 

огледа). Индуктивни приступ (од појединачног ка општем) при увођењу основних физичких појмова и закона. 

Повезаност наставних садржаја (хоризонтална и вертикална). Стога, приликом остваривања овог програма 

било би пожељно да се свака тематска целина обрађује оним редоследом који је назначен у програму. Тиме 

се омогућује да ученик лакше усваја нове појмове и спонтано развија способност за логичко мишљење. 

Циљеви и задаци наставе физике остварују се кроз следеће основне облике:  

1. излагање садржаја теме уз одговарајуће демонстрационе огледе;  

2. решавање квалитативних и квантитативних задатака; 
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 3. лабораторијске вежбе; 

 4. коришћење и других начина рада који доприносе бољем разумевању садржаја теме (домаћи задаци, 

читање популарне литературе из историје физике и сл.);  

5. систематско праћење рада сваког појединачног ученика 

Методска упутства за решавање рачунских задатака При решавању квантитативних (рачунских) задатака из 

физике, у задатку прво треба на прави начин сагледати физичке садржаје, па тек после тога прећи на 

математичко формулисање и израчунавање 

Методска упутства за извођење лабораторијских вежби Лабораторијске вежбе чине саставни део редовне 

наставе и организују се на следећи начин: ученици сваког одељења деле се у две групе, тако да свака група 

има свој термин за лабораторијску вежбу. Опрема за сваку лабораторијску вежбу умножена је у више 

комплета, тако да на једној вежби (радном месту) може да ради два до три ученика. Вежбе се раде 

фронтално. Час експерименталних вежби састоји се из: уводног дела, мерења и записивања резултата 

мерења. 

ГЕОГРАФИЈА 

 

Шести разред 

 

 

Циљ  

Географска знања су значајна компонента опште културе сваког човека; ученици кроз овај предмет 
упознају основне објекте, појаве и процесе у простору, њихове узрочно – последичне везе и односе 
и на основу тога изграђују сопствено географско мишљење, о свом завичају, држави, континенту и 
свету као целини…настава географије оспособљава ученике да користе географску карту, раде на 
терену и самостално проналазе и анализирају изворе географских информација; кроз стечена знања  
ученици изграђују свест о значају заштите свих геосфера као еколошког оквира за живот на Земљи - 
и формирају одговоран однос према животној средини…улога географије огледа се и у развијању 
толерантног става према различитим народима, њиховим културама и начину живота;  
Исходи 
Ученици ће: 

- упознати предмет проучавања,  поделу и значај друштвене географије.. 
- стећи основна знања и вештине из картографије, и оспособити се за коришћење географске карте као 
извора информација и оријентације.. 
- стећи основна знања и појмове из географије становништва и насеља, и схватити улогу природних, 
друштвених и привредних чинилаца и њихово јединство.. 
- стећи основна знања о привреди, њеној подели и факторима развоја.. 
- упознати најважније међународне организације и интеграцијске процесе у Европи и у свету, као и њихов 
значај за политички, економски и културни развој.. 
- упознати најважније природне, друштвене и економско-географске одлике  Европе – и специфичности 
њених регија и држава.. 
- развити  географско мишљење засновано на повезаности и међуусловљености географских појава и 
процеса у простору и времену.. 

       - развити естетска опажања и осећања проучавањем и упознавањем природних и других феномена у 

геопростору.. 

       -  



178 

 

Садржај програма 
Р. бр. 

наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 

часова   

по теми 

број часова 

обраде 

осталих 

типова  

1.  ДРУШТВО И ГЕОГРАФИЈА     

ГЕ. 1.3.1. 

ГЕ. 3.3.1. 

ГЕ. 3.3.2 

2 1 1 

2.  ГЕОГРАФСКА КАРТА     

ГЕ. 1.1.1. 

ГЕ. 1.1.2. 

ГЕ. 1.2.3. 

ГЕ. 2.1.1. 

ГЕ  2.1.2. 

ГЕ. 2.1.3. 

ГЕ. 2.1.4. 

ГЕ.  3.1.1 

16 9 7 

3.  СТАНОВНИШТВО 

Г Е. 1.3.1. 

Г Е. 2.3.1. 

ГЕ.3.3.1- 

12 7 5 

4 НАСЕЉА 

Г Е. 1.3.1. 

Г Е. 2.3.1. 

ГЕ.3.3.1 

6 4 2 

5 ПРИВРЕДА 

ГЕ. 1.3.2. 

ГЕ.  2.3.2. 

ГЕ.3.3.2 

13 8 5 

6 ДРЖАВА И ИНТЕГРАЦИОНИ ПРОЦЕСИ    

ГЕ  1.1.3.  

ГЕ  2.1.2.  

ГЕ  3.4.3.  

ГЕ  2.3.2.  

ГЕ  2.1.3.  

 

9 5 4 

7 ГЕОГРАФИЈА ЕВРОПЕ     

ГЕ.  1.4.1. 

ГЕ.  1.4.2. 

ГЕ.  2.4.2. 

ГЕ.  2.1.2. 

ГЕ.  2.1.4. 

14 7 7 
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ГЕ.3.4.2 

укупно: 72 41 31 

 

Пројектна настава 

Р. бр. 

наставне 

теме НАЗИВ ПРОЈЕКТА Предмети 

број 

часова   

по теми 

3.  Терцијарни сектор привреде.. географија 3 

 

 

Начин реализације : 

-перспективе развоја географске науке, а примерен је интересовањима и потребама ученика;  стечена 

знања и вештине ученици ће примењивати у истраживању и анализирању одређених географских појава 

и процеса, који се односе на наставне садржаје предвиђене програмом;  неопходно је заинтересовати 

ученике да, у складу са својим узрасним способностима, истражују и локалну средину, да проналазе и 

користе различите изворе информација и да се оспособљавају за самостално учење.  

-програм је конципиран тако да се заснива на: постепеном увођењу и развијању географских појмова, 

појава и процеса у оквиру програмских садржаја спирално распоређених у другом образовном циклусу, 

значајних за успешније разумевање укупних садржаја који су неопходни у процесу даљег учења; 

 -на првом наставном часу наставник упознаје ученике са циљевима, задацима и програмским садржајима 

географије за шести разред и даје им јасна упутства за рад, посебно наглашава зашто и како се обрађују 

садржаји опште физичке и друштвене географије и истиче њихов значај за успешну обраду регионалне 

географије европског континената и његових држава и света у целини.. 

- наставна тема Географска карта чини скуп знања и практичних вештина којима ученици треба да 

овладају у настави географије и односе се на познавање оријентације у простору, практично коришћење и 

познавање географске карте; у том погледу географска настава пружа могућност ученицима да у 

континуираном раду са географским картама савладају вештину од једноставнијег до сложенијих облика 

читања карата; сталном употребом географске карте знање се проширује и продубљује, упознају се 

различити аспекти карте и усавршава се њена практична примена.. наставни садржаји из картографије 

имају велики образовни значај јер чине основу за разумевање свих аспеката географске науке и наставе, 

али имају и општеобразовни значај због потребе коришћења карата скоро у свим областима човекове 

делатности... обрада картографских садржаја на најбољи начин се може реализовати кроз посматрање, 

мерење, бележење, цртање, вежбање на часу у учионици или на терену;  важну улогу имају наставни 

објекти и средства као што су поједини наставни модели и глобуси.  

-наставна тема Становништво и насеља на Земљи конципирана је тако да се њеном обрадом укаже на 

најважније демографске и демогеографске проблеме човечанства; тежиште треба да буде на основним 

одликама становништва, врстама и типовима насеља; препорука је да се статистички подаци приказују 

само илустративно (табеле, дијаграми, старосна пирамида) или компаративно, а да се не инсистира на 

њиховом запамћивању.. 

 

 

 

-у оквиру регионалне географије предвиђена је обрада Европе у целини, која треба да пружи могућност 

сагледавања општих одлика континента да би се на основу тога јасније могле уочити особености 

појединих регионалних целина и појединих држава Европе, разматрајући их  и са аспекта привреде, 

привредних сектора и перспективе истих....приликом обраде регија потребно је да се, на основу 

познавања континента као целине, истакну њихове битне физичкогеографске одлике и њихов утицај на 
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производњу и размештај становништва;  сваки чинилац треба да буде истакнут тако да се одмах могу 

уочити специфичности сваке регије; кроз политичку поделу треба истаћи како је до ње дошло ради бољег 

разумевања данашњег стања; приликом обраде ових садржаја могућа је корелација са садржајима из 

наставног предмета историје... потребно је, такође, указати на постојеће разлике у степену развијености 

привреде држава Европе, као и на противуречности које постоје између природних богатстава и нивоа 

развијености њихове привреде. .при излагању садржаја о државама треба указати на неопходност 

сарадње земаља и на интеграцијске процесе у региону, Европи и свету, као и на потребу уважавања 

различитости и толеранције на свим нивоима.  

 

                                           ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ  

Циљ 

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

и процедура грађанског друштва постане свестан својих права и одговорности, осетљив за потребе 

појединаца и заједнице и спреман да активно делује у заједници уважавајући демократске вредности 

Шести  разред 

Исходи 
Ученик ће бити у стању да : 

 

-аргументује значај инклузивног образовања, права и потребе за образовањем свих ученика; 

-штити своја права на начин који не угрожава друге и њихова права; 

-идентификује показатеље кршења права детета у свакодневном животу, примерима из прошлости, 

литературе; 

-сврсисходно користи кључне појмове савременог демократског друштва: демократија, грађанин, власт; 

-образложи улогу грађана у друштвеном систему и систему власти на примеру; 

-разликује стварну партиципацију ученика у одељењу и школи од симболичке и декоративне; 

-позитивно користи интернет и мобилни телефон за учење, информисање, дружење, покретање акција; 

-образложи могући утицај друштвених мрежа на ставове и деловање појединца; 

-примени 7 правила за сигурно четовање и коришћење CMC порука; 

-препознаје ситуације дигиталног насиља и зна како да реагује и коме да се обрати за помоћ; 

-учествује у избору теме, узорка и инструмента истраживања; -учествује у спровођењу истраживања, 

прикупљању и обради добијених података и извођењу закључака; 

-презентује спроведено истраживање и добијене резултате; 

-процењује ефекте спроведеног истраживања и идентификује пропу-сте и грешке; 

-у дискусији показује вештину активног слушања, износи свој став заснован на аргументима, комуницира на 

конструктиван начин;  

-учествује у доношењу правила рада групе и поштује их; 

-проналази, критички разматра и користи информације из различитих извора. 
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Садржај програма 
Р. бр. 

наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 

часова   

по теми 

број часова 

обраде 

осталих 

типова  

1.  ЉУДСКА ПРАВА  8 7 1 

2.  ДЕМОКРАТСКО ДРУШТВО  8 7 1 

3.  ПРОЦЕСИ У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ  10 6 4 

4.  ГРАЂАНСКИ АКТИВИЗАМ  10 6 4 

укупно: 36 26 10 

 

Пројектна настава 

Р. бр. 

наставне 

теме НАЗИВ ПРОЈЕКТА Предмети 

број 

часова   

по теми 

1.  
Употреба и злоупотреба интернета и мобилних телефона. 

 

Грађанско 

васпитање 
4 

 

 

Начин реализације 

Како би се постигли постављени циљеви и исходи настава ће се организовати на следећи начин 

Методе рада 

- текстуална 

- дијалошка 

- демонстративно-илустративна 

- игровне активности 

- писани радови 

- интерактивна (кооперативна)         

 

Облици рада 

- фронтални 

- индивидуални 

- у пару 

- групни 

 

Наставна средства 

- рачунар/интернет 

- плакати 

-          приручници 
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ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

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. 

Шести разред 

Исходи 
Ученик уме да: 

ИКТ 

 правилно користи ИКТ уређаје 

 креира, уређује и структуира дигиталне садржаје који садрже табеле у програму за рад са текстом и 

програму за рад са мултимедијалним садржајима 

 креира и обрађује дигиталну слику 

 самостално снима и врши обраду аудио и видео записа 

 уређује мултимедијалну презентацију која садржи аудио и видео садржаје 

 чува и организује податке локално или у облаку  

  

ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ 

 одговорно и правилно користи ИКТ уређаје у мрежном окружењу 

 разликује основне интернет сервисе 

 примењује поступке и правила за безбедно понашање и представљање на мрежи 

 приступа Интернету, самостално претражује, проналази и процењује информације и преузима их на 

свој уређај поштујући ауторска права 

 објасни поступак заштите дигиталног производа/садржаја одговарајућом СС лиценцом 

 објасни поступак прикупљања података путем онлајн упитника 

  

РАЧУНАРСТВО 

 креира једноставан програм у текстуалном програмском језику 

 користи математичке изразе у једноставним програмима 

 објасни и примени одговарајућу програмску структуру (наредба доделе, гранања, петље) 

 користи нумеричке, текстуалне и једнодимензионалне низовске вредности 

 разложи сложен програм на једноставније целине (подпрограме) 

 проналази и отклања грешке у програму 

  

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 

 сарађује с осталим члановима групе у свим фазама пројектног задатка 

 креира, уређује и стртруктуира дигиталне садржаје који комбинују текст, слике, линкове, табеле и 

анимације 

 креира рачунарске програме у вези пројектног задатка 

 поставља резултат свог рада на Интернет ради дељења са другима уз помоћ наставника 

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

Садржај програма 

Р. бр. 

наставне 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 
број 

часова   

број часова 

обраде осталих 
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теме по теми типова 

1.  ИКТ  10 6 4 

2.  ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ  4 3 1 

3.  РАЧУНАРСТВО  16 12 4 

4.  

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 

 6 2 4 ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 

ИКТ И ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ 

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК - РАЧУНАРСТВО 

укупно: 36 23 13 

Пројектна настава 

Р. бр. 

наставне 

теме 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА Предмети 

број 

часова   

по теми 

1.  

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 

ИКТ И ДИГИТАЛНА 
ПИСМЕНОСТ 

- Штетност употребе рачунара 

- Не постоји штетност 

употребе рачунара 

Рачунарство и 

информатика, 

биологија, грађанско 

васпитање 

3 

- Зависност од интернета 

- Дигитално насиље 

Рачунарство и 

информатика, 

грађанско васпитање 

- Е-отпад и рециклажа 

- Графити уметност или 

вандализам? 

Рачунарство и 

информатика, 

биологија 

Рачунарство и 

информатика, 

ликовна култура 

2.  
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК - 
РАЧУНАРСТВО 

Историјско путовање кроз 
средњи век 

Рачунарство и 

информатика, 

историја 

3 

Како убедити тинејџере да се 
здраво хране? 

Рачунарство и 

информатика, 

биологија, 

математика 

Како уредити учионицу? 

Рачунарство и 

информатика, 

техника и 

технологија, 

математика 

 

Начин реализације  
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Како би се постигли постављени циљеви и исходи настава ће се организовати на следећи начин: 

- реализује се у кабинету за информатику и рачунарство, одељење се дели у две групе 

- препознавањем специфичности учења ученика наставник ће прилагођавати наставне активности 

- наставне активности укључују практичан рад на рачунару, повезивање различитих садржаја из других тема 

унутар самог предмета, као и других предмета 

- планиране активности ученика прати сажето и јасно упутство за реализацију задатака, уз претходну 

демонстрацију  поступка ода стране наставника 

- кроз дискусију са ученицима бирају се адекватни алати, концепти и стратегија за реализацују одређених 

активности 

- у току реализације активности успостављају се и негују се навике и понашања као што су: поступност, 

аналитичност, истрајност, самосталност, али и спремност за сарадњу и одговоран приступ тимском раду 

- поред уџбеника  ученици се упућују на коришћење и других извора информација 

- настава се реализује комбиновањем различитих метода (монолошко-дијалошка, демонстрациона, 

практичан рад, рад на тексту, рад на пројекту) и облика рада (индивидуални, у пару, групни и фронтални) 

- настава се реализује уз коришћење расположивих ИКТ наставних средстава, одговарајућег софтвера, 

уџбеника, наставних филмова, презентација, слика, приручника. 

Избор метода и облика рада зависи од наставних садржаја које треба реализовати на часу и предвиђених 

исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика 

Ради развијања међупредметних компетенција и остваривања корелације са другим предметима, реализују 

се са ученицима два пројектна задатка који обухватају теме и из других предмета  (један из области ИКТ и 

Дигитална писменост и други из области Рачунарство). 

ИСТОРИЈА 

Циљ  

Изучавајући историјске догађаје, појаве, процесе и личности ученик ће стећи 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. 

 

Шести разред 

Исходи 
Ученици ће: 

Образложити узроке и последице догађаја на конкретним примерима 
Приказује на историјској карти динамику различитих историјских појава 
Сагледа значај и улогу историјских личности у прошлости 
Разликује основна обележја и карактеристике верских институција у средњем и новом веку 
Идентификује основне одлике у начину производње у средњем и новом веку 

 

Садржај програма 
Р. бр. НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди број број часова 
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наставне 

теме 

часова   

по теми обраде 

осталих 

типова  

1.  ОСНОВИ ПРОУЧАВАЊА ПРОШЛОСТИ 

1.1.1.; 1.1.4.; 

1.1.6.; 1.2.1.; 

1.2.2.;  

2.1.1.; 2.2.1. 

3.1.1.; 3.2.1. 

6 2 4 

2.  
ЕВРОПА, СРЕДОЗЕМЉЕ И СРПСКЕ ЗЕМЉЕ 
У РАНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ 

1.1.5.; 1.1.6.; 

1.1.7.;  1.1.8.; 

1.1.9.; 1.1.10. ; 

1.2.1.; 1.2.2.; 

1.2.3.; 1.2.4.;  

2.1.1. , 2.1.3. , 

2.1.6.; 2.2.1.; 

2.2.2.; 2.2.3. 

3.1.1.; 3.1.6.; 

3.2.3.; 3..2.5. 

18 12 6 

3.  
ЕВРОПА, СРЕДОЗЕМЉЕ И СРПСКЕ ЗЕМЉЕ 
У ПОЗНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ 

1.1.4.;1.1.5.; 

1.1.6.; 

1.1.8.;1.1.9.; 

1.1.19.; 1.2.1.; 

1.2.3.; 1.2.4.; 

1.2.5. 

2.1.1.; 2.1.3.; 

2.1.6.; 2.2.1.; 

2.2.3.;  

3.1.1.; 3.1.2.; 

3.2.3.3.1.5.; 

3.1.6.; 3.2.1.; 

3.2.3.; 3.2.5.; 

3.2.6. 3.2.7. 

32 24 8 

4.  

ЕВРОПА, СРЕДОЗЕМЉЕ И СРПСКЕ ЗЕМЉЕ 
У РАНОМ НОВОМ ВЕКУ 

 (прединдустријско доба) 

1.1.4.; 1.1.6; 

1.1.7.; 

1.1.9.;1.1.10.; 

1.2.1.; 1.2.2.; 

1.2.3.; 1.2.4.; 

1.2.8. 

2.1.1., 2.1.2.; 

2.1.3.; 2.1.5.; 

2.2.1.; 2.2.2.; 

2.2.3.;  

3.1.1., 3.1.2.; 

3.1.3.; 3.1.4.; 

3.1.5.; 3.2.1.; 

16 10 6 
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3.2.4. 

укупно: 72 48 24 

 

Пројектна настава 

Р. бр. 

наставне 

теме НАЗИВ ПРОЈЕКТА Предмети 

број 

часова   

по теми 

3.  НЕМАЊИЋИ ОЧИМА УЧЕНИКА Историја  5 

 

 

Начин реализације  

Настава Историје реализује се на часовима редовне наставе. Користећи корелацију са дртугим предметима 

врши се повезивање градива што омогућава сагледавање садржаја интердисциплинарно. То ће омогућити 

лакше остваривање исхода. 

 

Ликовна култура 

Циљ 

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

практичан рад оспособљава за комуникацију  и да изграђује позитиван однос према култури и уметничком 

наслеђу свог и других народа. 

 

Шести разред 

Исходи 
Ученик  ће да : 

користи одабране информације као подстицај за стваралачки рад; 
прави разноврсне текстуре на подлогама, облицима или у апликативном програму; 
користи изражајна својства боја у ликовном раду и свакодневном животу; 
обликује самостално или у сарадњи са другима, употребне предмете од материјала за рециклажу; 
изрази своје замисли и позитивне поруке одабраном ликовном техником; 
опише свој рад, естетски доживљај простора, дизајна и уметничких дела; 
идентификује теме у одабраним уметничким делима и циљеве једноставних визуелних порука; 
повезује карактеристичан експонат и одговарајући музеј; 
разматра са другима шта и како је учио и где та знања може применити. 
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Садржај програма 
Р. бр. 

наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 

часова   

по теми 

број часова 

обраде 

осталих 

типова  

1.  

СВЕТ УОБРАЗИЉЕ У ЛИКОВНИМ 

ДЕЛИМА 

 

ЛК.1.1.1. 

  

ЛК.1.1.3.  

ЛК.1.2.1.  

ЛК.1.3.2.  

ЛК1.3.3. 

 

ЛК.2.1.2.  

 

ЛК.2.2.1.  

 

 

ЛК.3.1.2.  

 

ЛК.3.2.3. 

 

 

ЛК.3.2.4.  

 

 

 

9 1 8 

2.  
БОЈА 

 

ЛК.1.1.1.  

ЛК.1.1.3.  

ЛК.1.2.1.  

ЛК.1.3.2.  

ЛК1.3.3.  

 

ЛК.2.1.2.  

ЛК.2.2.1.  

 

ЛК.3.1.2.  

 

ЛК.3.2.3 

 

ЛК.3.2.4 

 

9 2 7 
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3.  
ТЕКСТУРЕ 

 

ЛК.1.1.1.  

  

ЛК.1.1.3.  

 

ЛК.1.2.1.  

ЛК.1.3.2.  

 

ЛК1.3.3.  

 

ЛК.2.1.2.  

 

ЛК.2.2.1.  

 

 

ЛК.3.1.2.  

 

ЛК.3.2.3. 

 

 

ЛК.3.2.4. 

 

7 1 6 

4.  
КОМУНИКАЦИЈА 

 

ЛК.1.1.1.  

  

ЛК.1.1.3.  

 

ЛК.1.2.1.  

ЛК.1.3.2.  

 

ЛК1.3.3.  

 

ЛК.2.1.2.  

 

ЛК.2.2.1.  

 

 

ЛК.3.1.2.  

 

ЛК.3.2.3. 

 

 

4 1 3 
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ЛК.3.2.4. 

 

5.  
ПРОСТОР 

 

ЛК.1.1.1. 

  

ЛК.1.1.3.  

ЛК.1.2.1.  

ЛК.1.3.2.  

ЛК1.3.3.) 

 

ЛК.2.1.2.  

ЛК.2.2.1.  

 

ЛК.3.1.2.  

 

ЛК.3.2.3 

 

 

ЛК.3.2.4. 

 

7 0 7 

укупно: 36 5 31 

 

 

Начин реализације  

 

Час Ликовне културе биће реализован са 2 часа недељно у оквиру редовне наставе и уз примену свих 

методичких средстава .  Кроз израду задатка и изражавање мишљења о свом раду и радовима других ученик 

долази до исхода и потребних компетенција. На почетку сваког задатка обрађује се наставна јединица кроз 

дискусију са ученицима у којој је увек присутна илустративна метода помоћу различитих наставних средстава 

од којих су најчешћа илустрације уметничких дела као и радови ученика из школске збирке. Када ученици 

усвоје нове садржаје и разумеју шта се тражи у задатку прелазе на практичан рад(метода сазнавања кроз 

праксу) у коме је увек на почетку присутна брејнсторминг метода како би се створили услови за 

индивидуално и креативно решавање задатка. Сходно томе наставник прати индивидуално сваког ученика. 

Методом сазнавања кроз праксу ученици уопштавају, понављају и вежбају усвојена знања и усавршавају 

вештине и навике како би се оспособили за самосталан рад. То подразумева експериментисање ликовним 

материјалима, при чему ученици опробавају, истражују, откривају, стичу искуство које касније могу успешно 

да примењују у ликовном изражавању. Неретко се у изради задатка користи хеуристички приступ како би се 

појаве и процеси схватили и савладали темељно и у потпуности. 
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МАТЕМАТИКА 

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

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

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

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

Шести разред 

Исходи 
Ученици ће: 

  прочита, запише, упореди и представи на бројевној правој целе и рационалне бројеве 

(записане у облику разломка или у децималном запису); 

 одреди супротан број, апсолутну вредност и реципрочну вредност рационалног броја; 

 израчуна вредност једноставнијег бројевног израза и реши једноставну линеарну једначину и 

неједначину у скупу рационалних бројева; 

 реши једноставан проблем из свакодневног живота користећи бројевни израз, линеарну 

једначину или неједначину; 

 примени пропорцију и проценат у реалним ситуацијама; 

 прикаже податке и зависност између две величине у координатном систему (стубичасти, 

тачкасти и линијски дијаграм); 

 тумачи податке приказане табелом и графички; 

 класификује троуглове односно четвороуглове на основу њихових својстава; 

 конструише углове од 90° и 60° и користи њихове делове за конструкције других углова; 

 уочи одговарајуће елементе подударних троуглова; 

 утврди да ли су два троугла подударна на основу ставова подударности; 

 конструише троугао, паралелограм и трапез на основу задатих елемената (странице и углови 

троуглова и четвороуглова и дијагонала четвороугла); 

 примени својства троуглова и четвороуглова у једноставнијим проблемским задацима; 

 сабира и одузима векторе и користи их у реалним ситуацијама; 

 одреди центар описане и уписане кружнице троугла;   

 примењује особине централне и осне симетрије и транслације у једноставнијим задацима; 

 израчуна површину троугла и четвороугла користећи обрасце или разложиву једнакост. 

 
 

Садржај програма 
Р. бр. 

наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 

часова   

по теми 

број часова 

обраде 

осталих 

типова  

1.  

Цели бројеви 

 

MA.1.1.1. 

MA.1.1.3. 

МА.1.1.4. 

MA.1.1.6. 

MA.2.1.2. 

24 9 15 
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MA.2.1.4. 

MA.3.1.1. 

MA.3.1.3. 

2.  

Рационални бројеви MA.1.1.1. 

MA.1.1.2 

MA.1.1.3. 

MA.1.1.4. 

MA.1.2.1. 

MA.1.5.4. 

MA.2.1.1. 

MA.2.1.2. 

MA.2.1.4. 

MA.2.2.5. 

MA.2.5.4. 

MA.3.1.1. 

MA.3.1.3. 

MA.3.5.4. 

MA.3.4.2. 

24 9 15 

3.  
Троугао  

 

MA.1.3.2. 

MA.2.3.2. 

MA.3.3.2. 

MA.3.3.6. 

 

24 9 15 

4.  
Четвороугао 

 

MA.1.3.2. 

MA.2.3.2. 

MA.3.3.2. 

MA.3.3.6. 

 

22 8 14 

5.  
Површина троугла и четвороугла 

 

MA.1.3.2. 

MA.2.3.6. 

MA.3.3.6. 

MA.3.3.2. 

16 6 10 
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6.  Писмени задаци  8  8 

укупно: 144 50 94 

 

Пројектна настава 

Р. бр. 

наставне 

теме НАЗИВ ПРОЈЕКТА Предмети 

број 

часова   

по теми 

4.  Кредит математика 5 

5.  Колач 
математика,енглески 

језик 
5 

 

 

Начин реализације  

Цели бројеви 

Проширивањем система N0, природних бројева са нулом, настаје систем целих бројева Z, као 

скуп који је допуњен негативним целим бројевима и на који се, са N0, такође проширује значење 

операција и релација.. 

Први корак у овом проширењу чини додавање негативних целих бројева скупу N0, а 

природни бројеви у том ширем скупу слове као позитивни цели бројеви. Уз то треба истаћи значење 

тих бројева које они имају на разним скалама (термометарској, табли лифта, приказивању прихода и 

расхода...)., пожељно је, на конкретним примерима, на разним скалама приказати неке позитивне и 

негативне температуре, нека позитивна и негативна финансијска стања, надморску висину... 

Поређење целих бројева ослања се интуитивно на њиховом представљању тачкама на 

бројевној правој и прати представу о распореду тих тачака. Уз ту представу иде и она о усмереној 

дужи као „ходу” од тачке нула до тачке која представља тај број. Треба нагласити да, када се 

бројевна права позитивно оријентише, кретање у супротном смеру генерише негативне бројеве. 

(координатне) нуле.   

Сабирање у скупу Z интерпретира се као настављање „ходова” тј. надовезивање усмерених 

дужи, у смислу да 3 + 5 представљање наставак „кретања“ у истом смеру, а да 3 + (–5) представља 

кретање за 3 јединице у позитивном смеру и потом 5 јединица у негативном смеру. После рада са 

конкретним примерима (који би били систематски груписани и записивани, као на пример, 7 + 5, 7 + 

(–5), (–7) + 5, (–7) + (–5) ) треба прећи на формалну дефиницију збира целих бројева. Особине 

сабирања целих бројева (комутативност и асоцијативност) такође треба приказати кроз конкретне 

примере. Једноставно треба показати да 7 + (–5) има једнаку вредност као и (–5) + 7, тј. да је потпуно 

свеједно да ли се „крећемо“ прво у позитивном смеру за 7 јединичних дужи или у негативном смеру 

за 5 јединичних дужи. 

 Одузимање у скупу Z дефинише се као сабирање са супротним бројем, па је потребно истаћи 

да је у скупу Z та операција увек изводљива, тј. да више није неопходно да умањеник буде већи или 

једнак од умањиоца. 
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Приликом увођења множења у скупу Z, први корак је опет интуитиван. Кроз низ примера 

долазимо до правила за множење позитивног и негативног целог броја као и важних последица: 

n  (–1) = (–1)  n =  1  (–n) = (–n)  1 = – n.  тј. да је                    n  (–m) =  n  (–1)  m = – n  m.  

 Објаснити случај множења два негативна цела броја  

Свуда прво долазе конкретни примери множења, па се после њих дају опште формулације. 

Својства комутативности и асоцијативности множења илуструју се прво на конкретним примерима, а 

тек потом се и формално изводе на основу дефиниције множења. На сличан начин, преко примера и 

кроз задатке, треба илустровати и својство дистрибутивности. Кроз примере треба и показати да 

скуп Z није затворен за дељење, тј. да количник два цела броја није увек цео број. 

Наративно изражавање дефиниција и својстава је дидактички врло оправдано, али тек када 

ученици стекну искуство кроз примере и задатке треба дати прецизну математичку формулацију (а 

не да се прво искажу правила, а потом да се на основу датих правила решавају задаци).  

На крају ове теме треба дати преглед основних својстава операција у скупу Z користећи a, b, c 

итд. као ознаке за променљиве (а не оне којима се истиче знак целог броја).  

 

Рационални бројеви  

Проширивање скупа ненегативних рационалних бројева тече на потпуно аналоган начин као и 

проширивање скупа N0, при чему се треба позивати на одговарајуће поступке примењене у случају 

конструкције система Z и тиме скраћивати излагање. Када је r  Q+, негативне рационалне бројеве 

треба означавати пишући  и избегавати непотребно нагомилавање заграда. Дељење у систему 

рационалних бројева Q осмишљава се као множење реципрочним бројем, па треба истаћи да је сад 

та операција увек изводљива (сем дељења нулом, кад треба рећи да такво дељење нема смисла). На 

крају, систематизују се основна својства операција у скупу Q. 

Решавање линеарних једначина и неједначина обрађивати после проширења бројевних 

система до скупа Q рационалних бројева. Тек у овом скупу je то решавање изводљиво без познатих 

ограничења. Позната правила решавања једначина и неједначина наведеног облика треба повезати 

и објаснити одговарајућим особинама операција у скупу Q: ако је a = b, онда је a + c = b + c, ако је a < 

b онда је             a + c < b + c итд. На пример, неједначина 5 – 3x < 6  се може решавати следећим 

корацима: 5 < 6 + 3x (обема странама додато 3x), –1 < 3x (обема странама додато –6), 3x > –1, x >  

(обе стране помножене са ). Пожељно је приликом објашњавања користити модел теразија. Кад се 

бирају нешто сложенији примери једначина и неједначина, непозната треба да фигурише само 

једанпут (на пример, 3·(7x – 4) = 25). Решавајући текстуалне проблеме састављањем и решавањем 

одговарајућих једначина и неједначина, утврђују се научени поступци и сагледава њихова примена. 

У делу који се односи на примену, најпре увести појам координатног система (апсцисна и 

ординатна оса, јединична дуж, квадранти), као и појам координата као уређеног пара који одређује 

положај тачке у координатној равни. У овом делу постоји могућност за понављање појмова из 

претходне године, одређивање осно и централно симетричних тачака и објеката у координатном 

систему у односу на координатне осе и координатни почетак, као и транслације тачака или познатих 

геометријских објеката за задати вектор. Обрадити одређивање растојања између две тачке само 
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када оне имају једнаке вредности апсциса или ордината, а одређивање средишта дате дужи у 

координатном систему повезати са појмом аритметичке средине из петог разреда.  

Након усвајања основних појмова, ученици могу да прошире знања из петог разреда и 

приказују податке о зависним величинама табелама, тачкастим, линијским или стубичастим 

дијаграмима (и са вишеструким стубићима). Важно је да се ученици оспособе да „читају“ графиконе 

и уочавају зависности међу величинама и у случајевима када оне нису приказане директно на 

графикону или табели (пређени пут ‒ брзина, број килограма ‒ цена и сл). У овом делу ученици би на 

једном делу часова, када савладају основне појмове, могли да се оспособе за елементарно 

коришћење неког од бесплатних динамичких софтвера за приказивање објеката у координатном 

систему и за цртање дијаграма. 

Након понављања о појму размере из претходног разреда, увести појам пропорције и 

коефицијента пропорционалности. Обраду овог градива подредити практичном циљу, уз 

повезивање са већ познатим садржајима Математике (проценти) и других предмета (Физика, 

Географија, Биологија, Информатика) у циљу израчунавања непознатог члана пропорције.  

Кроз практичне примере, увести појам директне и обрнуте пропорционалности уз приказ 

зависности директне пропорционалности у координатном систему. Директну пропорционалност 

приказивати графички у координатном систему и условом у = kх, при чему се не уводи општи појам 

функције, а може се поменути назив график линеарне функције. График линеарне функције повезати 

са практичним примерима из свакодневног живота и других предмета. 

Троугао 

Основни циљ наставе геометрије је да се настави прелаз, започет у петом разреду, са нивоа 

визуелизације на ниво анализирања и апстракције са првим корацима према дедукцији. Због тога 

треба инсистирати на правилним формулацијама, закључивању, коришћењу логичких везника (и, 

или, ако...онда), али не треба претеривати у строгости код појединих дефиниција и доказа. Изузетно 

је значајно да се садржаји повезују са познатим појмовима и тврђењима из претходних разреда. У 

неким једноставнијим ситуацијама дати потпуне доказе тврђења. 

Појам троугла повезати са познатим појмом затворене изломљене линије, а обим троугла 

повезати са збиром дужина дужи. 

Повезати тврђење о збиру унутрашњих углова троугла са познатим својствима 

трансверзалних углова и анализирати својства спољашњих углова троугла. Ученике навикавати да 

систематски и прецизно користе одговарајуће ознаке при обележавању страница, темена и углова 

троугла. Инсистирати да класификацију троуглова на оштроугле, правоугле и тупоугле усвоје сви 

ученици. 

Појмове једнакокраког и једнакостраничног троугла повезати са осном симетријом и 

инсистирати да ученици прихвате да се наспрам једнаких углова у троуглу налазе једнаке странице и 

обрнуто. 

Објаснити чињеницу да се наспрам дуже странице у троуглу налази већи угао и обрнуто, као и 

теорему о неједнакости троугла. 

Увести висину троугла као дуж која садржи теме троугла и нормална је на праву одређену 

наспрамном страницом, али не помињати ортоцентар, који је предвиђен за седми разред. 
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Конструкције висине лењиром и шестаром повезати са знањима из петог разреда – конструкцијом 

нормале из тачке на праву.  

Јасно истаћи да је у (геометријским) конструкцијама дозвољена употреба само обичног 

лењира и шестара. Важно је са ученицима поновити конструкције нормале на праву из дате тачке и 

паралеле дате праве кроз тачку која не припада тој правој. 

Након претходних уводних садржаја о троуглу, обрадити основне конструкцијe троуглова: 

(СУС) (УСУ) (ССС) (ССУ) .Сваку од основних конструкција треба да прати одговарајуће тврђење о 

одређености страница и углова троугла. На примерима илустровати ситуације када није могуће 

конструисати одговарајући троугао. На часовима вежбања, кроз задатке истицати специфичности у 

вези са конструкцијама једнакокраких, једнакостраничних и правоуглих троуглова. Обрада појма 

подударности међу троугловима природно се дели на три фазе. У првој фази увести појам 

подударности ослањајући се на визуелну перцепцију и геометријску интуицију ученика. Два троугла 

сматрамо подударним ако се један од њих може пренети тако да потпуно поклопи други, односно 

ако се ти троуглови разликују само по свом положају (у равни) и осим тога не постоји било каква 

друга разлика међу њима (по облику и димензијама). У овој фази, најважније је да ученици уочавају 

парове одговарајућих страница и парове одговарајућих углова два подударна троугла. Друга фаза је 

упознавање са ставовима подударности. Треба се ограничити искључиво на задатке: 

 у којима су дата (нацртана или описана) два троугла за које се непосредно (са слике или из 

текста) могу уочити једнакости из услова неког става; 

 у којима се захтева од ученика да уочи који став се може применити и да одреди једнакост 

осталих парова одговарајућих страница, односно углова.  

Четвороугао 

У овој области треба обрадити дефиниције и основна својства четвороуглова: паралелограма, 

квадрата, правоугаоника, ромба, трапеза и делтоида. Истицати и логичку повезаност ових фигура 

(квадрат је правоугаоник, правоугаоник је паралелограм, ромб је паралелограм). Посебно је важно 

нагласити да све особине паралелограма задовољавају и квадрат, правоугаоник и ромб, али да и 

сваки од њих има своје специфичне особине.  

Запазити да се четвороугао разлаже на два троугла (дијагоналом), ослањајући се на теореме 

о угловима троуглова доћи до одговарајуће теореме о угловима четвороуглова. Паралелограму 

посветити највећу пажњу и обновити научено о паралелограму у петом разреду. Важно је доказати 

својства паралелограма. Нагласити да су тачни и обрати неких теорема у вези са паралелограмом. 

Треба се ослањати на карактеристична (и изведена) својства при извођењу једноставнијих 

конструкција поменутих геометријских фигура и конструкције са њима повезаним елементима 

(дужима, угловима и дијагоналама).  

Обновити појам усмерених дужи и вектора (интезитет, правац, смер, једнакост вектора). 

Увести појам супротног вектора и множења вектора бројем. Објаснити поступак сабирања вектора 

надовезивањем вектора. Повезати сабирање вектора са паралелограмом, дијагоналом 

паралелограма. Одузимање вектора увести као сабирање вектора при чему се један вектор сабира 

са супротним вектором другог вектора.  

Трапез дефинисати као четвороугао који има тачно један пар паралелних страница. 

Разлагањем трапеза на паралелограм и троугао или паралелограм и два троугла проучити његова 
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својства. Такође, иста разлагања применити приликом конструкције трапеза и тако извођење 

конструкције трапеза свести на оне конструкције које су ученицима већ познате. Код увођења појма 

средње линије троугла и трапеза и њихових својстава треба се ослонити на знања о векторима. 

Увести  појам и особине делтоида. Није предвиђена конструкција делтоида. 

Површина четвороугла и троугла 

Појам површине, којој је посвећено доста пажње, ученици су упознали у првом циклусу. 

Важно је обновити јединице које се користе за мерење површине. Показати и израчунавање 

површине неких једноставнијих фигура нацртаних у квадратној мрежи, при чему је један квадрат те 

мреже изабран за јединицу мере. Једначење површина геометријских фигура осмишљава се на 

класични начин, ослањајући се на појмове разложиве једнакости. При томе се узима да су површине 

подударних троуглова једнаке. 

Полазећи од формуле за површину правоугаоника, допуњавањем и разлагањем, изводе се 

формуле за површину паралелограма, троугла и трапеза. Обрадити израчунавање површине 

четвороуглова са нормалним дијагоналама: квадрат, ромб, делтоид, као и израчунавање површине 

произвољног четвороугла разлагањем на познате геометријске фигуре. Укључити практичне 

примене рачунања површина реалних објеката, и кроз ту примену константно обнављати јединице 

за мерење дужине и површине. Обрадити и ситуације у којима се рачуна површина фигура задатих у 

координатном систему. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Музичка култура 

 

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

стваралачко и критичко мишљење, формира естетску перцепцију и музички укус, као и одговоран 

однос према очувању музичког наслеђа и култури свoгa и других нaрoдa. 

 

Шести разред 

Исходи 
Ученик ће моћи да: 

-опише улогу музике у средњовековној Србији; 

-уочи разлике између духовних и световних вокалних композиција средњег века и ренесансе 

 -уочи основне карактеристике музичког стваралаштва у средњем веку и ренесанси; 

 

 -повеже различите видове музичког изражавања са друштвено-историјским амбијентом у коме су настали; 

-наведе изражајна средстава музичке уметности карактеристична за период средњег века и ренесансе 

-разликује вокално-инструменталне и инструменталне облике сред- њег века и ренесансе 

-одреди врсту музичког инструмента са диркама по изгледу и звуку; 

-опише разлику у начину добијања звука код иснтрумената са диркама; 
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-препозна инструмент или групу према врсти композиције у оквиру датог музичког стила 

 

               

-одреди врсту музичког инструмента са диркама по изгледу и звуку; 

-опише разлику у начину добијања звука код иснтрумената са диркама; 

-препозна инструмент или групу према врсти композиције у оквиру датог музичког стила 

 

-изводи музичке примере користећи глас, покрет и традиционалне и/ или електронске инструменте, 

сaмoстaлнo и у групи; 

 

  -користи музичке обрасце у осмишљавању музичких целина кроз пeвaњe, свирaњe и пoкрeт; 

-комуницира у групи импрoвизуjући мање музичке целине глaсoм, инструмeнтом или пoкрeтом; 

-учествује у креирању шкoлских прирeдби, догађаја и пројеката; 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
 
 

 
 

Садржај програма 
Р. бр. 

наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 

часова   

по теми 

број часова 

обраде 

осталих 

типова  

1.  Човек и музика 

М.К.1.1.1. 

М.К.2.1.3. 
6 4 2 

2.  Музички инструменти 

М.К.1.1.1 

М.К.1.2.4. 

М.К.3.2.3. 

4 2 2 

3.  Слушање музике 

М.К.1.4.2. 

М.К.1.4.2. 

М.К.3.2.3. 

7 4 3 

4.  
Извођење музике певањем и свирањем 
са основама музичке писмености 

М.К.1.1.1. 

М.К.3.3.1. 

М.К.3.1.4. 

16 8 8 

5.  Музичко стваралаштво М.К.3.4.3. 3 2 1 

укупно: 20 16 36 

 

Пројектна настава 

Р. бр. 

наставне 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА Предмети 

број 

часова   
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теме по теми 

1.  Средњовековна музика 

Историја 

Ликовна култура 
1 

 

 

Начин реализације  

Како би се постигли постављени циљеви и исходи настава ће се организовати различитим облицима, 

методама, активностима, средствима: 

Методе: 

монолошка 

дијалошка 

хеуристичка  

рад на тексту 

илустративна 

игровне активности 

стваралачке активности 

Oблици рада: 

фронтални 

 групни 

у пару 

    комбиновани 

    индивидуални 

   Активности: певање, свирање, слушање, креирање музике, учење, тактирање и друго. 

   Наставна средства: дечји инструменти, ритмичке удараљке, клавир, слике инструмената и          

композитора, нотни текстови, музички слушани примери. 

 

    НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

 Циљ: ученици учећи кроз пројектну наставу уче да уче, самостално и у сарадњи с вршњацима, оспособљавају 

се за различите форме комуникације, баратају информацијама до којих долазе кроз истраживачке 

активности, решавају проблеме, користе дигиталну технологију сврсисходно, за учење и рад с подацима, 

креативно изражавање, развијају одговоран однос према друштву у којем живе, средини у којој расту и 

развијају се, као и према сопственом здрављу. 

 

 

 

Шести разред 

Исходи 
Ученици ће: Ученици ће: 
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 Моћи да опишу своју школу;  

 Моћи да опишу школу у Немачкој; 

 Затраже и дају две до три информације о својој школи и школи у Немачкој; 

 Употребе придеве, редне бројеве и да користе презент. 

 

          

 

Садржај програма 

Р. бр. 

наставне 

теме 

Н А С Т А В Н Е  Т Е М Е / О Б Л А С Т И  стандарди 

Број 

часова 

потеми 
Бројчасоваза 

   обраду 
осталетипов

ечасова 

1.  

Wieder in der Schule            

ДСТ1.1.5. 

ДСТ1.1.9. 

ДСТ1.1.12. 

ДСТ1.2.2. 

ДСТ1.3.1. 

9 3 

 

 

 

 

 

 

6 

2.  

Ich und meine Freunde ДСТ1.1.5. 

ДСТ 1.1.10. 

ДСТ 1.1.14. 

ДСТ 1.2.2. 

9     4 5 

3.  

Familie 

ДСТ 1.1.12. 

ДСТ 1.1.19. 

ДСТ 1.2.2. 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 3 



200 

 

 

 

 

4.  Familie  8 1 7 

5.  

Mein Zuhause ДСТ 1.1.10. 

ДСТ 1.1.7. 

ДСТ 1.2.2. 

ДСТ 1.3.1. 

7 3 4 

6.  

Feste und Bräuche ДСТ 1.1.9. 

ДСТ 1.2.2. 

ДСТ 1.3.1. 

4 1 3 

7.  

Essen und Trinken ДСТ 1.1.9. 

ДСТ 1.1.11. 

ДСТ 1.2.4. 

   9    4    5 

8.  

Kleidung 

ДСТ 1.1.2. 

ДСТ 1.1.12. 

ДСТ 1.1.7. 

   7 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

3 4 

9.  

Hier lebe ich ДСТ 1.1.5. 

ДСТ 1.1.11. 

ДСТ 1.2.2. 

ДСТ 1.3.5. 

8 3 5 

10.  Hier lebe ich  4  4 

  УКУПНО: 72 26 46 

 

Пројектна настава 
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Р. бр. 

наставне 

теме НАЗИВ ПРОЈЕКТА Предмети 

број 

часова   

по теми 

2.  Meine Schule 

Немачки језик, 

српски језик, 

грађанско в. 

4 

 

 

Начин реализације:  

Дијалошка метода, дискусија и метода демонстрације. Фронтални, индивидуални и рад у пару. Интернет, 

библиотека, старе фотографије, рачунар, пројектор. 

 

 

 

ОБАВЕЗНЕ ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ 

Циљ учења Обавезних физичких активности је да ученик унапређује физичке способности, моторичке 

вештине и знања из области физичке и здравствене културе, ради очувања здравља и примене правилног и 

редовног физичког вежбања у савременим условима живота и рад 

 

Шести разред 

Исходи 
Ученици ће:  

•примени комплексе простих и опште припремних вежби одговарајућег обима и интензитета у самосталном 

вежбању; 

• сврсисходно користи научене вежбе у спорту, рекреацији и различитим ситуацијама; 

• упоређује и анализира сопствене резултате са тестирања уз помоћ наставника са вредностима за свој 

узраст;    

•примени досегнути ниво усвојене технике кретања у игри, спорту и свакодневном животу; 

 

• развија своје моторичке способности применом вежбања  

• примени вежбања за развој моторичких способности;  

• изведе елементе одбојкашке, рукометне, кошаркашке, фудбалске технике;  

• примени основна правила одбојке, кошарке, рукомета, фудбала 

• користи елементе технике у игри; 

• примени основне тактичке елементе спротских игара; 

• учествује на такмичењима између одељења; 
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• изведе кретања у различитом ритму; 

вреднује утицај примењених вежби на организам; 

• процени ниво сопствене дневне физичке активности; 

• користи различите вежбе за побољшање својих физичких способности;   

• процени последице недовољне физичке активности; 

• примени мере безбедности у вежбању  у школи и ван ње; 

• одговорно се односи према објектима, справама и реквизитима; 

• примени и поштује правила игара у складу са етичким нормама; 

• примерено се понаша као учесник или посматрач на такмичењима; 

• решава конфликте на друштвено прихватљив начин; 

• пронађе и користи различите изворе информација за упознавање са разноврсним облицима физичких 

и спортско-рекреативних активности; 

• прихвати победу и пораз;  

• уважи различите спортове без обзира на лично интересовање; 

• примени усвојене моторичке вештине у ванредним ситуацијама; 

• повеже значај вежбања за одређене професије; 

• вреднује лепоту покрета у физичком вежбању и спорту; 

• подстиче породицу на редовно вежбање; 

• повеже врсте вежби, игара и спорта са њиховим  утицајем  на здравље; 

• коригује дневни ритам рада, исхране и одмора у складу са својим потребама;  

• користи здраве намирнице у исхрани; 

• разликује корисне и штетне додатке исхрани;  

• примењује здравствено-хигијенске мере у вежбању;  

• правилно реагује и пружи основну прву помоћ приликом повреда; 

• чува животну средину током вежбања; 

• препозна последице конзумирања дувана, алкохола и штетних енергетских напитака; 

• води рачуна о репродуктивним органима приликом вежбања.  

Садржај програма 
Р. бр. 

наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 

часова   

по теми 

број часова 

обраде 

осталих 

типова  

1.  Спортска игра - Футсал 

1.1.3. 

1.1.4. 

1.1.7. 

18 2 16 
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1.1.8. 

1.1.9. 

1.1.10. 

2.  Спортска игра - Рукомет 

1.1.11. 

1.1.12. 

1.1.13. 

1.1.14. 

1.1.16. 

1.1.17. 

1.1.18. 

1.1.19. 

8 - 8 

3.  Спортска игра - Кошарка 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.2.4. 

1.3.3. 

1.3.4. 

2.1.1. 

5 - 5 

4.   Спортска игра - Одбојка 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.2.4. 

1.3.3. 

1.3.4. 

2.1.1. 

5 - 5 

5.  Игре за децу 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.2.4. 

1.3.3. 

1.3.4. 

2.1.1. 

6 - 6 

6.  Такмичења 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.2.4. 

20 0 20 
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1.3.3. 

1.3.4. 

2.1.1. 

укупно: 56 2 54 

 

Пројектна настава 

Р. бр. 

наставне 

теме НАЗИВ ПРОЈЕКТА Предмети 

број 

часова   

по теми 

1.  Прављење Снешка белића Ликовна култура 1 

2.     

3.     

 

Час Обавезних физичких активности био би реализован кроз редовну наставу (36) часова једном недељно и 

(18) часова ОФА реализовало би се кумулативно суботом-по два часа кроз разна спортска такмичења сваке 

четврте недеље, уз оптимално коришћење простора, реквизита и справа, због великог броја ученика и 

мора бити у функцији рационалне организације и како групног тако и индивидуалног процеса увежбавања 

задатка. 

 

Српски језик и књижевност 

Циљ:  

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

Шести разред 

Исходи 
– повеже књижевне термине и појмове обрађиване у претходним разредима са новим делима која чита;  

– чита са разумевањем; парафразира прочитано и описује свој доживљај различитих врста књижевних дела и 

научно-популарних текстова;  

– одреди род књижевног дела и књижевну врсту;  

– прави разлику између дела лирског, епског и драмског карактера;  

– разликује ауторску приповетку од романа;  
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– анализира структуру лирске песме (строфа, стих, рима);  

– уочава основне елементе структуре књижевноуметничког дела: тема, мотив; радња, време и место радње;  

– разликује заплет и расплет као етапе драмске радње;  

– разликује појам песника и појам лирског субјекта; појам приповедача у односу на писца;  

– разликује облике казивања;  

– увиђа звучне, визуелне, тактилне, олфакторне елементе песничке слике;  

– одреди стилске фигуре и разуме њихову улогу у књижевноуметничком тексту; 

 – анализира узрочно-последичне односе у тексту и вреднује истакнуте идеје које текст нуди;  

– анализира поступке ликова у књижевноуметничком делу, служећи се аргументима из текста; 

 – уочава хумор у књижевном делу; 

 – разликује хумористички и дитирамбски тон од елегичног тона;  

– илуструје веровања, обичаје, начин живота и догађаје у прошлости описане у књижевним делима;  

– уважава националне вредности и негује културноисторијску баштину; 

 – препоручи књижевно дело уз кратко образложење;  

– упореди књижевно и филмско дело, позоришну представу и драмски текст; 

 – повеже граматичке појмове обрађене у претходним разредима са новим наставним садржајима;  

– препозна делове речи у вези са њиховим грађењем; 

 – разликује гласове српског језика по звучности и месту изговора; 

 – разликује врсте гласовних промена у једноставним примерима и примењује књижевнојезичку норму; 

 – одреди врсте и подврсте заменица, као и њихов облик; 

 – препознаје глаголска времена и употребљава их у складу са нормом;  

– разликује реченице по комуникативној функцији;  

– доследно примењује правописну норму; 

 – користи правопис (школско издање); разликује дуги и кратки акценат у изговореној речи;  

– употребљава различите облике усменог и писменог изражавања: препричавање различитих типова 

текстова, без сажимања и са сажимањем, причање (о догађајима и доживљајима) и описивање;  

– разликује и гради аугментативе и деминутиве;  

– саставља обавештење, вест и кратак извештај; 

 – разуме основна значења књижевног и неуметничког текста; 

 – проналази, повезује и тумачи експлицитно и имлицитно садржане информације у краћем, једноставнијем 

књижевном и неуметничком тексту;  

– драматизује одломак одабраног књижевноуметничког текста;  

– говори јасно, поштујући стандардно језичку норму; 
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 – изражајно чита обрађене књижевне текстове. 

Садржај програма 
Р. бр. 

наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 

часова   

по теми 

број часова 

обраде 

осталих 

типова  

1.  КЊИЖЕВНОСТ 

СЈ.1.2.1. 

СЈ.2.2.2. 

СЈ.3.2.1.  

СЈ.1.2.2. 

СЈ.2.2.3   

СЈ.3.2.2. 

СЈ.1.2.3.  

СЈ.2.2.4 

СЈ.3.2.3.  

СЈ.1.2.4. 

СЈ.2.2.5.  

СЈ.3.2.4. 

СЈ.1.2.5.  

СЈ.3.2.5. 

58 47 11 

2.  ЈЕЗИК 

CJ.1.1.3. 

CJ.2.1.3. 

CJ.3.1.3. 

CJ.1.1.4 

CJ.2.1.4  

CJ.3.1.4 

CJ.1.1.5 

50 23 27 

3.  ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

CJ.1.3.1. 

CJ.2.3.1. 

CJ.3.3.1. 

CJ.1.3.2. 

CJ.2.3.2. 

CJ.3.3.2. 

CJ.1.3.3. 

СЈ.2.3.3. 

СЈ.3.3.3. 

СЈ.3.3.5. 

31 1 30 

4.  КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК 

CJ.1.3.6. 

СЈ.3.3.6. 

CJ.1.3.5. 

5 0 5 
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СЈ.2.3.5. 

укупно: 144 71 73 

 

Пројектна настава 

Р. бр. 

наставне 

теме НАЗИВ ПРОЈЕКТА Предмети 

број 

часова   

по теми 

4.  Анализа ликова из „Дечака Павлове улице“ 
Српски језик и 

књижевност 
3 

5.  Стеван Раичковић: „Хвала сунцу, земљи, трави“ 
Српски језик и 

књижевност 
2 

 

 

Начин реализације 

ЈЕЗИК (граматика, правопис и ортоепија) 

У настави језика ученици се оспособљавају за правилну усмену и писмену комуникацију стандардним 

српским језиком. Отуда захтеви у овом програму нису усмерени само на језичка правила и граматичке норме, 

већ и на њихову функцију. На пример, реченица се не упознаје само као граматичка јединица (са становишта 

њене структуре), већ и као комуникативна јединица (са становишта њене функције у комуникацији). 

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 И и ИИ разреду у оквиру вежби слушања, говорења, читања и писања ученици запажају језичке 

појаве без њиховог именовања, да би се од ИИИ до ВИИИ разреда у концентричним круговима и 

континуираним низовима граматички садржаји изучавали поступно и селективно у складу са узрастом 

ученика. 

Поступност се обезбеђује самим избором и распоредом наставних садржаја, а конкретизација нивоа обраде, 

као врста упутства за наставну праксу у појединим разредима, назначена је описно формулисаним захтевима: 

запажање, уочавање, усвајање, појам, препознавање, разликовање, информативно, употреба, обнављање, 

систематизација и другима. Указивањем на ниво програмских захтева наставницима се помаже у њиховим 

настојањима да ученике не оптерете обимом и дубином обраде језичке грађе. 

Селективност се остварује избором најосновнијих језичких законитости и информација о њима. 

КЊИЖЕВНОСТ 

Увођење ученика у свет књижевности, али и осталих, тзв. некњижевних текстова (популарних, 

информативних), представља изузетно одговоран наставни задатак. Управо на овом ступњу школовања стичу 

се основна и врло значајна знања, умења и навике од којих ће у доброј мери зависити не само ученичка 

књижевна култура, већ и његова општа култура на којој се темељи укупно образовање сваког школованог 

човека.  

Лектира 

Укинута је неприродна и непотребна подела на домаћу и школску лектиру, па тако извори за обраду текстова 

из лектире, поред читанки, постају књиге лектире за одређени узраст и сва остала приступачна литература. 
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Дата је лектира за одређен разред, разврстана по књижевним родовима - лирика, епика, драма, да би се кроз 

све програме могла пратити одговарајућа и разложна пропорција књижевних дела. Подела је извршена 

према основној разлици везаној за стих и прозу. Лектира је обогаћена избором научнопопуларних и 

информативних текстова. 

Текстови из лектире представљају програмску окосницу. Наставник има начелну могућност да понуђене 

текстове прилагођава конкретним наставним потребама, али је обавезан и на слободан избор из наше 

народне књижевности и тзв. некњижевних текстова - према програмским захтевима. 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

Развијање језичке културе један је од најважнијих задатака наставе матерњег језика. Овај наставни процес, 

иако је програмски конституисан као посебно подручје, с посебним садржајима и облицима рада, мора се 

преносити како на обраду књижевног текста који је најбољи образац изражавања, тако и на граматику с 

правописом, која нормира правила и дефинише језичке законе. Исто тако, у повратном смеру, обрада 

књижевног текста и рад на граматици и правопису књижевног језика, мора укључивати и садржаје за 

неговање културе усменог и писменог изражавања јер су својим већим делом том циљу и подређени. Рад на 

богаћењу језичке културе треба да се интегрише са свим видовима усмених и писмених облика изражавања. 

У настави језика и културе изражавања ваља непрестано имати у виду заједнички основни циљ: развијање 

језичког мишљења и језичке свести уочавањем језичких законитости, па тек на основу такве свести прелазити 

на нормирање и дефинисање. Отуда језик као средство изражавања треба да буде предмет наставне пажње у 

свим његовим структурама. 

Неопходно је да ученици уоче разлику између говорног и писаног језика. У говорном језику реченице су 

обично краће. Чести недостаци су незавршене и стилски неуређене реченице и употреба поштапалица. 

 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

Циљ  

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

однос према раду и производњи, животном и радном окружењу, коришћењу техничких и технолошких 

ресурса, стекне бољи увид у сопствена професионална интересовања и поступа предузимљиво и 

иницијативно. 

Шести разред 

Исходи 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:  

 повеже развој грађевинарства и значај урбанизма у побољшању услова живљења; 

 анализира карактеристике савремене културе становања; 

 класификује кућне инсталације на основу њихове намене; 

 повеже развој машина и њихов допринос подизању квалитета живота и рада; 

 класификује врсте саобраћајних објеката према намени; 

 повезује неопходност изградње прописне инфраструктуре са безбедношћу учесника у саобраћају; 

 повезује коришћење информационих технологија у саобраћајним објектима са управљањем и 

безбедношћу путника и робе; 

 демонстрира правилно и безбедно понашање и кретање пешака и возача бицикла на саобраћајном 

полигону и/или уз помоћ рачунарске симулације;  

 скицира просторни изглед грађевинског објекта; 
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 чита и црта грађевински технички цртеж уважавајући фазе изградње грађевинског објекта уз примену 

одговарајућих правила и симбола; 

 користи рачунарске апликације за техничко цртање, 3D приказ грађевинског објекта и унутрашње 

уређење стана уважавајући потребе савремене културе становања; 

 самостално креира дигиталну презентацију и представља је; 

 класификује грађевинске материјале према врсти и својствима и процењује могућности њихове 

примене; 

 повезује коришћење грађевинских материјала са утицајем на животну средину; 

 повезује алате и машине са врстама грађевинских и пољопривредних радова; 

 реализује активност која указује на важност рециклаже; 

 образложи на примеру коришћење обновљивих извора енергије и начине њиховог претварања у 

корисне облике енергије; 

 правилно и безбедно користи уређаје за загревање и климатизацију простора; 

 повезује значај извођења топлотне изолације са уштедом енергије;  

 повезује гране пољопривреде са одређеном врстом производње хране; 

 описује занимања у области грађевинарства, пољопривреде, производње и прераде хране; 

 изради модел грађевинске машине или пољопривредне машине уз примену мера заштите на раду; 

 самостално/тимски врши избор макете/модела грађевинског објекта и образлажи избор; 

 самостално проналази информације о условима, потребама и начину реализације макете / модела 

користећи ИКТ; 

 креира планску документацију (листу материјала, редослед операција, процену трошкова) користећи 

програм за обраду текста; 

 припрема и организује радно окружење одређујући одговарајуће алате, машине и опрему у складу са 

захтевима посла и материјалом који се обрађује; 

 израђује макету/модел поштујући принципе економичног искоришћења материјала и рационалног 

одабира алата и машина примењујући процедуре у складу са принципима безбедности на раду; 

 учествује у успостављању критеријума за вредновање, процењује свој рад и рад других и предлаже 

унапређења постојеће макете/модела; 

 одреди реалну вредност израђене макете/модела укључујући и оквирну процену трошкова. 

 

 

 

Садржај програма 
Р. бр. 

наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ исходи 

број 

часова   

по теми 

број часова 

обраде 

осталих 

типова  

1.  Животно и радно окружење 

повеже развој грађевинарства 
и значај урбанизма у 
побољшању услова живљења; 

анализира карактеристике 
савремене културе становања; 

класификује кућне инсталације 
на основу њихове намене; 

 

6 4 2 

2.  Саобраћај 
класификује врсте саобраћајних 8 4 4 
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објеката према намени; 

 

повезује неопходност изградње 

прописне инфраструктуре са 

безбедношћу учесника у 

саобраћају; 

 

повезује коришћење 

информационих технологија у 

саобраћајним објектима са 

управљањем и безбедношћу 

путника и робе; 

 

демонстрира правилно и 

безбедно понашање и кретање 

пешака и возача бицикла на 

саобраћајном полигону и/или 

уз помоћ рачунарске 

симулације;  

3.  
Техничка и дигитална 
писменост 

скицира просторни изглед 

грађевинског објекта; 

 

чита и црта грађевински 

технички цртеж уважавајући 

фазе изградње грађевинског 

објекта уз примену 

одговарајућих правила и 

симбола; 

 

користи рачунарске апликације 

за техничко цртање, 3D приказ 

грађевинског објекта и 

унутрашње уређење стана 

уважавајући потребе 

савремене културе становања; 

 

самостално креира дигиталну 

18 2 16 
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презентацију и представља је; 

4.  Ресурси и производња 

класификује грађевинске 

материјале према врсти и 

својствима и процењује 

могућности њихове примене; 

 

повезује коришћење 

грађевинских материјала са 

утицајем на животну средину; 

 

повезује алате и машине са 

врстама грађевинских и 

пољопривредних радова; 

 

реализује активност која 

указује на важност рециклаже; 

 

образложи на примеру 

коришћење обновљивих 

извора енергије и начине 

њиховог претварања у корисне 

облике енергије; 

 

правилно и безбедно користи 

уређаје за загревање и 

климатизацију простора; 

 

повезује значај извођења 

топлотне изолације са уштедом 

енергије;  

 

повезује гране пољопривреде 

са одређеном врстом 

производње хране; 

 

описује занимања у области 

20 8 12 
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грађевинарства, 

пољопривреде, производње и 

прераде хране; 

 

изради модел грађевинске 

машине или пољопривредне 

машине уз примену мера 

заштите на раду; 

5.  

Конструкторско моделовање самостално/тимски врши избор 

макете/модела грађевинског 

објекта и образлажи избор; 

 

самостално проналази 

информације о условима, 

потребама и начину 

реализације макете / модела 

користећи ИКТ; 

 

креира планску документацију 

(листу материјала, редослед 

операција, процену трошкова) 

користећи програм за обраду 

текста; 

 

припрема и организује радно 

окружење одређујући 

одговарајуће алате, машине и 

опрему у складу са захтевима 

посла и материјалом који се 

обрађује; 

 

израђује макету/модел 

поштујући принципе 

економичног искоришћења 

материјала и рационалног 

одабира алата и машина 

примењујући процедуре у 

складу са принципима 

20 0 20 
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безбедности на раду; 

 

учествује у успостављању 

критеријума за вредновање, 

процењује свој рад и рад 

других и предлаже унапређења 

постојеће макете/модела; 

 

одреди реалну вредност 

израђене макете/модела 

укључујући и оквирну процену 

трошкова. 

укупно: 72 18 54 

 

Пројектна настава 

Р. бр. 

наставне 

теме НАЗИВ ПРОЈЕКТА Предмети 

број 

часова   

по теми 

6.  Појекат 1 – Немањићи очима ученика 
Историја, техника и 

технологија 
8 

 

 

Начин реализације ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ 

ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА Програм наставе и учења технике и технологије захтева разноврстан 

методички приступ с обзиром на различитост функција и карактера појединих делова програмских садржаја, 

као и психофизичке могућности ученика. За успешно остваривање програма, односно циља учења, потребно 

је организовати наставу у складу са следећим захтевима:  

– уводити ученике у свет технике и савремене технологије на занимљив и атрактиван начин, чиме се подстиче 

њихово интересовање за техничко стваралаштво;  

– омогућити ученицима да исказују властите креативне способности, да траже и налазе сопствена техничка 

решења и да се доказују у раду;  

– систематизовано излагати ученике проблемским ситуацијама 

 – расподела комплексних задатака на низ једноставнијих захтева, идентификовање елемента који ученик 

мора узети у разматрање приликом решавања проблемских ситуација, као и подстицање ученика на 

коришћење различитих когнитивних процеса као што су индуктивно и дедуктивно закључивање, поређење, 

класификација, предвиђање резултата, трансфер знања од познатог на непознато;  

– обезбедити услове да ученици на најефикаснији начин стичу трајна и применљива научно-технолошка 

знања и да се навикавају на правилну примену техничких средстава и технолошких поступака;  
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– не инсистирати на запамћивању података, поготову мање значајних чињеница и теоријских садржаја који 

немају директну примену у свакодневном животу; 

– ради што успешније корелације одговарајућих садржаја, усклађивања терминологије, научног 

осмишљавања садржаја и рационалног стицања знања, умења и навика, неопходна је стална сарадња са 

наставницима информатике и рачунарства, физике, математике, хемије, биологије и ликовне културе. у циљу 

развоја међупредметних компетенција;  

– приликом конкретизације појединих садржаја, нарочито упознавања нових и савремених технологија, у 

обзир узимати специфичности средине и усклађивати их са њеним потребама.  

 

Животно и радно окружење  

У области животно и радно окружење обрађују се садржаји који се односе на грађевинарство као грану 

технике. Уз помоћ медија потребно је, у најкраћим цртама, приказати историјски развој грађевинарства и 

повезати га са побољшањем услова живљења (по могућству интерактивно). Потребно је нагласити значај 

урбанизма и просторног планирања (на основу посматрања планова, макета, слика насеља, треба објаснити 

значај околине стана са хигијенског и естетског становишта). Препорука је да се користите рачунарске мапе за 

одређивање положаја грађевинских објеката у односу на околину. Путем посматрања и анализе примера, 

навести ученике да анализирају и закључују како се култура становања разликује у зависности од врста 

насеља (рурално и урбано насеље) и стамбених објеката, које су карактеристике и посебности, као и како се 

одређује распоред просторија у стану са аспекта функционалности, удобности и економичности. Потребно је 

упознати ученике са врстама и наменом кућних инсталација и правилном употребом. Препорука је да се 

обезбеде услови за ситуационо учење нпр. кроз компјутерску симулацију. Препоручени број часова је 6.  

 

Саобраћај  

У односу на програм петог разреда, у области саобраћај садржај је проширен и односи се на саобраћајне 

објекте, њихову намену, функционисање и организацију саобраћаја. Посебно обратити пажњу да безбедност 

учесника у саобраћају зависи и од прописне инфраструктуре (опреме пута, обележавање и сигнализација, 

квалитет израде саобраћајних објеката) као и прилагођавања постојећим условима (брзина). Препорука је да 

се кроз примере симулације, а који су доступни на Интернету, ученици уведу у ситуацију да препознају 

сигурносне ризике и предвиде опасне ситуације у саобраћају. Уз помоћ мултимедијалних примера објаснити 

како се управља саобраћајем коришћењем ИКТ и колико такво управљање утиче на безбедност путника и 

робе. Са аспекта безбедности учесника у саобраћају обратити пажњу на учешће пешака и возача бицикла у 

јавном саобраћају. За реализацију ових садржаја користити мултимедије као и саобраћајне полигоне 

практичног понашања у саобраћају у оквиру школе. Препоручује се да се, уколико школа нема просторне 

могућности за израду саобраћајног полигона, користе дворишта, шири ходници или фискултурне сале ради 

остваривања овог исхода. Препоручени број часова је 8.  

 

Техничка и дигитална писменост  

У овом делу програма ученици развијају нове интегрисане модалитете техничке и дигиталне писмености. На 

почетку реализације области укратко поновити која су знања и вештине из техничког цртања ученици 

усвојили у претходном разреду. Ученике треба оспособити за рад у рачунарској апликацији за техничко 

цртање примереној њиховом узрасту и потребама. Објаснити правила и симболе који се користе у техничком 

цртању у области грађевинарства. Приликом израде техничких цртежа на папиру и помоћу рачунара 

препоручује се индивидуални облик рада. Ученици треба да развијају вештине визуелног опажања и 

разумевања релацијских односа између објеката и предмета, стога је примерено задати им да скицирају 
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просторни изглед одређеног грађевинског објекта који им је познат. Представити могућности и рад са 

једноставним рачунарским апликацијама за 3D приказ грађевинских објеката. Ученицима објаснити појам 

пресека коришћењем наставних помагала и рачунарске симулације. Упознати ученике са радом у рачунарској 

апликацији за унутрашње уређење стана наглашавајући функционалност и естетску вредност решења. Како 

би ученици функционализовали стечена знања предвидите мини-пројекат на тему израде скице 

хоризонталног и вертикалног пресека стана у коме ученици живе и уређење стана према истим. Скица може 

бити израђена на папиру или помоћу рачунара. Ученици своја решења скице грађевинског објекта и 

унутрашњег уређења стана самостално представљају током редовне наставе. У оквиру ових активности 

предвидети коришћење дигиталних презентација које су ученици израдили. Акценат треба да буде на дизајну 

мултимедијалних елемената презентације, начину представљања решења (ток презентације) и развоју 

вештине комуникације (контакт са публиком), а не на техници израде презентације. У оквиру ове активности 

потребно је обезбедити простор за дискусију и давање вршњачке повратне информације на основу 

успостављених критеријума. Препоручени број часова је 18.  

 

Ресурси и производња  

Ово је сложена наставна област јер се у оквиру ње изучавају грађевинарство, пољопривреда, енергетика и 

екологија надовезује се на знања које су ученици стекли о ресурсима у петом разреду. На почетку рада на 

овој области упознати ученике, на нивоу обавештености, са основном поделом грађевинских материјала 

(према пореклу и намени). Врсте, начин производње, основне карактеристике грађевинских материјала и 

њихову примену објаснити на елементарном нивоу, без улажења у детаље. Препоручљиво је ученицима 

показати угледне примере појединих грађевинских материјала или своје предавање поткрепити сликама, 

проспектима или мултимедијом. Упознати ученике са конструктивним елементима грађевинског објекта 

(темељ, зидови, међуспратна конструкција, степенице и кров) уз међусобно функционално повезивање и 

начине изградње. Направити везу између конструктивних делова грађевинског објекта и материјала за 

њихову изградњу. Уз помоћ мултимедије или слика упознати ученике са врстама грађевинских објеката у 

оквиру нискоградње, високоградње и хидроградње. Тежиште овог дела теме ставити на изградњи стамбених 

грађевинских објеката у оквиру класичног (традиционалног) и савременог начина изградње. У оквиру овог 

дела области ученици треба да повежу делове конструкције и начине градње грађевинског објекта са 

њиховом наменом. Савремени начин изградње све више потискује традиционални начин изградње помоћу 

ручних алата и предност даје савременим грађевинским машинама уз помоћ којих се убрзава и побољшава 

квалитет изградње. У том смислу оспособити ученике да препознају и повезују алате и машине са врстама 

грађевинских радова (основна подела грађевинских машина и алата и њихове најважније карактеристике). 

Тежиште дела теме, у вези енергетике, је на рационалној потрошњи енергије за загревање стана/куће. 

Указати на значај планирања избора материјала за изградњу грађевинског објекта и његове изолације још 

током пројектовања, са аспекта рационалне потрошње енергије и уштеде топлотне енергије. Повезати значај 

извођења топлотне изолације са уштедом енергије. Упознати ученике са врстама грејања у кући/стану. Кроз 

разговор са ученицима и уз изношење различитих примера из живота, ученике упутити на правилно и 

безбедно коришћење уређаја за загревање и климатизацију простора у кући/стану, а све са циљем 

рационалне потрошње енергије. Посебно нагласити значај великих могућности коришћења обновљивих и 

алтернативних извора енергије за загревање стана/куће. За реализацију овог дела наставне теме користити 

мултимедију и разне узорке изолационих материјала. У другом делу ове области, ученике упознати са 

организацијом рада у пољопривредној производњи и најважнијим машинама и уређајима које су неопходне 

за нормално одвијање производње. Кроз разне илустрације модела или мултимедију, оспособити ученике да 

препознају основне процесе пољопривредне производње са посебним освртом на производњу хране. 

Савремена пољопривредна производња не би могла да се замисли без савремених машина и уређаја. Уз 

помоћ слика, мултимедије или макета ученицима треба представити најважније машине у пољопривреди са 

њиховим најбитнијим карактеристикама. Истакнути значај рециклаже материјала и заштите животне средине 

у грађевинарству и пољопривреди. Организовати активне методе рада и учења (рад у малим групама) при 

чему ће ученицима бити омогућено да разумеју успостављање везе између квалитета животне средине и 



216 

 

квалитета свог живота. Могуће је организовати нпр. интерни конкурс за предлог пројекта/активности којим би 

ученици приказали да разумеју које активности подстичу одрживост (нпр. штедња воде и енергије, 

разврставање отпада, рециклажа) као и да ли повезују значај тих активности са својим будућим животом, 

животом заједнице као и животом будућих генерација.  

 

практичног стваралаштва. Кроз практичан рад ученици стечена теоријска знања претварају у функционална, 

развијајући алгоритамски начин размишљања од идеје до реализације. Њихов стваралачки рад треба да се 

заснива на изради модела грађевинске или пољопривредне машине, уређаја или модела који користи 

обновљиве изворе енергије, уз обавезну примену мера заштите на раду. Препоручени број часова је 20. 

 

Конструкторско моделовање  

У овом делу програма ученици реализују заједничке пројекте примењујући претходно стечена знања и 

вештине што даје простора за креативну слободу, индивидуализацију наставе и диференцијацију према 

способностима, полу и интересовањима ученика, могућностима школе и потребама животне средине. За 

остваривање исхода у овој области потребно је поступно уводити ученике у алгоритме конструкторског 

моделовања при изради сопственог пројекта, креирању планске документације (листа материјала, неопходан 

прибор и алат, редослед операција, процена трошкова) до извршавања радних операција, графичког 

представљања замисли и процене и вредновања. Ученике треба упознати са могућношћу да се сами 

опредељују за одређену активност у оквиру дате теме која се односи на израду модела разних машина и 

уређаја у грађевинарству, израду макете грађевинског објекта или стана на основу плана и предлог за његово 

уређење као и моделовање машина и уређаја у пољопривредној производњи. Потребно је да ученици 

користе податке из различитих извора, самостално проналазе информације о условима, потребама и начину 

реализације макете/модела користећи ИКТ, израђују макету/модел, поштујући принципе економичног 

искоришћења материјала и рационалног одабира алата и машина примењујући процедуре у складу са 

принципима безбедности на раду. Реализацијом својих пројеката откривају и решавају једноставне техничке 

и технолошке проблеме, сазнавајући примену природних законитости у пракси. На тај начин ученици 

формирају свест о томе како се применом технике и технологије мења свет у коме живе. Уочавају како 

техника утиче позитивно на околину, а како се, понекад нарушава природни склад и како се могу смањити 

штетни утицаји на природно окружење и развијање еколошке свести. У пројекат се може укључити и више 

ученика уколико је рад сложенији, односно ако се ученици за такав вид сарадње одлуче. Ученици учествују у 

успостављању критеријума за вредновање, процењују свој рад и рад других и предлажу унапређење 

постојеће макете/модела. На избор активности, може утицати и опремљеност кабинета алатом и 

материјалом. У свим сегментима наставе у овој области, код ученика треба развијати предузетнички дух. 

Препоручени број часова је 20. 

 

Верска настава 

Циљ 

 

 мотивисање ученика за похађање часова верске наставе 

 Указати ученицима на старозаветна пророштва везана за долазак Спаситеља – Месије 

 Развити свест код ученика о значају покајања и врлинског живота 

 Објаснити ученицима кључне новозаветне појмове  

 Подстаћи ученике да самостално читају Свето Писмо 

 Подстаћи ученике да у описима Христових чуда увиде љубав Божију 

 Указати ученицима на повезаност Тајне Вечере и Свете Литургије; 

 Подстаћи ученике на толеранцију према припадницима других вероисповести 
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                                                        Шести разред 

Исходи 
Ученици ће: 

моћи да сагледају садржаје којима ће се бавити настава 
моћи да препозна да су Јевреји  очекивали Месију на основу старозаветних пророштава 
моћи да каже да су Јевреји пред долазак Месије били под Римском окупацијом и да су међу њима 

постојале поделе 
моћи да наведе неке од новозаветних књига и околности њиховог настанка 
моћи да пронађе одређени библијски одељак 
моћи да преприча неке од догађаја из живота Пресвете Богородице и повеже их са Богородичиним 

празницима 
моћи да усвоји вредност толеранције међу људима различитих верских убеђења 

Садржај програма 
Р. бр. 

наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 

часова   

по теми 

број часова 

обраде 

осталих 

типова  

1.  Увод  1 1  

2.  
Припрема света пред долазак Сина 
Божијег 

 6 3 3 

3.  Увод у Нови Завет  6 3 3 

4.  Богочовек-Исус Христос  17 12 5 

5.  Црква Духа Светога  6 5 1 

укупно: 36 24 12 

 

 

Пројектна настава 

Р. бр. 

наставне 

теме НАЗИВ ПРОЈЕКТА Предмети 

број 

часова   

по теми 

7.  

Религије у оквиру Римског царства и долазак хришћанства 

У оквиру теме Увод у Нови Завет. 

 

 3 

 

 

Начин реализације Постављени циљеви и исходи постижу се уз помоћ дијалошко демонстративног рада као 

и индивидуално – фронталног, уз коришћење дидактичког материјала ( помоћно средство у настави 

''Светосавско звонце'') и Светог Писма за младе, као и доступних филмских материјала. 
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Цртање, сликање, вајање 

Циљ учења предмета Цртање, сликање, вајање је да додатно подстиче развој и практичних и теоријских 

знања ученика која су важна за њихово слободно, спонтано и креативно комбиновање ликовних 

елемената, цртања, сликања, вајања, графике, примењене уметности и визуелних комуникација, а у 

циљу развоја креативног мишљења као и позитивног односа према уметничком наслеђу и културној 

баштини свог и других народа. 

 

 

Седми  разред 

 

 

Садржај програма 
Р. бр. 

наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 

часова   

по теми 

број часова 

обраде 

осталих 

типова  

1.  Цртање  8 4 4 

2.  Сликање  8 3 5 

3.  Вајање  10 5 5 

4.  Графика  10 5 5 

укупно: 36 17 19 

 

Пројектна настава 

Р. бр. 

наставне 

теме НАЗИВ ПРОЈЕКТА Предмети 

број 

часова   

по теми 

1. Графика 

Ликовна култура 

Теничко-

информатичко 

образовање 

10 

2.    

3.    

 

 

Начин реализације часова Ликовне културе 

 

Како би се постигли постављени циљеви настава ће се организовати на следећи начин: 
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Настава слободне активности Цртања, сликања, вајања треба да се одвија у једној пријатној и 

креативној атмосфери у којој сваки ученик треба да открије своја интересовања за уметност и развија своје 

посебне способности и љубав према уметности. На сваком часу обраде наставник кроз различите садржаје и 

задатаке отвара ученицима нова поља за креативно изражавање и ствара услов за активност ученика који 

самостално одлучују на који ће начин реализовати задатак(бирају медиј, технику, садржај итд.). Ученици се 

третирају као одговорни, креативни, активни учесници у чину стварања. Наставник осмишљава 

задатке заједно са ученицима и усмерава их ка самосталном доласку до решења. Наставник ради на 

реализацији идеје појединачно са сваким учеником и развија његова посебна интересовања за 

одређену врсту визуелне уметности, медиј или технику. Упућује на разне изворе информација које 

могу бити од користи ученику да на најбољи могући начин развије и реализује своју идеју. 

 

 

 

 

 

 

 

Домаћинство 

Циљ наставе изборног  предмета домаћинство јесте да ученици стекну нова знања о улози породице у 

формирању културе понашања, становања, исхране, одевања и рада, као и да интегришу и унапреде 

претходно стечена знања и вештине, усвоје вредности и формирају навике у вези с важним активностима у 

свакодневном животу.  

 

 

Седми разред 

ЗАДАЦИ  наставе домаћинства: 

 

 стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе 

домаћинства (сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе домаћинства) буду у пуној 

мери реализовани; 

 развијање свести о томе да култура становања, одевања, исхране и понашања која се стиче у 

породици доживотно утиче на културне потребе, навике и понашања ученика;  

 развијање свести о функционисању савремене породице и домаћинства, култури становања, одевања 

и исхране; 

 развијање вештина, ставова и навика одржавања одевних предмета и обуће, домаћинства и околине 

 развијање способности правилног и безбедног коришћења различитих средстава, оруђа и материјала 

у домаћинству;  

 развијање знања о компонентама правилне исхране; 

 развијање способности за поуздано и стручно коришћење различитих уређаја у домаћинству, нових 

информационих комуникационих технологија; 
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 развијање еколошке свести о значају селективног прикупљања отпада у домаћинству и спремности да 

се сопственим активностима доприноси очувању здраве околине и стандарда квалитета живљења; 

 развијање позитивних и конструктивних ставова о коришћењу научних сазнања за унапређивањe 

квалитета живота; 

 развијање сарадничких способности, способности слушања и уважавања мишљења других, 

способности изношења става и формулисања аргумената за изнети став. 

 
 

 

- Оперативни  задаци  

 

Ученици треба да: 

 

 знају значење појмa породица; 

 разумеју  улогу породице у формирању културних потреба као и формирању навика и интересовања 

које имају суштинску улогу у развоју културних потреба, креативног  понашања и самоактуализације; 

 разумеју фазе породичног живота, односе у породици и потребе савремене породице; 

 разуме да постоје различите врсте стамбеног простора, могућности за његово економично и 

целисходно коришћење, као и могућности прилагођавања потребама чланова породице; 

 разуме сличности и разлике између традиционалног и савременог начина становања; 

 развија навике хигијенског одржавања стамбеног простора и околине; 

 формира ставове о естетским вредностима у области уређења стана и околине; 

 разуме потребу за коришћењем различитог прибора и средстава за одржавање стана и околине; 

 разуме потребу за рационалном организацијом и расподелом послова у домаћинству и развија 

позитивни став. 

 

  

 

 

 

 

 

Садржај програма 
Р. бр. 

наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 

часова   

по теми 

број часова 

обраде 

осталих 

типова  

1.  Савремено домаћинство и породица  4 4 / 

2.  Култура становања  12 8 4 

3.  Култура одевања  3 1 2 

4.  Култура понашања  11 8 3 
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1.  Култура исхране  6 4 2 

укупно: 36 25 11 

 

Начин реализације  

Како би се постигли постављени циљеви настава ће се организовати  тако што ће се користити  дијалошка  и 
монолошка метода, рад на тексту и демонстративно-илустративна метода. Предвиђено је да се комбинују 
различити облици рада од фронталног преко индивидуалног, рада у пару и групи.  За  реализацију наставе 
користиће се основна техничко- помоћна и аудио-визуелна средства , ПП презентације и интернет. 
 

 

 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

Циљ учења Физичког и здравственог васпитања је да ученик унапређује физичке способности, моторичке 

вештине и знања из области физичке и здравствене културе, ради очувања здравља и примене правилног и 

редовног физичког вежбања у савременим условим живота и рада 

 

Седми разред 

Исходи 
Ученици ће:   

 примени комплексе простих и опште припремних вежби одговарајућег обима и интензитета у 

самосталном вежбању; 

 сврсисходно користи научене вежбе у спорту, рекреацији и различитим ситуацијама; 

 упоређује и анализира сопствене резултате са тестирања уз помоћ наставника са вредностима за свој 

узраст; 

 примени достигнути ниво усвојене технике кретања у игри, спорту и свакодневном животу; 

 примени атлетске дисциплине у складу са правилима; 

 развија своје моторичке способности применом вежбања из атлетике; 

 одржава равнотежу у различитим кретањима, изводи ротације тела; 

 примени вежбања из гимнастике за развој моторичких способности;  

 изведе елементе одбојкашке технике;  

 примени основна правила одбојке; 

 користи елементе технике у игри; 

 примени основне тактичке елементе спротских игара; 

 учествује на такмичењима између одељења; 

 изведе кретања у различитом ритму; 

 игра народно коло; 

 вреднује утицај примењених вежби на организам; 

 процени ниво сопствене дневне физичке активности; 

 користи различите вежбе за побољшање својих физичких способности;   

 процени последице недовољне физичке активности; 

 примени мере безбедности у вежбању  у школи и ван ње; 

 одговорно се односи према објектима, справама и реквизитима; 

 примени и поштује правила игара у складу са етичким нормама; 
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 примерено се понаша као учесник или посматрач на такмичењима; 

 решава конфликте на друштвено прихватљив начин; 

 пронађе и користи различите изворе информација за упознавање са разноврсним облицима физичких 

и спортско-рекреативних активности; 

 прихвати победу и пораз;  

 уважи различите спортове без обзира на лично интересовање; 

 примени усвојене моторичке вештине у ванредним ситуацијама; 

 повеже значај вежбања за одређене професије; 

 вреднује лепоту покрета у физичком вежбању и спорту; 

 подстиче породицу на редовно вежбање; 

 повеже врсте вежби, игара и спорта са њиховим  утицајем  на здравље; 

 коригује дневни ритам рада, исхране и одмора у складу са својим потребама;  

 користи здраве намирнице у исхрани; 

 разликује корисне и штетне додатке исхрани;  

 примењује здравствено-хигијенске мере у вежбању;  

 правилно реагује и пружи основну прву помоћ приликом повреда; 

 чува животну средину током вежбања; 

 препозна последице конзумирања дувана, алкохола и штетних енергетских напитака; 

 води рачуна о репродуктивним органима приликом вежбања.  

 

 

Садржај програма 
Р. бр. 

наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 

часова   

по теми 

број часова 

обраде 

осталих 

типова  

1.  Атлетика 

1.1.3. 

1.1.4. 

1.1.7. 

1.1.8. 

1.1.9. 

1.1.10. 

16 6 10 

2.  Спортска гимнастика 

1.1.11. 

1.1.12. 

1.1.13. 

1.1.14. 

1.1.16. 

1.1.17. 

1.1.18. 

1.1.19. 

15 6 9 
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3.  Спортске игре - Одбојка 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.2.4. 

1.3.3. 

1.3.4. 

2.1.1. 

18 7 11 

4.   Спортске игре - Футсал 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.2.4. 

1.3.3. 

1.3.4. 

2.1.1. 

12 4 8 

5.  Спортске игре - Рукомет 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.2.4. 

1.3.3. 

1.3.4. 

2.1.1. 

12 4 8 

6.  Спортске игре – Кошарка 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.2.4. 

1.3.3. 

1.3.4. 

2.1.1. 

12 4 4 

7.  Ритмичка гимнастика и плесови 

3.1.16. 

3.1.17. 

3.1.18. 

3 2 1 

8.  Полигон  5 1 4 

9.  Тестирање и мерење 

1.3.1. 

1.3.2. 

1.3.3. 

1.3.4. 

5 4 1 
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10.  Активности по избору ученика  10 3 7 

укупно: 108 41 67 

 

Пројектна настава 

Р. бр. 

наставне 

теме НАЗИВ ПРОЈЕКТА Предмети 

број 

часова   

по теми 

1. Прављење снешка белића Ликовна култура 2 

 

Начин реализације 

Час Физичког и здравственог васпитања био би реализован уз оптимално коришћење простора, реквизита и 

справа , због великог броја ученика и мора бити у функцији рационалне организације и како групног тако и 

индивидуалног процеса увежбавања задатка. 

 

Хор и оркестар 

Циљ учења предмета Хор и оркестар  је да подстиче креативне способности ученика и смисао за колективно 

музицирање. Да код ученика, рaзвијајући интeрeсoвaња зa музичку умeтнoст, стваралачко и критичко 

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

наслеђа и култури свoгa и других нaрoдa.  

Седми  разред 

Исходи 
Ученици ће: 

• учествовати на школским и другим приредбама и такмичењима током школске године 

• сe изрaжaвa глaсoм, инструмeнтoм и пoкрeтoм, сoлистички и у диjaлoгу сa другимa путeм импрoвизaциje  

• прaти музичкe дoгaђaje у свojoj срeдини.  

• истрaжуje извoђaчку и ствaрaлaчку упoтрeбу нoтнoг писмa  

• бирa инструмeнтe пo њихoвoм изрaжajнoм пoтeнциjaлу  

• рaзликуje трaдициoнaлну музику свoг и других нaрoдa oд oбрaдa трaдициoнaлнe музикe  

• пoвeзуje рaзличитe музичкe жaнрoвe сa нaмeнoм у свaкoднeвнoм живoту и са инспирaциjoм кoмпoзитoрa  

• извoди музику кoja нajвишe oдгoвaрa сaдржajу кojи жeли дa изрaзи пeвaњeм, свирaњeм и пoкрeтoм, 

сaмoстaлнo и у групи  

 

Садржај програма 
Р. бр. 

наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 

часова   

по теми 

број часова 

обраде 

осталих 

типова  
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1.  Извођење музике певањем и свирањем МК 1.3.2 29 10 19 

2.  
Слушање музике и основе музичке 
писмености 

МК.2.2.1  

МК 2.1.2 
7 3 4 

укупно: 36 13 23 

 

Начин реализације: 

Како би се постигли постављени циљеви и исходи настава ће се организовати применом метода као што су 

монолошка, дијалошка, демонстрација, хеуристичка, илустрација. Кроз фронтални, групни и индивидуални 

облик рада биће примењена аудитивна, текстуална визуелна наставна средства, али и музички инструменти. 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

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. 

Седми разред 

Исходи 
Ученик уме да: 

ИКТ 

 разликује визуелну презентацију и логичку структуру текста 

 користи алате за стилско обликовање документа и креирање прегледа садржаја у програму за обраду 

текста 

 објасни принципе растерске и векторске графике и модела приказа боја 

 креира растерску слику у изабраном програму 

 креира векторску слику у изабраном програму 

 користи алате за уређивање и трансформацију слике 

 креира гиф анимацију 

 креира видео-запис коришћењем алата за снимање екрана 

ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ 

 разликује појмове URL, DNS, IP адреса 

 објасни појмове хипервеза и хипертекст 

 креира, форматира и шаље електронску пошту 

 обавља електронску комуникацију на сигуран, етички одговоран и безбедан начин водећи рачуна о 

приватности 

 препозна непримерени садржај, нежељене контакте и адекватно се заштити 

 сараднички креира и дели документе у облаку водећи рачуна о одговарајућим нивоима приступа 

 подешава хипервезе према делу садржаја, другом документу или веб локацији 

РАЧУНАРСТВО 

 уз помоћ програмске библиотеке текстуалног програмског језика исцртава елементе 2Д графике 

 употребљава петље и генератор насумичних бројева за исцртавање сложенијих облика 

 планира, опише и имплементира решење једноставног проблема 

 проналази и отклања грешке у програму 

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 

 сарађује с осталим члановима групе у свим фазама пројектног задатка 

 креира, уређује и стртруктуира дигиталне садржаје који комбинују текст, слике, линкове, табеле и 

анимације 
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 креира рачунарске програме у вези пројектног задатка 

 поставља резултат свог рада на Интернет ради дељења са другима уз помоћ наставника 

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

Садржај програма 

Р. бр. 

наставне 

теме 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ стандарди 

број 

часова   

по теми 

број часова 

обраде 
осталих 

типова 

1.  ИКТ  10 4 6 

2.  ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ  4 2 2 

3.  РАЧУНАРСТВО  14 9 5 

4.  

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 

 8 2 6 ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 

ИКТ И ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ 

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК - РАЧУНАРСТВО 

укупно: 36 18 18 

Пројектна настава 

Р. бр. 

наставне 

теме 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА Предмети 

број 

часова   

по теми 

1. 

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 

ИКТ И ДИГИТАЛНА 
ПИСМЕНОСТ 

Објаснићу  ти 

Српски језик, 

математика, хемија, 

ликовна култура, 

музичка култура, 

физика 

4 
Школа је наша 

Р. и информатика, 

техника и 

технологија, 

грађанско васп. 

Зато што смо одговорни 

Р. и информатика, 

техника и 

технологија, 

грађанско васп. 

2. 
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК - 
РАЧУНАРСТВО 

Да  ли живим здраво? 
Р. и информатика, 

биологија 

4 Двориште по мојој мери 

Р. и информатика, 

техника и 

технологија, 

математика 

Ово је кретање 
Р. и информатика, 

физика 

 



227 

 

Начин реализације  

 

Како би се постигли постављени циљеви и исходи настава ће се организовати на следећи начин: 

- реализује се у кабинету за информатику и рачунарство, одељење се дели у две групе 

- препознавањем специфичности учења ученика наставник ће прилагођавати наставне активности 

- наставне активности укључују практичан рад на рачунару, повезивање различитих садржаја из других тема 

унутар самог предмета, као и других предмета 

- планиране активности ученика прати сажето и јасно упутство за реализацију задатака, уз претходну 

демонстрацију  поступка ода стране наставника 

- кроз дискутују са ученицима бирају се адекватни алати, концепти и стратегија за реализацују одређених 

активности 

- у току реализације активности успостављају се и негују се навике и понашања као што су: поступност, 

аналитичност, истрајност, самосталност, али и спремност за сарадњу и одговоран приступ тимском раду 

- поред уџбеника  ученици се упућују на коришћење и других извора информација 

- настава се реализује комбиновањем различитих метода (монолошко-дијалошка, демонстрациона, 

практичан рад, рад на тексту, рад на пројекту) и облика рада (индивидуални, у пару, групни и фронтални) 

- настава се реализује уз коришћење расположивих ИКТ наставних средстава, одговарајућег софтвера, 

уџбеника, наставних филмова, презентација, слика, приручника. 

Избор метода и облика рада зависи од наставних садржаја које треба реализовати на часу и предвиђених 

исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика 

Ради развијања међупредметних компетенција и остваривања корелације са другим предметима, реализују 

се са ученицима два пројектна задатка који обухватају теме и из других предмета  (један из области ИКТ и 

Дигитална писменост и други из области Рачунарство). 

 

 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

Циљ  

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

однос према раду и производњи, животном и радном окружењу, коришћењу техничких и технолошких 

ресурса, стекне бољи увид у сопствена професионална интересовања и поступа предузимљиво и 

иницијативно. 

Седми разред 

Исходи 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:  

 повеже развој машина и њихов допринос подизању квалитета живота и рада; 

 повеже ергономију са здрављем и конфором људи при употреби техничких средстава; 

 анализира да ли је коришћење одређене познате технике и технологије у складу са очувањем 

животне средине; 
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 истражи могућности смањења трошкова енергије у домаћинству; 

 разликује врсте транспортних машина; 

 повезује занимања у области машинства са сопственим интересовањима; 

 повеже подсистеме код возила друмског саобраћаја са њиховом улогом; 

 провери техничку исправност бицикла; 

 демонстрира поступке одржавања бицикла или мопеда; 

 самостално црта скицом и техничким цртежом предмете користећи ортогонално и просторно 

приказивање; 

 користи CAD технологију за креирање техничке документације; 

 образложи предности употребе 3D штампе у изради тродимензионалних модела и макета; 

 управља моделима користећи рачунар; 

 објасни улогу основних компоненти рачунара, таблета, паметних телефона и осталих савремених ИКТ 

уређаја; 

 аргументује значај рационалног коришћења расположивих ресурса на Земљи; 

 идентификује материјале који се користе у машинству и на основу њихових својстава процењује 

могућност примене; 

 користи прибор за мерење у машинству водећи рачуна о прецизности мерења; 

 врши операције обраде материјала који се користе у машинству, помоћу одговарајућих алата, 

прибора и машина и примени одговарајуће мере заштите на раду; 

 објасни улогу одређених елемената машина и механизама на једноставном примеру; 

 образложи значај примене савремених машина у машинској индустрији и предности роботизације 

производних процеса; 

 објасни основе конструкције робота; 

 класификује погонске машине – моторе и повеже их са њиховом применом; 

 самостално/тимски истражи и реши задати проблем у оквиру пројекта; 

 изради производ у складу са принципима безбедности на раду; 

 тимски представи идеју, поступак израде и производ; 

 креира рекламу за израђен производ; 

 врши e-коресподенцију у складу са правилима и препорукама са циљем унапређења продаје; 

 процењује свој рад и рад других на основу постављених критеријума (прецизност, педантност и сл.). 

 

 

Садржај програма 
Р. бр. 

наставне 

теме НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ исходи 

број 

часова   

по теми 

број часова 

обраде 

осталих 

типова  

1.  Животно и радно окружење 

повеже развој 

машина и  њихов 

допринос подизању 

квалитета живота и 

рада; 

 

повеже ергономију 

са здрављем и 

конфором људи при 

употреби техничких 

6 4 2 
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средстава; 

 

анализира да ли је 

коришћење 

одређене познате 

технике и 

технологије у складу 

са очувањем 

животне средине; 

 

истражи могућности 

смањења трошкова 

енергије у 

домаћинству; 

 

повеже занимања у 

области производних 

техника и 

технологија са 

сопственим 

интересовањем; 

2.  Саобраћај 

разликује врсте 

транспортних 

машина; 

 

повеже подсистеме 

код возила друмског 

саобраћаја са 

њиховом улогом; 

 

провери техничку 

исправност бицикла; 

 

демонстрира 

поступке одржавања 

бицикла или 

мопеда; 

6 4 2 

3.  Техничка и дигитална писменост 

самостално црта 

скицом и техничким 

цртежом предмете 

користећи 

ортогонално и 

18 6 12 
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просторно 

приказивање; 

 

користи CAD 

технологију за 

креирање техничке 

документације; 

 

образложи 

предности употребе 

3D штампе у изради 

тродимензионалних 

модела и макета; 

 

управља моделима 

користећи рачунар; 

 

објасни улогу 

основних 

компоненти 

рачунара, таблета, 

паметних телефона и 

осталих савремених 

ИКТ уређаја;  

 

4.  Ресурси и производња 

аргументује значај 

рационалног 

коришћења 

расположивих 

ресурса на Земљи; 

 

идентификује 

материјале који се 

користе у машинству 

и на основу њихових 

својстава процењује 

могућност  примене; 

 

користи прибор за 

мерење у машинству 

водећи рачуна о 

прецизности мерења;  

20 14 6 
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врши операције 

обраде материјала 

који се користе у 

машинству, помоћу 

одговарајућих алата, 

прибора и машина и 

примени 

одговарајуће мере 

заштите на раду; 

 

објасни улогу 

одређених елемената 

машина и механизама 

на једноставном 

примеру; 

 

образложи значај 

примене савремених 

машина у машинској 

индустрији и 

предности 

роботизације 

производних 

процеса;  

 

објасни основе 

конструкције робота; 

 

класификује погонске 

машине – моторе и 

повеже их са 

њиховом применом; 

5.  

Конструкторско моделовање самостално/тимски 

истражи и реши 

задати проблем у 

оквиру пројекта; 

 

изради производ у 

складу са 

принципима 

безбедности на раду; 

 

тимски представи 

22 5 17 
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идеју, потупак 

израде и производ; 

 

креира рекламу за 

израђен производ; 

 

врши e-

коресподенцију у 

складу са правилима 

и препорукама са 

циљем унапређења 

продаје; 

 

процењује свој рад и 

рад других на основу 

постављених 

критеријума 

(прецизност, 

педантност и сл.). 

 

укупно: 72 33 39 

 

Пројектна настава 

Р. бр. 

наставне 

теме НАЗИВ ПРОЈЕКТА Предмети 

број 

часова   

по теми 

1. Конструкторско моделовање: Израда кућице за пса ТиТ; Српски 8 

 

 

Начин реализације ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ 

ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА Ученици у седмом разред долазе са извесним знањем из области технике и 

технологије која су стекли у претходним разредима, као и са одређеним животним искуствима у коришћењу 

различитих уређаја и учествовања у саобраћају. На томе треба градити даље стицање знања, овладавање 

вештинама водећи рачуна да су изузетно важни исходи овог предмета формирање правилних ставова према 

техници и технологији где је човек лично одговоран за њихову употребу и злоупотребу, као и за заштиту 

животне средине. Реализацијом вежби ученици откривају и решавају једноставне техничке и технолошке 

проблеме, упознају примену природних законитости у пракси, формирају свест о томе како се применом 

технике и технологије мења свет у коме живе. Они уочавају како на околину техника утиче позитивно, а како 

понекад нарушава природни склад и како се могу смањити штетни утицаји на природно окружење чиме 

развијају свест о потреби, значају и начинима заштите животне средине. 

 Животно и радно окружење  
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Да би се достигли исходи за ову област, потребно је повезивати садржаје осталих области са примерима са 

којима се ученици готово свакодневно срећу, стимулисати их да препознају утицај технологије на живот и рад 

у свом окружењу као и да стекну знања о томе како су људи до сада решавали проблеме у борби за 

преживљавање. Појам и улогу машина и механизама и њихово коришћење у окружењу треба представити 

ученицима што је могуће више на практичним примерима користећи доступна наставна средства и 

мултимедије. Потребно је упутити ученике да проналазе и откривају предности и противречности убрзаног 

развоја технологије методом истраживачког рада у групама. Посебну пажњу треба обратити утицају 

технологије на животну средину, а нарочито на експлоатацију сировина, загађење ваздуха производњу 

токсичних отпада и њихов утицај на климатске промене. Препорука је да се што више користе 

мултимедијални материјали, како готови, тако и они које су ученици сами урадили. На животну средину 

веома утиче и енергетска ефикасност. Да би ученици што лакше усвојили појам уштеде енергије, потребно је 

упутити их да на примеру свог домаћинства истраже колика је потрошња енергије, који су највећи потрошачи 

и шта би било најбоље учинити да би се потрошња смањила. Ово је потребно остварити задајући ученицима 

да прикупе и обраде податке о потрошњи појединих доступних уређаја и укупној количини потрошене 

енергије на месечном нивоу. У зависности од средине, може се истраживати и потрошња горива (грејање, 

самостални превоз, пољопоривредне машине) и могућности уштеде. У оквиру активности у којима користе 

машине и алате ученици су готово свакодневно изложени утицају дизајна на конфорно и безбедно руковање 

машинама и уређајима. Без дубљег задирања у појам ергономије објаснити ученицима како је добар дизајн 

предуслов за квалитетнији и безбеднији рад, као и на који начин се треба прилагодити (став, правилно 

држање, безбедна растојања од машина, екрана) ради постизања конфора и очувања здравља. Препоручени 

број часова је 6.  

 

Саобраћај  

Област која се односи на саобраћај се реализује у континуитету као важна компонента саобраћајног 

васпитања. На почетку реализације ове области подсетити ученике да су у претходним разредима учили о 

саобраћајним системима, намени, функционисању и организацији саобраћаја у оквиру саобраћајних објеката, 

као и о правилима и прописима за регулисање друмског саобраћаја која се, пре свега, односе на пешаке и 

бициклисте као учеснике у саобраћају. Посебно нагласити да је тежиште исхода у претходна два разреда било 

на безбедном понашању и преузимању личне одговорности ученика за понашање у саобраћају. У седмом 

разреду тежиште је на саобраћајним средствима која се користе и њиховим најважнијим подсистемима 

(погонски, преносни, управљачки и кочиони). У складу са исходима ову област треба реализовати у два 

корака. У првом кораку фокус је на основним деловима саобраћајних средстава и њиховим најважнијим 

подсистемима друмског саобраћаја са безбедносног аспекта. Други део треба реализовати у области Ресурси 

и производња са аспекта елемената машина и механизама (елементи за пренос снаге и кретања, елементи за 

везу, специјални елементи) и са енергетског аспекта (погонске машине и мотори). Уз помоћ мултимедије 

упознати ученике са машинама и њиховим главним карактеристикама спољашњег (бицикли, мопеди/ 

мотоцикли, аутомобили, камиони, аутобуси, возови, бродови, авиони) и унутрашњег транспорта (дизалице, 

виљушкари, транспортери, лифтови). При реализацији ових садржаја посебно назначити наведене 

подсистеме код бицикла, мопеда и аутомобила. Оспособити ученике да самостално провере и подесе 

техничку исправност бицикла (управљачки, преносни и кочиони систем, пнеуматике, висину седишта, 

осветљење и др.) и демонстрирају поступке одржавања бицикла или мопеда. За остваривање ових исхода 

користити школски бицикл и постер мопеда. Препоручени број часова је 6.  

 

Техничка и дигитална писменост  

Ова област се ослања на усвојена знања ученика из техничког цртања у претходним разредима. Потребно је 

упознати и оспособити ученике за ортогонално и просторно представљање предмета и коришћење 

рачунарских апликација за CAD. У оквиру апликације ученици најпре креирају модел користећи 2D приказ на 



234 

 

основу података које читају са техничког цртежа. Коришћењем 3D модела ученици активирају основне 

технике дизајна са циљем самосталног креирања техничког цртежа у складу са стандардима. Креирати вежбу 

у оквиру које ученици анализирају елемент сложеније геометрије, израђују модел користећи CAD и рендерују 

га. Ученике треба упознати са наменом основних електронских компоненти рачунара и осталих ИКТ уређаја. 

Уколико временски оквир дозвољава, ученике упознати и са начином функционисања појединих компоненти, 

али на елементарном нивоу препоручено коришћењем рачунарских симулација и анимација. Код ученика 

треба развити свест о значају коришћења рачунарске технике у апаратима, уређајима и производним 

процесима и објаснити појам и улогу интерфејса у управљању и контроли. Уколико школа поседује 

одговарајућу опрему, реализовати вежбе у којима ће ученици управљати моделом користећи рачунар и 

интерфејс, у супротном исту активност реализујте коришћењем рачунарских симулација. Препоручен број 

часова за реализацију ове области је 18. Ресурси и производња Упознати ученике са значајем рационалног 

коришћења ресурса и принципима очувања животне средине. Уколико има могућности, организовати посету 

установи или погону чија је делатност директно или индиректно везана за наведене принципе. Поставити 

ученицима задатак за самосталан рад у оквиру кога ће у свом домаћинству истражити у којој мери и на који 

начин се они остварују. Уз практичне примере и реалне моделе навести ученике да закључе који се 

материјали најчешће користе у машинству и због којих њихових својстава. Демонстрирати правилно 

коришћење прибора за мерење и контролу у машинству и реализовати практичне вежбе са истима. Објаснити 

улогу елемената машина и механизама и демонстрирати њихов рад на моделу или путем рачунарске 

симулације. Потребно је увести ученике у карактеристике обраде материјала који се користе у машинству, 

практично демонстрирати операције и реализовати једноставну вежбу водећи рачуна о безбедности ученика. 

Илустровати савремене технологије обраде материјала и по могућности организовати посету производном 

погону који их користи. Упознати ученике са савременим производним машинама у машинској индустрији и 

значајем њихове примене у појединачној и серијској производњи. Увести појам роботике и објаснити њен 

значај у савременој индустрији. Уколико постоји могућност, демонстрирати рад школског робота или 

користити рачунарску симулацију. Упознати ученике са основама конструкције робота и улогом појединих 

делова. Роботику повезати са наставним садржајима као што су информатичка технологија, машине и 

механизми, енергетика и технологија обраде материјала. Реализацију ових садржаја урадити уз корелацију са 

наставом Информатике и рачунарства. Ученицима представити класификацију погонских машина – мотора и 

илустровати њихову примену на практичним примерима из учениковог окружења. Препоручен број часова за 

реализацију ове области је 20.  

 

Конструкторско моделовање  

У овом делу програма ученици кроз практичан рад примењују претходно стечена знања и вештине. Садржаје 

треба реализовати кроз ученичке пројекте, од графичког представљања замисли, преко планирања, 

извршавања радних операција, маркетинга до процене и вредновања. Наставити са алгоритамским 

приступом у конструкторском моделовању посебно у приступу развоја техничког стваралаштва – oд идеје до 

реализације. Ова тема се односи на израду модела разних машина и уређаја који су засновани на основним 

елементима и принципима рада машина и механизама (елементима за везу, за пренос снаге и кретања, 

специјални елементи). То се односи на моделовање производних машина, саобраћајних средстава, 

транспортних машина и уређаја, претварача енергије и др. Један од аспекта употребе рачунара и периферних 

уређаја је и у функцији управљања техничким системима и процесима (интерфејс – систем веза са рачунаром) 

и конструкцијом робота. Реализацију ових садржаја урадити уз корелацију са наставом Информатике и 

рачунарства. Пошто се ученици слободно опредељују за одређену активност у оквиру дате теме, један од 

корака ка дефинисању свога пројекта је проналажење информација, стварање идеје и дефинисање задатка. 

Потребно је да ученици користе податке из различитих извора, самостално проналазе информације о 

условима, потребама и начину реализације макете/модела користећи ИКТ и адекватну литературу. Исто тако, 

мора се водити рачуна о принципу економичног искоришћења материјала и рационалног одабира алата и 

машина, примењујући процедуре у складу са принципима безбедности на раду. У пројекат се може укључити 

и више ученика (тимски рад) уколико је рад сложенији, односно ако се ученици за такав вид сарадње одлуче. 



235 

 

У сврху боље координације чланова тима треба упутити ученике на употребу електронске коресподенције са 

циљем унапређења рада на реализацији пројекта. Избор модула активности прилагодити постојећим 

условима рада тј. опремљености кабинета за технику и технологију алатима и материјалом. Приликом израде 

техничке документације изабраног модела, ручно или уз помоћ рачунарских апликација, примењивати 

научено: просторно приказивање предмета, ортогонално пројектовање као и специфичности техничког 

цртања у области машинства. Треба настојати да се остварује континуитет информатичке писмености с циљем 

да ученици науче да користе рачунар за цртање и израду презентација. По завршетку радова треба 

организовати представљање идеје од које се пошло, поступака израде и готовог производа. У овој етапи се 

врши и процена сопственог рада и рада других на основу постављених критеријума (уредност, 

систематичност, залагање, самоиницијативност, креативност и др.). На основу утрошеног материјала, енергије 

и рада реализатори (појединац или тим) треба да искажу оквирне цене трошкова и вредност израђеног 

модела. У складу са предузетничким аспектима, реализатори треба да израде и одговарајуће материјале за 

рекламе за израђени производ. Препоручен број часова за реализацију ове области је 22. 

 

 



236 

 

 

ИЗМЕНЕ КРИТЕРИЈУМА 
ОЦЕЊИВАЊА 
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Први разред 

 

Предмет:  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК          

тема 

стандарди постигнућа 

процењују се: основни ниво средњи ниво напредни ниво 

 

Лични 

идентитет 

и породица 

 

Welcome to 

happy house 

 

Ученик разуме 

фреквентне речи и 

једноставне изразе у 

јасно 

контекстуализованом 

и спором говору.  

Разуме једноставне 

поруке и питања која 

се односе на 

једноставне 

информације и 

непосредно 

окружење. 

Користи елементарне 

и најфреквентније 

речи и изразе за 

обављање основних 

комуникативних 

активности. 

Ученик разуме 

краће низове 

(2–3) 

саопштења, 

упутстава, 

молби који се 

односе на 

његове 

потребе и 

интересовања. 

 

Ученик разуме 

основни 

смисао и 

главне 

информације 

јасно 

артикулисаних 

монолошких 

излагања, 

прича, 

презентација и 

предавања на 

узрасно 

адекватне и 

блиске теме, 

уз 

одговарајућу 

визуелну 

подршку.  

На једноставан 

начин излаже 

на задату тему 

и одговара на 

питања која се 

односе на њу. 

-вештине 

разумевања, 

изражавања и 

саопштавања 

 

Школа и 

школски 

живот 

 

Pens and 

pencils 

 

Ученик разуме 

фреквентне речи и 

једноставне изразе у 

јасно 

контекстуализованом 

и спором говору. 

 Разуме једноставне 

поруке и питања која 

се односе на 

једноставне 

Ученик разуме 

краће низове 

(2–3) 

саопштења, 

упутстава, 

молби који се 

односе на 

његове 

потребе и 

интересовања. 

Ученик разуме 

основни 

смисао и 

главне 

информације у 

аутентичном 

разговору два 

или више 

(са)говорника, 

уколико се 

говори 

-вештине 

разумевања, 

изражавања и 

саопштавања 
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информације и 

непосредно 

окружење. 

Разуме кратка, 

једноставна, 

разговетно и споро 

изговорена упутства.  

Користи елементарне 

и најфреквентније 

речи и изразе за 

обављање основних 

комуникативних 

активности. 

Разуме 

основни 

смисао и 

главне 

информације 

споријих, 

јасно 

артикулисаних 

монолошких 

излагања и 

прича о 

познатим и 

узрасно 

адекватним 

темама, уз 

одговарајућу 

визуелну 

подршку, 

паузе и 

понављања. 

 

разговетно и 

умереним 

темпом. 

Разуме 

основни 

смисао и 

главне 

информације 

јасно 

артикулисаних 

монолошких 

излагања, 

прича, 

презентација и 

предавања на 

узрасно 

адекватне и 

блиске теме, 

уз 

одговарајућу 

визуелну 

подршку. 

 

Слободно 

време 

 

Come and 

play 

 

Ученик разуме 

фреквентне речи и 

једноставне изразе у 

јасно 

контекстуализованом 

и спором говору.  

Разуме једноставне 

поруке и питања која 

се односе на 

једноставне 

информације и 

непосредно 

окружење. 

Разуме кратка, 

једноставна, 

разговетно и споро 

изговорена упутства.  

Разуме кратка 

саопштења и питања 

која се односе на 

познате / блиске 

Ученик разуме 

краће низове 

(2–3) 

саопштења, 

упутстава, 

молби који се 

односе на 

његове 

потребе и 

интересовања. 

Разуме 

основни 

смисао и 

главне 

информације 

споријих, 

јасно 

артикулисаних 

монолошких 

излагања и 

прича о 

познатим и 

Ученик разуме 

дуже низове 

саопштења, 

упутстава, 

молби итд. 

који се тичу 

његових 

потреба и 

интересовања. 

Разуме 

основни 

смисао и 

главне 

информације у 

аутентичном 

разговору два 

или више 

(са)говорника, 

уколико се 

говори 

разговетно и 

умереним 

-вештине 

разумевања, 

изражавања и 

саопштавања 
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теме. 

 Разуме предмет 

једноставног 

разговора других 

лица о познатим / 

блиским темама 

(нпр. личне и 

породичне ствари, 

непосредно 

окружење) уколико 

се говори споро и 

разговетно. 

Користи елементарне 

и најфреквентније 

речи и изразе за 

обављање основних 

комуникативних 

активности 

узрасно 

адекватним 

темама, уз 

одговарајућу 

визуелну 

подршку, 

паузе и 

понављања. 

Уз краће паузе 

и минималну 

помоћ 

саговорника, 

размењује 

информације, 

тражи 

одређени 

предмет, 

објашњење, 

услугу, 

повезујући 

неколико 

краћих исказа 

у смислену 

целину 

Препознаје и 

разумљиво 

изговара 

већину 

гласова и 

гласовних 

група, уз 

одређена 

прозодијска 

ограничења 

(акценти, 

интонација, 

дужина). 

Поседује 

ограничени 

репертоар 

готових израза 

и вишечланих 

конструкција 

за исказивање 

темпом. 

Разуме 

основни 

смисао и 

главне 

информације 

јасно 

артикулисаних 

монолошких 

излагања, 

прича, 

презентација и 

предавања на 

узрасно 

адекватне и 

блиске теме, 

уз 

одговарајућу 

визуелну 

подршку. На 

једноставан 

начин излаже 

на задату тему 

и одговара на 

питања која се 

односе на њу. 

Углавном 

коректно 

изговара све 

гласове и 

гласовне 

групе, чак и у 

тежим 

комбинацијама 

гласова, уз 

поштовање 

акцентаско-

интонацијских 

правила или уз 

мање 

неправилности 

које не 

угрожавају 

разумевање 

поруке коју 
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свакодневних 

конкретних 

активности и 

потреба. 

жели да 

саопшти. 

 

Прославе   

 

 

Happy 

Christmas 

(Нова 

година и 

Божић) 

Ученик познаје 

основне појаве 

свакодневног живота 

циљних култура 

(нпр. начин исхране, 

радно време, навике, 

празници, разонода). 

Разуме фреквентне 

речи и једноставне 

изразе у јасно 

контекстуализованом 

и спором говору. 

Разуме једноставне 

поруке и питања која 

се односе на 

једноставне 

информације и 

непосредно 

окружење. 

Ученик разуме 

и описује 

сличности и 

разлике у 

свакодневном 

животу (нпр. 

начин 

исхране, радно 

време, навике, 

празници, 

разонода). 

Разуме краће 

низове (2–3) 

саопштења, 

упутстава, 

молби који се 

односе на 

његове 

потребе и 

интересовања. 

 

Ученик разуме 

основне 

сличности и 

разлике 

између своје и 

циљних 

култура у 

различитим 

аспектима 

свакодневног 

живота и 

прихвата 

постојање 

разлика. 

Разуме дуже 

низове 

саопштења, 

упутстава, 

молби итд. 

који се тичу 

његових 

потреба и 

интересовања. 

--вештине 

разумевања, 

изражавања и 

саопштавања 

 

Облачење 

 

 

Dressing up 

 

Ученик разуме 

фреквентне речи и 

једноставне изразе у 

јасно 

контекстуализованом 

и спором говору. 

Разуме једноставне 

поруке и питања која 

се односе на 

једноставне 

информације и 

непосредно 

окружење. 

Разуме кратка, 

једноставна, 

разговетно и споро 

Ученик разуме 

краће низове 

(2–3) 

саопштења, 

упутстава, 

молби који се 

односе на 

његове 

потребе и 

интересовања. 

Разуме 

основни 

смисао и 

главне 

информације 

споријих, 

Ученик разуме 

дуже низове 

саопштења, 

упутстава, 

молби итд. 

који се тичу 

његових 

потреба и 

интересовања. 

Разуме 

основни 

смисао и 

главне 

информације у 

аутентичном 

разговору два 

-вештине 

разумевања, 

изражавања и 

саопштавања 
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изговорена упутства.  

Разуме кратка 

саопштења и питања 

која се односе на 

познате / блиске 

теме. 

 Разуме предмет 

једноставног 

разговора других 

лица о познатим / 

блиским темама 

(нпр. личне и 

породичне ствари, 

непосредно 

окружење) уколико 

се говори споро и 

разговетно. 

Користи елементарне 

и најфреквентније 

речи и изразе за 

обављање основних 

комуникативних 

активности 

јасно 

артикулисаних 

монолошких 

излагања и 

прича о 

познатим и 

узрасно 

адекватним 

темама, уз 

одговарајућу 

визуелну 

подршку, 

паузе и 

понављања. 

Уз краће паузе 

и минималну 

помоћ 

саговорника, 

размењује 

информације, 

тражи 

одређени 

предмет, 

објашњење, 

услугу, 

повезујући 

неколико 

краћих исказа 

у смислену 

целину 

Препознаје и 

разумљиво 

изговара 

већину 

гласова и 

гласовних 

група, уз 

одређена 

прозодијска 

ограничења 

(акценти, 

интонација, 

дужина). 

Поседује 

или више 

(са)говорника, 

уколико се 

говори 

разговетно и 

умереним 

темпом. 

Разуме 

основни 

смисао и 

главне 

информације 

јасно 

артикулисаних 

монолошких 

излагања, 

прича, 

презентација и 

предавања на 

узрасно 

адекватне и 

блиске теме, 

уз 

одговарајућу 

визуелну 

подршку. На 

једноставан 

начин излаже 

на задату тему 

и одговара на 

питања која се 

односе на њу. 

Углавном 

коректно 

изговара све 

гласове и 

гласовне 

групе, чак и у 

тежим 

комбинацијама 

гласова, уз 

поштовање 

акцентаско-

интонацијских 

правила или уз 
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ограничени 

репертоар 

готових израза 

и вишечланих 

конструкција 

за исказивање 

свакодневних 

конкретних 

активности и 

потреба. 

мање 

неправилности 

које не 

угрожавају 

разумевање 

поруке коју 

жели да 

саопшти. 

Прославе 

 

Happy 

birthday 

(Рођендан) 

Ученик разуме 

фреквентне речи и 

једноставне изразе у 

јасно 

контекстуализованом 

и спором говору. 

Разуме једноставне 

поруке и питања која 

се односе на 

једноставне 

информације и 

непосредно 

окружење. 

Разуме кратка, 

једноставна, 

разговетно и споро 

изговорена упутства.  

Разуме кратка 

саопштења и питања 

која се односе на 

познате / блиске 

теме. 

 Разуме предмет 

једноставног 

разговора других 

лица о познатим / 

блиским темама 

(нпр. личне и 

породичне ствари, 

непосредно 

окружење) уколико 

се говори споро и 

разговетно. 

Ученик разуме 

краће низове 

(2–3) 

саопштења, 

упутстава, 

молби који се 

односе на 

његове 

потребе и 

интересовања. 

Разуме 

основни 

смисао и 

главне 

информације 

споријих, 

јасно 

артикулисаних 

монолошких 

излагања и 

прича о 

познатим и 

узрасно 

адекватним 

темама, уз 

одговарајућу 

визуелну 

подршку, 

паузе и 

понављања. 

Уз краће паузе 

и минималну 

помоћ 

саговорника, 

Ученик разуме 

дуже низове 

саопштења, 

упутстава, 

молби итд. 

који се тичу 

његових 

потреба и 

интересовања. 

Разуме 

основни 

смисао и 

главне 

информације у 

аутентичном 

разговору два 

или више 

(са)говорника, 

уколико се 

говори 

разговетно и 

умереним 

темпом. 

Разуме 

основни 

смисао и 

главне 

информације 

јасно 

артикулисаних 

монолошких 

излагања, 

прича, 

презентација и 

-вештине 

разумевања, 

изражавања и 

саопштавања 
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Користи елементарне 

и најфреквентније 

речи и изразе за 

обављање основних 

комуникативних 

активности 

размењује 

информације, 

тражи 

одређени 

предмет, 

објашњење, 

услугу, 

повезујући 

неколико 

краћих исказа 

у смислену 

целину 

Препознаје и 

разумљиво 

изговара 

већину 

гласова и 

гласовних 

група, уз 

одређена 

прозодијска 

ограничења 

(акценти, 

интонација, 

дужина). 

Поседује 

ограничени 

репертоар 

готових израза 

и вишечланих 

конструкција 

за исказивање 

свакодневних 

конкретних 

активности и 

потреба. 

предавања на 

узрасно 

адекватне и 

блиске теме, 

уз 

одговарајућу 

визуелну 

подршку. На 

једноставан 

начин излаже 

на задату тему 

и одговара на 

питања која се 

односе на њу. 

Углавном 

коректно 

изговара све 

гласове и 

гласовне 

групе, чак и у 

тежим 

комбинацијама 

гласова, уз 

поштовање 

акцентаско-

интонацијских 

правила или уз 

мање 

неправилности 

које не 

угрожавају 

разумевање 

поруке коју 

жели да 

саопшти. 

Лична 

хигијена 

 

Bathtime 

Ученик разуме 

фреквентне речи и 

једноставне изразе у 

јасно 

контекстуализованом 

и спором говору. 

Разуме једноставне 

поруке и питања која 

Ученик разуме 

краће низове 

(2–3) 

саопштења, 

упутстава, 

молби који се 

односе на 

његове 

Ученик разуме 

дуже низове 

саопштења, 

упутстава, 

молби итд. 

који се тичу 

његових 

потреба и 

-вештине 

разумевања, 

изражавања и 

саопштавања 
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се односе на 

једноставне 

информације и 

непосредно 

окружење. 

Разуме кратка, 

једноставна, 

разговетно и споро 

изговорена упутства.  

Разуме кратка 

саопштења и питања 

која се односе на 

познате / блиске 

теме. 

 Разуме предмет 

једноставног 

разговора других 

лица о познатим / 

блиским темама 

(нпр. личне и 

породичне ствари, 

непосредно 

окружење) уколико 

се говори споро и 

разговетно. 

Користи елементарне 

и најфреквентније 

речи и изразе за 

обављање основних 

комуникативних 

активности 

потребе и 

интересовања. 

Разуме 

основни 

смисао и 

главне 

информације 

споријих, 

јасно 

артикулисаних 

монолошких 

излагања и 

прича о 

познатим и 

узрасно 

адекватним 

темама, уз 

одговарајућу 

визуелну 

подршку, 

паузе и 

понављања. 

Уз краће паузе 

и минималну 

помоћ 

саговорника, 

размењује 

информације, 

тражи 

одређени 

предмет, 

објашњење, 

услугу, 

повезујући 

неколико 

краћих исказа 

у смислену 

целину 

Препознаје и 

разумљиво 

изговара 

већину 

гласова и 

гласовних 

интересовања. 

Разуме 

основни 

смисао и 

главне 

информације у 

аутентичном 

разговору два 

или више 

(са)говорника, 

уколико се 

говори 

разговетно и 

умереним 

темпом. 

Разуме 

основни 

смисао и 

главне 

информације 

јасно 

артикулисаних 

монолошких 

излагања, 

прича, 

презентација и 

предавања на 

узрасно 

адекватне и 

блиске теме, 

уз 

одговарајућу 

визуелну 

подршку. На 

једноставан 

начин излаже 

на задату тему 

и одговара на 

питања која се 

односе на њу. 

Углавном 

коректно 

изговара све 

гласове и 
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група, уз 

одређена 

прозодијска 

ограничења 

(акценти, 

интонација, 

дужина). 

Поседује 

ограничени 

репертоар 

готових израза 

и вишечланих 

конструкција 

за исказивање 

свакодневних 

конкретних 

активности и 

потреба. 

гласовне 

групе, чак и у 

тежим 

комбинацијама 

гласова, уз 

поштовање 

акцентаско-

интонацијских 

правила или уз 

мање 

неправилности 

које не 

угрожавају 

разумевање 

поруке коју 

жели да 

саопшти. 

Празници 

 

Happy 

Easter 

(Ускрс) 

Ученик познаје 

основне појаве 

свакодневног живота 

циљних култура 

(нпр. начин исхране, 

радно време, навике, 

празници, разонода). 

Разуме фреквентне 

речи и једноставне 

изразе у јасно 

контекстуализованом 

и спором говору. 

Ученик разуме 

и описује 

сличности и 

разлике у 

свакодневном 

животу (нпр. 

начин 

исхране, радно 

време, навике, 

празници, 

разонода). 

Разуме краће 

низове (2–3) 

саопштења, 

упутстава, 

молби који се 

односе на 

његове 

потребе и 

интересовања. 

 

Ученик разуме 

основне 

сличности и 

разлике 

између своје и 

циљних 

култура у 

различитим 

аспектима 

свакодневног 

живота и 

прихвата 

постојање 

разлика. 

Разуме дуже 

низове 

саопштења, 

упутстава, 

молби итд. 

који се тичу 

његових 

потреба и 

интересовања. 

-вештине 

разумевања, 

изражавања и 

саопштавања 

 

Живи свет 

 

Ученик разуме 

фреквентне речи и 

Ученик разуме 

краће низове 

Ученик разуме 

дуже низове 

-вештине 

разумевања, 
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(Животиње, 

кућни 

љубимци) 

 

Animal 

friends 

једноставне изразе у 

јасно 

контекстуализованом 

и спором говору. 

Разуме једноставне 

поруке и питања која 

се односе на 

једноставне 

информације и 

непосредно 

окружење. 

Разуме кратка, 

једноставна, 

разговетно и споро 

изговорена упутства.  

Разуме кратка 

саопштења и питања 

која се односе на 

познате / блиске 

теме. 

 Разуме предмет 

једноставног 

разговора других 

лица о познатим / 

блиским темама 

(нпр. личне и 

породичне ствари, 

непосредно 

окружење) уколико 

се говори споро и 

разговетно. 

Користи елементарне 

и најфреквентније 

речи и изразе за 

обављање основних 

комуникативних 

активности 

(2–3) 

саопштења, 

упутстава, 

молби који се 

односе на 

његове 

потребе и 

интересовања. 

Разуме 

основни 

смисао и 

главне 

информације 

споријих, 

јасно 

артикулисаних 

монолошких 

излагања и 

прича о 

познатим и 

узрасно 

адекватним 

темама, уз 

одговарајућу 

визуелну 

подршку, 

паузе и 

понављања. 

Уз краће паузе 

и минималну 

помоћ 

саговорника, 

размењује 

информације, 

тражи 

одређени 

предмет, 

објашњење, 

услугу, 

повезујући 

неколико 

краћих исказа 

у смислену 

целину 

саопштења, 

упутстава, 

молби итд. 

који се тичу 

његових 

потреба и 

интересовања. 

Разуме 

основни 

смисао и 

главне 

информације у 

аутентичном 

разговору два 

или више 

(са)говорника, 

уколико се 

говори 

разговетно и 

умереним 

темпом. 

Разуме 

основни 

смисао и 

главне 

информације 

јасно 

артикулисаних 

монолошких 

излагања, 

прича, 

презентација и 

предавања на 

узрасно 

адекватне и 

блиске теме, 

уз 

одговарајућу 

визуелну 

подршку. На 

једноставан 

начин излаже 

на задату тему 

и одговара на 

питања која се 

изражавања и 

саопштавања 
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Препознаје и 

разумљиво 

изговара 

већину 

гласова и 

гласовних 

група, уз 

одређена 

прозодијска 

ограничења 

(акценти, 

интонација, 

дужина). 

Поседује 

ограничени 

репертоар 

готових израза 

и вишечланих 

конструкција 

за исказивање 

свакодневних 

конкретних 

активности и 

потреба. 

односе на њу. 

Углавном 

коректно 

изговара све 

гласове и 

гласовне 

групе, чак и у 

тежим 

комбинацијама 

гласова, уз 

поштовање 

акцентаско-

интонацијских 

правила или уз 

мање 

неправилности 

које не 

угрожавају 

разумевање 

поруке коју 

жели да 

саопшти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

начин оцењивања ученика динамика 

Усмена провера постигнућа 

 

Описним оценама се процењују 

разумевање (рецепција) и говор 

(продукција) предвиђених садржаја/ 

вокабулара: 

6 пута током школске године: 

 

1. описна оцена обухвата тематску 

целину:  Лични идентитет и 
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породица 

2. описна оцена обухвата тематску 

целину:  Школа и школски живот 

3. описна оцена обухвата тематску 

целину: Слободно време 

4. описна оцена обухвата тематску 

целину: Облачење 

5. описна оцена обухвата тематску 

целину: Лична хигијена 

6. описна оцена обухвата тематску 

целину: Живи свет 

Оцењивање активности ученика и 

резултата његовог рада, у које спадају:  

рад и залагање на часу, учешће у 

различитим облицима групног рада, 

израда домаћих задатака... 

 

 

2 пута током  школске године 

Описном оценом наставник оцењује степен 

ангажовања и залагања ученика на часу 

енглеског језика  четири пута годишње, 

након класификационих периода , 

сумативном описном оценом:  

 постоји стално ангажовање,  

 постоји повремено ангажовање,  

 ученик се ангажује у мањој мери. 

 

 

Други разред 

 
Предмет:  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК            
 

тема 

стандарди постигнућа 

процењују се: основни ниво средњи ниво напредни ниво 

 

Породица 

 

The alphabet 

(енглески  
алфабет) 

Ученик разуме 
фреквентне речи и 
једноставне изразе у 
јасно 
контекстуализованом 
и спором говору. 
Разуме једноставне 
поруке и питања која 
се односе на 
једноставне 
информације и 
непосредно окружење. 

Препознаје и 
разумљиво изговара 
једноставније гласове 
и најчешће гласовне 
групе и познаје 

Ученик разуме 
основни смисао и 
главне информације 
споријих, јасно 
артикулисаних 
монолошких излагања 
и прича о познатим и 
узрасно адекватним 
темама, уз 
одговарајућу визуелну 
подршку, паузе и 
понављања. 

Препознаје и 
разумљиво изговара 
већину гласова и 
гласовних група, уз 
одређена прозодијска 

Ученик разуме 
дуже низове 
саопштења, 
упутстава, молби 
итд. који се тичу 
његових потреба и 
интересовања. 

Разуме основни 
смисао и главне 
информације у 
аутентичном 
разговору два или 
више (са)говорника, 
уколико се говори 
разговетно и 
умереним темпом. 
Разуме основни 

-вештине разумевања, 
изражавања и 
саопштавања 
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основне интонацијске 
схеме (нарочито 
упитну). 

 

ограничења (акценти, 
интонација, дужина). 

 

смисао и главне 
информације јасно 
артикулисаних 
монолошких 
излагања, прича, 
презентација и 
предавања на 
узрасно адекватне 
и блиске теме, уз 
одговарајућу 
визуелну подршку. 
На једноставан 
начин излаже на 
задату тему и 
одговара на питања 
која се односе на 
њу. 

Углавном коректно 
изговара све 
гласове и гласовне 
групе, чак и у тежим 
комбинацијама 
гласова, уз 
поштовање 
акцентаско-
интонацијских 
правила или уз 
мање 
неправилности које 
не угрожавају 
разумевање поруке 
коју жели да 
саопшти. 

 

Живи свет: 
дивље 
живптиње 

 

Playroom safari 

 

Ученик разуме 
фреквентне речи и 
једноставне изразе у 
јасно 
контекстуализованом 
и спором говору. 
Разуме једноставне 
поруке и питања која 
се односе на 
једноставне 
информације и 
непосредно окружење. 

Разуме кратка, 
једноставна, 
разговетно и споро 
изговорена упутства.  

Разуме кратка 
саопштења и питања 
која се односе на 
познате / блиске теме. 

 Разуме предмет 
једноставног 

Ученик разуме краће 
низове (2–3) 
саопштења, упутстава, 
молби који се односе 
на његове потребе и 
интересовања. 

Разуме основни 
смисао и главне 
информације из 
разговора двоје или 
више (са)говорника о 
блиским и познатим 
темама, уколико се 
говори разговетно и 
умереним темпом. 

Разуме основни 
смисао и главне 
информације споријих, 
јасно артикулисаних 
монолошких излагања 
и прича о познатим и 
узрасно адекватним 
темама, уз 

Ученик разуме 
дуже низове 
саопштења, 
упутстава, молби 
итд. који се тичу 
његових потреба и 
интересовања. 

Разуме основни 
смисао и главне 
информације у 
аутентичном 
разговору два или 
више (са)говорника, 
уколико се говори 
разговетно и 
умереним темпом. 
Разуме основни 
смисао и главне 
информације јасно 
артикулисаних 
монолошких 
излагања, прича, 
презентација и 

- вештине разумевања, 
изражавања и 
саопштавања  
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разговора других лица 
о познатим / блиским 
темама (нпр. личне и 
породичне ствари, 
непосредно 
окружење) уколико се 
говори споро и 
разговетно. 

Успоставља и одржава 
друштвени контакт 
користећи једноставна 
језичка средстава 
приликом 
поздрављања, 
представљања, 
добродошлице, 
окончања 
комуникације, 
захваљивања, 
извињавања, давања 
података о себи, 
распитивања о 
основним подацима 
који се тичу 
саговорника (нпр. ко 
је, одакле је, чиме се 
бави итд.) 

Уз дуже паузе и уз 
помоћ саговорника, 
саопштава основне 
информације о себи и 
свом непосредном 
окружењу, тражи 
одређени предмет, 
користећи кратке 
једноставне исказе.  Уз 
дуже паузе, описује 
или представља људе, 
предмете у 
свакодневној 
употреби, места, 
уобичајене активности 
користећи 
најједноставнија 
језичка средства. 

Препознаје и 
разумљиво изговара 
једноставније гласове 
и најчешће гласовне 
групе и познаје 
основне интонацијске 
схеме (нарочито 
упитну). 

Познаје и користи 
ограничен број 
фреквентних 
морфолошких облика 
и синтаксичких 

одговарајућу визуелну 
подршку, паузе и 
понављања. 

Успева да поведе 
и/или одржи разговор 
на блиске и познате 
теме. 

Уз краће паузе и 
минималну помоћ 
саговорника, 
размењује 
информације, тражи 
одређени предмет, 
објашњење, услугу, 
повезујући неколико 
краћих исказа у 
смислену целину 

Уз краће паузе, описује 
себе и своје 
непосредно окружење, 
свакодневне 
активности, искуства 
из прошлости 
користећи једноставна 
језичка средства. 

 Препознаје и 
разумљиво изговара 
већину гласова и 
гласовних група, уз 
одређена прозодијска 
ограничења (акценти, 
интонација, дужина). 

Познаје и користи 
једноставније 
граматичке елементе и 
конструкције. 

Поседује ограничени 
репертоар готових 
израза и вишечланих 
конструкција за 
исказивање 
свакодневних 
конкретних активности 
и потреба. 

предавања на 
узрасно адекватне 
и блиске теме, уз 
одговарајућу 
визуелну подршку. 
На једноставан 
начин излаже на 
задату тему и 
одговара на питања 
која се односе на 
њу. 

Углавном коректно 
изговара све 
гласове и гласовне 
групе, чак и у тежим 
комбинацијама 
гласова, уз 
поштовање 
акцентаско-
интонацијских 
правила или уз 
мање 
неправилности које 
не угрожавају 
разумевање поруке 
коју жели да 
саопшти. 
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структура у оквиру 
наученог репертоара 
језичких средстава.  

Користи елементарне 
и најфреквентније 
речи и изразе за 
обављање основних 
комуникативних 
активности. 

Школа и 
школски живот 

 

 

School time 

 

Ученик разуме 
фреквентне речи и 
једноставне изразе у 
јасно 
контекстуализованом 
и спором говору. 
Разуме једноставне 
поруке и питања која 
се односе на 
једноставне 
информације и 
непосредно окружење. 

Разуме кратка, 
једноставна, 
разговетно и споро 
изговорена упутства.  

Разуме кратка 
саопштења и питања 
која се односе на 
познате / блиске теме. 

 Разуме предмет 
једноставног 
разговора других лица 
о познатим / блиским 
темама (нпр. личне и 
породичне ствари, 
непосредно 
окружење) уколико се 
говори споро и 
разговетно. 

Успоставља и одржава 
друштвени контакт 
користећи једноставна 
језичка средстава 
приликом 
поздрављања, 
представљања, 
добродошлице, 
окончања 
комуникације, 
захваљивања, 
извињавања, давања 
података о себи, 
распитивања о 
основним подацима 
који се тичу 
саговорника (нпр. ко 

Ученик разуме краће 
низове (2–3) 
саопштења, упутстава, 
молби који се односе 
на његове потребе и 
интересовања. 

Разуме основни 
смисао и главне 
информације из 
разговора двоје или 
више (са)говорника о 
блиским и познатим 
темама, уколико се 
говори разговетно и 
умереним темпом. 

Разуме основни 
смисао и главне 
информације споријих, 
јасно артикулисаних 
монолошких излагања 
и прича о познатим и 
узрасно адекватним 
темама, уз 
одговарајућу визуелну 
подршку, паузе и 
понављања. 

 Успева да поведе 
и/или одржи разговор 
на блиске и познате 
теме. 

Уз краће паузе и 
минималну помоћ 
саговорника, 
размењује 
информације, тражи 
одређени предмет, 
објашњење, услугу, 
повезујући неколико 
краћих исказа у 
смислену целину 

Уз краће паузе, описује 
себе и своје 
непосредно окружење, 
свакодневне 
активности, искуства 
из прошлости 
користећи једноставна 

Ученик разуме 
дуже низове 
саопштења, 
упутстава, молби 
итд. који се тичу 
његових потреба и 
интересовања. 

Разуме основни 
смисао и главне 
информације у 
аутентичном 
разговору два или 
више (са)говорника, 
уколико се говори 
разговетно и 
умереним темпом. 
Разуме основни 
смисао и главне 
информације јасно 
артикулисаних 
монолошких 
излагања, прича, 
презентација и 
предавања на 
узрасно адекватне 
и блиске теме, уз 
одговарајућу 
визуелну подршку. 
На једноставан 
начин излаже на 
задату тему и 
одговара на питања 
која се односе на 
њу. 

Углавном коректно 
изговара све 
гласове и гласовне 
групе, чак и у тежим 
комбинацијама 
гласова, уз 
поштовање 
акцентаско-
интонацијских 
правила или уз 
мање 
неправилности које 
не угрожавају 
разумевање поруке 

- вештине разумевања, 
изражавања и 
саопштавања  
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је, одакле је, чиме се 
бави итд.) 

Уз дуже паузе и уз 
помоћ саговорника, 
саопштава основне 
информације о себи и 
свом непосредном 
окружењу, тражи 
одређени предмет, 
користећи кратке 
једноставне исказе.  Уз 
дуже паузе, описује 
или представља људе, 
предмете у 
свакодневној 
употреби, места, 
уобичајене активности 
користећи 
најједноставнија 
језичка средства. 

Поставља једноставна 
питања о темама које 
одговарају његовим 
интересовањима 
(слободно време, 
хоби, школа, 
породица, другови) и 
одговара на слична 
питања саговорника.  

Препознаје и 
разумљиво изговара 
једноставније гласове 
и најчешће гласовне 
групе и познаје 
основне интонацијске 
схеме (нарочито 
упитну). 

Познаје и користи 
ограничен број 
фреквентних 
морфолошких облика 
и синтаксичких 
структура у оквиру 
наученог репертоара 
језичких средстава.  

Користи елементарне 
и најфреквентније 
речи и изразе за 
обављање основних 
комуникативних 
активности  

језичка средства. 

 Препознаје и 
разумљиво изговара 
већину гласова и 
гласовних група, уз 
одређена прозодијска 
ограничења (акценти, 
интонација, дужина). 

Познаје и користи 
једноставније 
граматичке елементе и 
конструкције. 

Поседује ограничени 
репертоар готових 
израза и вишечланих 
конструкција за 
исказивање 
свакодневних 
конкретних активности 
и потреба. 

коју жели да 
саопшти. 

 

 

Исхрана и 
гастрономске 
навике 

Ученик разуме 
фреквентне речи и 
једноставне изразе у 
јасно 
контекстуализованом 

Ученик разуме краће 
низове (2–3) 
саопштења, упутстава, 
молби који се односе 
на његове потребе и 

Ученик разуме 
дуже низове 
саопштења, 
упутстава, молби 
итд. који се тичу 

вештине разумевања, 
изражавања и 
саопштавања  
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I’m hungry 

 

и спором говору. 
Разуме једноставне 
поруке и питања која 
се односе на 
једноставне 
информације и 
непосредно окружење. 

Разуме кратка, 
једноставна, 
разговетно и споро 
изговорена упутства.  

Разуме кратка 
саопштења и питања 
која се односе на 
познате / блиске теме. 

 Разуме предмет 
једноставног 
разговора других лица 
о познатим / блиским 
темама (нпр. личне и 
породичне ствари, 
непосредно 
окружење) уколико се 
говори споро и 
разговетно. 

Успоставља и одржава 
друштвени контакт 
користећи једноставна 
језичка средстава 
приликом 
поздрављања, 
представљања, 
добродошлице, 
окончања 
комуникације, 
захваљивања, 
извињавања, давања 
података о себи, 
распитивања о 
основним подацима 
који се тичу 
саговорника (нпр. ко 
је, одакле је, чиме се 
бави итд.) 

Уз дуже паузе и уз 
помоћ саговорника, 
саопштава основне 
информације о себи и 
свом непосредном 
окружењу, тражи 
одређени предмет, 
користећи кратке 
једноставне исказе.  Уз 
дуже паузе, описује 
или представља људе, 
предмете у 
свакодневној 

интересовања. 

Разуме основни 
смисао и главне 
информације из 
разговора двоје или 
више (са)говорника о 
блиским и познатим 
темама, уколико се 
говори разговетно и 
умереним темпом. 

Разуме основни 
смисао и главне 
информације споријих, 
јасно артикулисаних 
монолошких излагања 
и прича о познатим и 
узрасно адекватним 
темама, уз 
одговарајућу визуелну 
подршку, паузе и 
понављања. 

 Успева да поведе 
и/или одржи разговор 
на блиске и познате 
теме. 

Уз краће паузе и 
минималну помоћ 
саговорника, 
размењује 
информације, тражи 
одређени предмет, 
објашњење, услугу, 
повезујући неколико 
краћих исказа у 
смислену целину 

Уз краће паузе, описује 
себе и своје 
непосредно окружење, 
свакодневне 
активности, искуства 
из прошлости 
користећи једноставна 
језичка средства. 

 Препознаје и 
разумљиво изговара 
већину гласова и 
гласовних група, уз 
одређена прозодијска 
ограничења (акценти, 
интонација, дужина). 

Познаје и користи 
једноставније 
граматичке елементе и 
конструкције. 

Поседује ограничени 
репертоар готових 

његових потреба и 
интересовања. 

Разуме основни 
смисао и главне 
информације у 
аутентичном 
разговору два или 
више (са)говорника, 
уколико се говори 
разговетно и 
умереним темпом. 
Разуме основни 
смисао и главне 
информације јасно 
артикулисаних 
монолошких 
излагања, прича, 
презентација и 
предавања на 
узрасно адекватне 
и блиске теме, уз 
одговарајућу 
визуелну подршку. 
На једноставан 
начин излаже на 
задату тему и 
одговара на питања 
која се односе на 
њу. 

Углавном коректно 
изговара све 
гласове и гласовне 
групе, чак и у тежим 
комбинацијама 
гласова, уз 
поштовање 
акцентаско-
интонацијских 
правила или уз 
мање 
неправилности које 
не угрожавају 
разумевање поруке 
коју жели да 
саопшти. 
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употреби, места, 
уобичајене активности 
користећи 
најједноставнија 
језичка средства. 

Поставља једноставна 
питања о темама које 
одговарају његовим 
интересовањима 
(слободно време, 
хоби, школа, 
породица, другови) и 
одговара на слична 
питања саговорника.  

Препознаје и 
разумљиво изговара 
једноставније гласове 
и најчешће гласовне 
групе и познаје 
основне интонацијске 
схеме (нарочито 
упитну). 

Познаје и користи 
ограничен број 
фреквентних 
морфолошких облика 
и синтаксичких 
структура у оквиру 
наученог репертоара 
језичких средстава.  

Користи елементарне 
и најфреквентније 
речи и изразе за 
обављање основних 
комуникативних 
активности  

израза и вишечланих 
конструкција за 
исказивање 
свакодневних 
конкретних активности 
и потреба. 

Лични 
идентитет 

 

(делови лица и 
описивање 
особа, чула) 

Ученик разуме 
фреквентне речи и 
једноставне изразе у 
јасно 
контекстуализованом 
и спором говору. 
Разуме једноставне 
поруке и питања која 
се односе на 
једноставне 
информације и 
непосредно окружење. 

Разуме кратка, 
једноставна, 
разговетно и споро 
изговорена упутства.  

Разуме кратка 
саопштења и питања 
која се односе на 

Ученик разуме краће 
низове (2–3) 
саопштења, упутстава, 
молби који се односе 
на његове потребе и 
интересовања. 

Разуме основни 
смисао и главне 
информације из 
разговора двоје или 
више (са)говорника о 
блиским и познатим 
темама, уколико се 
говори разговетно и 
умереним темпом. 

Разуме основни 
смисао и главне 
информације споријих, 
јасно артикулисаних 
монолошких излагања 

Ученик разуме 
дуже низове 
саопштења, 
упутстава, молби 
итд. који се тичу 
његових потреба и 
интересовања. 

Разуме основни 
смисао и главне 
информације у 
аутентичном 
разговору два или 
више (са)говорника, 
уколико се говори 
разговетно и 
умереним темпом. 
Разуме основни 
смисао и главне 
информације јасно 
артикулисаних 

вештине разумевања, 
изражавања и 
саопштавања  
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познате / блиске теме. 

 Разуме предмет 
једноставног 
разговора других лица 
о познатим / блиским 
темама (нпр. личне и 
породичне ствари, 
непосредно 
окружење) уколико се 
говори споро и 
разговетно. 

Успоставља и одржава 
друштвени контакт 
користећи једноставна 
језичка средстава 
приликом 
поздрављања, 
представљања, 
добродошлице, 
окончања 
комуникације, 
захваљивања, 
извињавања, давања 
података о себи, 
распитивања о 
основним подацима 
који се тичу 
саговорника (нпр. ко 
је, одакле је, чиме се 
бави итд.) 

Уз дуже паузе и уз 
помоћ саговорника, 
саопштава основне 
информације о себи и 
свом непосредном 
окружењу, тражи 
одређени предмет, 
користећи кратке 
једноставне исказе.  Уз 
дуже паузе, описује 
или представља људе, 
предмете у 
свакодневној 
употреби, места, 
уобичајене активности 
користећи 
најједноставнија 
језичка средства. 

Поставља једноставна 
питања о темама које 
одговарају његовим 
интересовањима 
(слободно време, 
хоби, школа, 
породица, другови) и 
одговара на слична 
питања саговорника.  

и прича о познатим и 
узрасно адекватним 
темама, уз 
одговарајућу визуелну 
подршку, паузе и 
понављања. 

Успева да поведе 
и/или одржи разговор 
на блиске и познате 
теме. 

Уз краће паузе и 
минималну помоћ 
саговорника, 
размењује 
информације, тражи 
одређени предмет, 
објашњење, услугу, 
повезујући неколико 
краћих исказа у 
смислену целину 

Уз краће паузе, описује 
себе и своје 
непосредно окружење, 
свакодневне 
активности, искуства 
из прошлости 
користећи једноставна 
језичка средства. 

 Препознаје и 
разумљиво изговара 
већину гласова и 
гласовних група, уз 
одређена прозодијска 
ограничења (акценти, 
интонација, дужина). 

Правилно записује 
фреквентне и 
увежбане речи, 
познаје и примењује 
одређени број 
основних правописних 
правила. 

Познаје и користи 
једноставније 
граматичке елементе и 
конструкције. 

Поседује ограничени 
репертоар готових 
израза и вишечланих 
конструкција за 
исказивање 
свакодневних 
конкретних активности 
и потреба. 

монолошких 
излагања, прича, 
презентација и 
предавања на 
узрасно адекватне 
и блиске теме, уз 
одговарајућу 
визуелну подршку. 
На једноставан 
начин излаже на 
задату тему и 
одговара на питања 
која се односе на 
њу. 

Углавном коректно 
изговара све 
гласове и гласовне 
групе, чак и у тежим 
комбинацијама 
гласова, уз 
поштовање 
акцентаско-
интонацијских 
правила или уз 
мање 
неправилности које 
не угрожавају 
разумевање поруке 
коју жели да 
саопшти. 
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Препознаје и 
разумљиво изговара 
једноставније гласове 
и најчешће гласовне 
групе и познаје 
основне интонацијске 
схеме (нарочито 
упитну). 

Познаје и користи 
ограничен број 
фреквентних 
морфолошких облика 
и синтаксичких 
структура у оквиру 
наученог репертоара 
језичких средстава.  

Користи елементарне 
и најфреквентније 
речи и изразе за 
обављање основних 
комуникативних 
активности  

 

Становање 

 

My house 

 

Ученик разуме 
фреквентне речи и 
једноставне изразе у 
јасно 
контекстуализованом 
и спором говору. 
Разуме једноставне 
поруке и питања која 
се односе на 
једноставне 
информације и 
непосредно окружење. 

Разуме кратка, 
једноставна, 
разговетно и споро 
изговорена упутства.  

Разуме кратка 
саопштења и питања 
која се односе на 
познате / блиске теме. 

 Разуме предмет 
једноставног 
разговора других лица 
о познатим / блиским 
темама (нпр. личне и 
породичне ствари, 
непосредно 
окружење) уколико се 
говори споро и 
разговетно. 

Разуме појединачне 
речи и једноставне 
изразе из текстова 

Ученик разуме краће 
низове (2–3) 
саопштења, упутстава, 
молби који се односе 
на његове потребе и 
интересовања. 

Разуме основни 
смисао и главне 
информације из 
разговора двоје или 
више (са)говорника о 
блиским и познатим 
темама, уколико се 
говори разговетно и 
умереним темпом. 

Разуме основни 
смисао и главне 
информације споријих, 
јасно артикулисаних 
монолошких излагања 
и прича о познатим и 
узрасно адекватним 
темама, уз 
одговарајућу визуелну 
подршку, паузе и 
понављања. 

Успева да поведе 
и/или одржи разговор 
на блиске и познате 
теме. 

Уз краће паузе и 
минималну помоћ 
саговорника, 
размењује 

Ученик разуме 
дуже низове 
саопштења, 
упутстава, молби 
итд. који се тичу 
његових потреба и 
интересовања. 

Разуме основни 
смисао и главне 
информације у 
аутентичном 
разговору два или 
више (са)говорника, 
уколико се говори 
разговетно и 
умереним темпом. 
Разуме основни 
смисао и главне 
информације јасно 
артикулисаних 
монолошких 
излагања, прича, 
презентација и 
предавања на 
узрасно адекватне 
и блиске теме, уз 
одговарајућу 
визуелну подршку. 
На једноставан 
начин излаже на 
задату тему и 
одговара на питања 
која се односе на 
њу. 

Углавном коректно 

вештине разумевања, 
изражавања и 
саопштавања  
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савремене музике. 

Успоставља и одржава 
друштвени контакт 
користећи једноставна 
језичка средстава 
приликом 
поздрављања, 
представљања, 
добродошлице, 
окончања 
комуникације, 
захваљивања, 
извињавања, давања 
података о себи, 
распитивања о 
основним подацима 
који се тичу 
саговорника (нпр. ко 
је, одакле је, чиме се 
бави итд.) 

Уз дуже паузе и уз 
помоћ саговорника, 
саопштава основне 
информације о себи и 
свом непосредном 
окружењу, тражи 
одређени предмет, 
користећи кратке 
једноставне исказе.  Уз 
дуже паузе, описује 
или представља људе, 
предмете у 
свакодневној 
употреби, места, 
уобичајене активности 
користећи 
најједноставнија 
језичка средства. 

Поставља једноставна 
питања о темама које 
одговарају његовим 
интересовањима 
(слободно време, 
хоби, школа, 
породица, другови) и 
одговара на слична 
питања саговорника.  

Препознаје и 
разумљиво изговара 
једноставније гласове 
и најчешће гласовне 
групе и познаје 
основне интонацијске 
схеме (нарочито 
упитну). 

Познаје и користи 
ограничен број 

информације, тражи 
одређени предмет, 
објашњење, услугу, 
повезујући неколико 
краћих исказа у 
смислену целину 

Уз краће паузе, описује 
себе и своје 
непосредно окружење, 
свакодневне 
активности, искуства 
из прошлости 
користећи једноставна 
језичка средства. 

 Препознаје и 
разумљиво изговара 
већину гласова и 
гласовних група, уз 
одређена прозодијска 
ограничења (акценти, 
интонација, дужина). 

Познаје и користи 
једноставније 
граматичке елементе и 
конструкције. 

Поседује ограничени 
репертоар готових 
израза и вишечланих 
конструкција за 
исказивање 
свакодневних 
конкретних активности 
и потреба. 

изговара све 
гласове и гласовне 
групе, чак и у тежим 
комбинацијама 
гласова, уз 
поштовање 
акцентаско-
интонацијских 
правила или уз 
мање 
неправилности које 
не угрожавају 
разумевање поруке 
коју жели да 
саопшти. 
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фреквентних 
морфолошких облика 
и синтаксичких 
структура у оквиру 
наученог репертоара 
језичких средстава.  

Користи елементарне 
и најфреквентније 
речи и изразе за 
обављање основних 
комуникативних 
активности  

 

Мода и 
облачење 

Временске 
прилике 

 

Summertime 

 

Ученик разуме 
фреквентне речи и 
једноставне изразе у 
јасно 
контекстуализованом 
и спором говору. 
Разуме једноставне 
поруке и питања која 
се односе на 
једноставне 
информације и 
непосредно окружење. 

Разуме кратка, 
једноставна, 
разговетно и споро 
изговорена упутства.  

Разуме кратка 
саопштења и питања 
која се односе на 
познате / блиске теме. 

 Разуме предмет 
једноставног 
разговора других лица 
о познатим / блиским 
темама (нпр. личне и 
породичне ствари, 
непосредно 
окружење) уколико се 
говори споро и 
разговетно. 

Успоставља и одржава 
друштвени контакт 
користећи једноставна 
језичка средстава 
приликом 
поздрављања, 
представљања, 
добродошлице, 
окончања 
комуникације, 
захваљивања, 
извињавања, давања 
података о себи, 
распитивања о 

Ученик разуме краће 
низове (2–3) 
саопштења, упутстава, 
молби који се односе 
на његове потребе и 
интересовања. 

Разуме основни 
смисао и главне 
информације из 
разговора двоје или 
више (са)говорника о 
блиским и познатим 
темама, уколико се 
говори разговетно и 
умереним темпом. 

Разуме основни 
смисао и главне 
информације споријих, 
јасно артикулисаних 
монолошких излагања 
и прича о познатим и 
узрасно адекватним 
темама, уз 
одговарајућу визуелну 
подршку, паузе и 
понављања. 

 Успева да поведе 
и/или одржи разговор 
на блиске и познате 
теме. 

Уз краће паузе и 
минималну помоћ 
саговорника, 
размењује 
информације, тражи 
одређени предмет, 
објашњење, услугу, 
повезујући неколико 
краћих исказа у 
смислену целину 

Уз краће паузе, описује 
себе и своје 
непосредно окружење, 
свакодневне 

Ученик разуме 
дуже низове 
саопштења, 
упутстава, молби 
итд. који се тичу 
његових потреба и 
интересовања. 

Разуме основни 
смисао и главне 
информације у 
аутентичном 
разговору два или 
више (са)говорника, 
уколико се говори 
разговетно и 
умереним темпом. 
Разуме основни 
смисао и главне 
информације јасно 
артикулисаних 
монолошких 
излагања, прича, 
презентација и 
предавања на 
узрасно адекватне 
и блиске теме, уз 
одговарајућу 
визуелну подршку. 
На једноставан 
начин излаже на 
задату тему и 
одговара на питања 
која се односе на 
њу. 

Углавном коректно 
изговара све 
гласове и гласовне 
групе, чак и у тежим 
комбинацијама 
гласова, уз 
поштовање 
акцентаско-
интонацијских 
правила или уз 
мање 

вештине разумевања, 
изражавања и 
саопштавања  
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основним подацима 
који се тичу 
саговорника (нпр. ко 
је, одакле је, чиме се 
бави итд.) 

Уз дуже паузе и уз 
помоћ саговорника, 
саопштава основне 
информације о себи и 
свом непосредном 
окружењу, тражи 
одређени предмет, 
користећи кратке 
једноставне исказе.  Уз 
дуже паузе, описује 
или представља људе, 
предмете у 
свакодневној 
употреби, места, 
уобичајене активности 
користећи 
најједноставнија 
језичка средства. 

Поставља једноставна 
питања о темама које 
одговарају његовим 
интересовањима 
(слободно време, 
хоби, школа, 
породица, другови) и 
одговара на слична 
питања саговорника.  

Препознаје и 
разумљиво изговара 
једноставније гласове 
и најчешће гласовне 
групе и познаје 
основне интонацијске 
схеме (нарочито 
упитну). 

Познаје и користи 
ограничен број 
фреквентних 
морфолошких облика 
и синтаксичких 
структура у оквиру 
наученог репертоара 
језичких средстава.  

Користи елементарне 
и најфреквентније 
речи и изразе за 
обављање основних 
комуникативних 
активности  

активности, искуства 
из прошлости 
користећи једноставна 
језичка средства. 

 Препознаје и 
разумљиво изговара 
већину гласова и 
гласовних група, уз 
одређена прозодијска 
ограничења (акценти, 
интонација, дужина). 

Познаје и користи 
једноставније 
граматичке елементе и 
конструкције. 

Поседује ограничени 
репертоар готових 
израза и вишечланих 
конструкција за 
исказивање 
свакодневних 
конкретних активности 
и потреба. 

неправилности које 
не угрожавају 
разумевање поруке 
коју жели да 
саопшти. 

 

Слободно време 
и активности 

Ученик разуме 
фреквентне речи и 

Ученик разуме краће 
низове (2–3) 

Ученик разуме 
дуже низове 

вештине разумевања, 
изражавања и 
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Playtime 

 

једноставне изразе у 
јасно 
контекстуализованом 
и спором говору. 
Разуме једноставне 
поруке и питања која 
се односе на 
једноставне 
информације и 
непосредно окружење. 

Разуме кратка, 
једноставна, 
разговетно и споро 
изговорена упутства.  

Разуме кратка 
саопштења и питања 
која се односе на 
познате / блиске теме. 

 Разуме предмет 
једноставног 
разговора других лица 
о познатим / блиским 
темама (нпр. личне и 
породичне ствари, 
непосредно 
окружење) уколико се 
говори споро и 
разговетно. 

Успоставља и одржава 
друштвени контакт 
користећи једноставна 
језичка средстава 
приликом 
поздрављања, 
представљања, 
добродошлице, 
окончања 
комуникације, 
захваљивања, 
извињавања, давања 
података о себи, 
распитивања о 
основним подацима 
који се тичу 
саговорника (нпр. ко 
је, одакле је, чиме се 
бави итд.) 

Уз дуже паузе и уз 
помоћ саговорника, 
саопштава основне 
информације о себи и 
свом непосредном 
окружењу, тражи 
одређени предмет, 
користећи кратке 
једноставне исказе.  Уз 
дуже паузе, описује 

саопштења, упутстава, 
молби који се односе 
на његове потребе и 
интересовања. 

Разуме основни 
смисао и главне 
информације из 
разговора двоје или 
више (са)говорника о 
блиским и познатим 
темама, уколико се 
говори разговетно и 
умереним темпом. 

Разуме основни 
смисао и главне 
информације споријих, 
јасно артикулисаних 
монолошких излагања 
и прича о познатим и 
узрасно адекватним 
темама, уз 
одговарајућу визуелну 
подршку, паузе и 
понављања. 

Успева да поведе 
и/или одржи разговор 
на блиске и познате 
теме. 

Уз краће паузе и 
минималну помоћ 
саговорника, 
размењује 
информације, тражи 
одређени предмет, 
објашњење, услугу, 
повезујући неколико 
краћих исказа у 
смислену целину 

Уз краће паузе, описује 
себе и своје 
непосредно окружење, 
свакодневне 
активности, искуства 
из прошлости 
користећи једноставна 
језичка средства. 

 Препознаје и 
разумљиво изговара 
већину гласова и 
гласовних група, уз 
одређена прозодијска 
ограничења (акценти, 
интонација, дужина). 

Познаје и користи 
једноставније 
граматичке елементе и 

саопштења, 
упутстава, молби 
итд. који се тичу 
његових потреба и 
интересовања. 

Разуме основни 
смисао и главне 
информације у 
аутентичном 
разговору два или 
више (са)говорника, 
уколико се говори 
разговетно и 
умереним темпом. 
Разуме основни 
смисао и главне 
информације јасно 
артикулисаних 
монолошких 
излагања, прича, 
презентација и 
предавања на 
узрасно адекватне 
и блиске теме, уз 
одговарајућу 
визуелну подршку. 
На једноставан 
начин излаже на 
задату тему и 
одговара на питања 
која се односе на 
њу. 

Углавном коректно 
изговара све 
гласове и гласовне 
групе, чак и у тежим 
комбинацијама 
гласова, уз 
поштовање 
акцентаско-
интонацијских 
правила или уз 
мање 
неправилности које 
не угрожавају 
разумевање поруке 
коју жели да 
саопшти. 

 

саопштавања  
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или представља људе, 
предмете у 
свакодневној 
употреби, места, 
уобичајене активности 
користећи 
најједноставнија 
језичка средства. 

Поставља једноставна 
питања о темама које 
одговарају његовим 
интересовањима 
(слободно време, 
хоби, школа, 
породица, другови) и 
одговара на слична 
питања саговорника.  

Препознаје и 
разумљиво изговара 
једноставније гласове 
и најчешће гласовне 
групе и познаје 
основне интонацијске 
схеме (нарочито 
упитну). 

Познаје и користи 
ограничен број 
фреквентних 
морфолошких облика 
и синтаксичких 
структура у оквиру 
наученог репертоара 
језичких средстава.  

Користи елементарне 
и најфреквентније 
речи и изразе за 
обављање основних 
комуникативних 
активности  

конструкције. 

Поседује ограничени 
репертоар готових 
израза и вишечланих 
конструкција за 
исказивање 
свакодневних 
конкретних активности 
и потреба. 

 
 
 
 
ДРУГИ РАЗРЕД: 

начин оцењивања ученика динамика 

Усмена провера постигнућа 

  

Оценама се процењују разумевање (рецепција) и говор 
(продукција) предвиђених садржаја/ вокабулара: 

6 пута током школске године 

  

1.    оцена обухвата тематску целину: Живи свет 

2.     оцена обухвата тематску целину:  Школа 

3.     оцена обухвата тематску целину: Исхрана 
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4.     оцена обухвата тематску целину: Лични идентитет 

5.    оцена обухвата тематску целину: Становање 

6.     оцена обухвата тематску целину: Слободно време 

 

Оцењивање активности ученика и резултата 
његовог рада, у које спадају:  рад и залагање на 
часу, учешће у различитим облицима групног рада, 
израда домаћих задатака... 

  

  

2 пута током  школске године 

Наставник оцењује степен ангажовања и залагања 
ученика на часу енглеског језика , два пута годишње. 

  
  
 
Предмет : ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ   разред: други 
 

тема 

стандарди постигнућа 

процењују се: основни ниво средњи ниво напредни ниво 

МОТОРИЧКЕ 
ВЕШТИНЕ: 

*Ходање и 
трчање 

*Скакање и 
прескакање  

*Бацања и 
хватања 

*Пузање, 
вишење, 
упори и 
пењања 

* Вежбена тлу 

*Вежбе 
равнотеже, 

*Вежбе са 
реквизитима, 
*Плес и 
ритмика, 
*Полигони 

 

   
Вештине изражавања 
и саопштавања; 
Разумевање, примена 
и вредновање 
научених поступака и 
процедура; 
Уметничко 
изражавање  

Индивидуално 
напредовање у 
односу на сопствена 
претходна 
постигнућа, 
могућности и 
ангажовање ученика 
у наставном процесу; 

ФИЗИЧКЕ 
СПОСОБНОСТИ 
(реализују се 
на сваком часу) 

 

   
Вештине изражавања 
и саопштавања; 
Разумевање, примена 
и вредновање 
научених поступака и 
процедура;  

Индивидуално 
напредовање у 
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односу на сопствена 
претходна 
постигнућа, 
могућности и 
ангажовање ученика 
у наставном процесу; 

ФИЗИЧКА И 
ЗДРАВСТВЕНА 
КУЛТУРА 

(реализују се 
на сваком часу) 

 

   
Вештине изражавања 
и саопштавања; 
Разумевање, примена 
и вредновање 
научених поступака и 
процедура;  

Индивидуално 
напредовање у 
односу на сопствена 
претходна 
постигнућа, 
могућности и 
ангажовање ученика 
у наставном процесу; 
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начин оцењивања ученика Динамика 

Усмена провера постигнућа / 

Писмена провера постигнућа / 

Практичан рад 
6 у току школске године  

 1.oцена: Ходање и трчање (X месец) 

2. оцена: Скакање и пескакање (X месец) 

3. оцена: Бацање и хватање (XII месец) 

4. оцена: Вежбе на тлу (II месец) 

5. оцена: Скакање и пескакање  ( III месец) 

6. оцена: Вежбе реквизитима  (V месец) 

Оцењивање активности ученика ирезултата његовог 
рада: 

-излагање и представљање 

-учешће у дебати и дискусији 

-учешће у различитим облицима групног рада 

-рад на пројектима 

-оцењивање свески 

1 у току полугодишта(у I и VI месецу):  

Одличан 5: ученик редовно и активно учествује у 
наставном процесу и редовно доноси опрему за рад;  

Врло добар 4: ученик редовно доноси опрему и 
углавном је активан на часовима;  

Добар 3: ученик понекад заборавља опрему за 
вежбање и повремено избегава неке активности;  

Довољан 2: ученик на часовима углавном  не показује 
интересовање за вежбање и понекад заборавља 
опрему.  

Недовољан 1: ученик на часовима је углавном  не 
показује интересовање за вежбање и често не доноси 
опрему за рад.  

 
Предмет  ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ   разред: други 
 

тема 

стандарди постигнућа 

процењују се: основни ниво средњи ниво напредни ниво 

ЉУДСКА 
ПРАВА 

Ја и други у 
различитим 
групама 

/ / / 
- Активност, 

ангажовање 
ученика на 
часовима у 
оквиру групног 
рада 

- Усвојени облици 
пожељног 
понашања у групи 

- Способност 
решавања 
проблемских 
ситуација 

- Познавање  права 
и извршавање 
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обавеза 
- Препознавање 

сопствених и 
туђих осећања 

- излагање и 
представљање 

- учешће у дебати и 
дискусији 

- учешће у 
различитим 
облицима групног 
рада 

 

ДЕМОКРАТСКО 
ДРУШТВО 

Школа као 
заједница 

/ / / 
-Активност, ангажовање 
ученика на часовима у 
оквиру групног рада 

-Усвојени облици 
пожељног понашања у 
групи 

-Способност решавања 
проблемских ситуација 

-Познавање  права и 
извршавање обавеза 

 

ПРОЦЕСИ 

У 
САВРЕМЕНОМ 
СВЕТУ 

(Школа као 
безбедно 
место) 

/ / / 
-Активност, 

ангажовање 

ученика на 

часовима у 

оквиру групног 

рада 

-Усвојени облици 

пожељног 

понашања у групи 

-Способност 

решавања 

проблемских 

ситуација 

-Познавање  

права и 

извршавање 

обавеза 

-Препознавање 

сопствених и 

туђих осећања-

излагање и 
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представљање 

-учешће у дебати 

и дискусији 

-учешће у 

различитим 

облицима групног 

рада 

-рад на 

пројектима 

ГРАЂАНСКИ 
АКТИВИЗАМ 
(Школа као 
безбедно 
место за све) 

/ / / 
-Активност, 

ангажовање 

ученика на 

часовима у 

оквиру групног 

рада 

-Усвојени облици 

пожељног 

понашања у групи 

-Способност 

решавања 

проблемских 

ситуација 

-Познавање  

права и 

извршавање 

обавеза 

-Препознавање 

сопствених и 

туђих осећања 

-Презентвање 

знања , вештина, 

резултата 

самосталног рада 

и рада у групи- 

продукти рада 
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начин оцењивања ученика Динамика 

Усмена провера постигнућа / 

Писмена провера постигнућа / 

Практичан рад 
1 у току школске године: Пројекат ( изабрана тема)-VI 

 

Оцењивање активности ученика и резултата 
његовог рада: 

-излагање и представљање 

-учешће у дебати и дискусији 

-учешће у различитим облицима групног рада 

-рад на пројектима 

*3 у току школске године( X-XI, XII-I, V-VI): 

Истиче се : ученик активно учествује у процесу наставе; 
износи своје мишљење самостално, поштује правила 
понашања; активно учествује у изради заједничког 
пројекта и успешно сарађује са вршњацима  

Добар: ученик повремено учествује у процесу наставе; 
уз подстицај износи своје мишљење, делимично 
поштује правила понашања и узима учешће у изради 
пројекта, углавном сарађује са вршњацима 

Задовољава: ученик ретко учествује у процесу 
реализације пројекта; уз већи подстицај износи своје 
мишљење, делимично поштује правила понашања 

 
Предмет: ЛИКОВНА КУЛТУРА   разред: други 
 

тема стандарди постигнућа/исходи Процењују се: 

ОБЛИЦИ 

 

/  Вештине изражавања 
и саопштавања; 

 Разумевање, примена 
и вредновање 
научених поступака и 
процедура; 

 Уметничко 
изражавање; 

 Индивидуално 
напредовање у односу 
на сопствена 
претходна постигнућа, 
могућности и 
ангажовање ученика у 
наставном процесу;  

 

СПОРАЗУМЕВАЊЕ 
/  Вештине изражавања 

и саопштавања; 
 Разумевање, примена 

и вредновање 
научених поступака и 
процедура; 

 Уметничко 
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изражавање; 
 Индивидуално 

напредовање у односу 
на сопствена 
претходна постигнућа, 
могућности и 
ангажовање ученика у 
наставном процесу;  
 

ЛИКОВНЕ ИГРЕ 
/  Вештине изражавања 

и саопштавања; 
 Разумевање, примена 

и вредновање 
научених поступака и 
процедура; 

 Уметничко 
изражавање; 

 Индивидуално 
напредовање у односу 
на сопствена 
претходна постигнућа, 
могућности и 
ангажовање ученика у 
наставном процесу;  
 

ПРОСТОР 
/  Вештине изражавања 

и саопштавања; 

 Разумевање, примена 
и вредновање 
научених поступака и 
процедура; 

 Уметничко 
изражавање; 

 Индивидуално 
напредовање у односу 
на сопствена 
претходна постигнућа, 
могућности и 
ангажовање ученика у 
наставном процесу;  
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начиноцењивањаученика Динамика 

Усмена провера постигнућа / 

Писмена провера постигнућа / 

Практичан рад 
1. Оцена – Облици – визуелне карактеристике 

природних и вештачких облика; супротности; 
везивање и спајање облика. IX-VI 

2. Оцена – Споразумевање – садржај визуелних 
информација; II-IV 

3. Оцена – Слика и реч (стрип, лепо писање, 
честитке); II-IV 

4. Оцена – Композиција боја (светле и тамне боје; 
боја и облик; боја и звук);IX-XII 

5. Оцена – Замишљања (стварност и машта);VI 
6. Оцена – Простор (обликовање простора); XII,I,II 
7. Оцена –Кретање (кретање више облика у 

простору);IX-XII 
8. Оцена – Сцена (маске),накит; XII-IV 

Оцењивање активности ученика и резултати 
његовог рада 

(писање домаћих задатака, учешће у групном  раду, 
ученички портфолио – збирка одабраних 
ученикових продуката рада)  

 

1 у току полугодишта- редовно доношење прибора за 
рад, завршавање радова на време 

Активност ученика: 1 у току полугодишта 

Одличан 5: током полугодишта ученик завршава 
радове на часу, редовно доноси прописани прибор и 
радне материјале;  

Врло добар 4: током полугодишта ученик није завршио 
4 рада за време часа, углавном редовно доноси 
прописани прибор и радне материјале;  

Добар 3: током полугодишта ученик није завршио 5 и 
више радова, углавном доноси  прописани прибор и 
радне материјале;  

Довољан 2: током полугодишта ученик није завршио 6  
и више радова, ретко доноси прописани прибор и 
радне материјале;  

Недовољан 1: током полугодишта ученик углавном не 
завршава радове, ретко или уопште не доноси 
прописани прибор и радне материјале.  

 
 
 
 
Предмет: МАТЕМАТИКА   разред: други 
 

тема стандарди постигнућа процењују се: 
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основни ниво средњи ниво напредни ниво 

БРОЈЕВИ -зна да прочита и 
запише дати број, 
уме да упореди 
бројеве по величини 
и да прикаже број на 
датој бројевној 
полуправој 

-уме да на основу 
текста правилно 
постави израз са 
једном рачунском 
операцијом 

-уме да прочита и 
формално запише 
разломак 1/n (n <= 
10) и препозна 
његов графички 
приказ 

 

уме да примени 
својства природних 
бројева (паран, 
непаран, највећи, 
најмањи, претходни, 
следећи број) и 
разуме декадни 
бројни систем 

-сабира и одузима, 
рачуна вредност 
израза 

-рачуна вредност 
израза с највише две 
операције 

 

- уме да примени 
својства природних 
бројева у решавању 
проблемских 
задатака 

- зна својства 
операција сабирања 
и одузимања и уме 
да их примени 

-уме да израчуна 
бројевну вредност 
израза са више 
операција поштујући 
приоритет 

-уме да решава 
сложеније 
проблемске задатке 
дате у текстуалној 
форми 

Вештине 

изражавања и 

саопштавања; 

-Разумевање, 

примена и 

вредновање 

научених 

поступака и 

процедура; 

-Рад са 

подацима и 

рад на 

различитим 

врстама 

текстова; 

-Решавање 

једноставнијих 

и сложенијих 

проблема 

ГЕОМЕТРИЈА -уме да именује 
геометријске објекте 
у равни (квадрат, 
круг, троугао, 
правоугаоник, тачка, 
дуж, права, 
полуправа, угао) и 
уочава међусобне 
односе два 
геометријска објекта 
у равни  

-зна јединице за 
мерење дужине и 
њихове односе 

-уочава међусобне 
односе 
геометријских 
објеката у равни 

-претвара јединице 
за мерење дужине 

 

 
Вештине 

изражавања и 

саопштавања; 

-Разумевање, 

примена и 

вредновање 

научених 

поступака и 

процедура; 

-Рад са 

подацима и 

рад на 

различитим 

врстама 

текстова; 

-Решавање  

једноставнијих 

проблема 

МЕРЕЊЕ И 
МЕРЕ 

-уме да изрази 
одређену суму 
новца преко 
различитих апоена и 

-зна јединице за 
време (секунда, 
минут, сат, дан, 
месец, година) 

-зна јединице за 
време и дужину и 
уме да претвара из 
једне јединице у 

Вештине 

изражавања и 

саопштавања; 
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рачуна са новцем у 
једноставним 
ситуацијама 

-уме да чита 
једноставније 
графиконе, табеле и 
дијаграме 

идужину ( метар, 
дециметар, 
центиметар) уме да 
претвара веће у 
мање и у 
једноставним 
ситуацијама 

-уме да користи 
податке приказане 
графички или 
табеларно у 
решавању 
једноставних 
задатака и уме 
графички да 
представи дате 
податке 

другу и пореди 
временске 
интервале у 
сложенијим 
ситуацијама 

 

-Разумевање, 

примена и 

вредновање 

научених 

поступака и 

процедура; 

-Рад са 

подацима и 

рад на 

различитим 

врстама 

текстова; 

-Решавање 

једноставнијих 

и сложенијих 

проблема 



272 

 

 

начин оцењивања ученика Динамика 

Усмена провера постигнућа 4 пута током године 

1. оцена –Природни бројеви до 100-Сабирање и 
одузимање до 100(I-IX) 

2. оцена – Природни бројеви до 100 –Множење(I-VI) 

3.оцена - Природни бројеви до 100- Дељење(II-VI) 

4.оцена - Природни бројеви до 100 –Редослед 
рачунских операција (V-VI) 

Писмена провера постигнућа контролни задатак – 6 пута у току школске године 

1.оцена - Геометријски облици 

мерење и мере -Дуж, јединице мере за дужину(X-
VI) 

2. оцена - Природни бројеви до 100- Сабирање и 
одузимање до 100 (X, XI) 

3. оцена - Природни бројеви до 100 - Израчунавање 
непознатог броја(X- XII) 

4. оцена - Природни бројеви до 100- Множење – 
задаци са две операције(II-IV) 

5. оцена - Геометријски облици -Изломљена линија(X-
VI) 

6. оцена - Природни бројеви до 100-Дељење – задаци 
са две операције 

(IV-VI) 

7.оцена- Бројеви-Геометрија-Мерење и мере-Годишња 
провера знања(V-VI) 

Практичан рад 
1 у току школске године 

1. рад – израда модела метра , дециметра и 
центиметрау оквиру тематске целине ,,Мерење и 
мере(I-VI) 

 

Оцењивање активности ученика ирезултата његовог 
рада: 

-излагање и представљање 

-учешће у дебати и дискусији 

-учешће у различитим облицима групног рада 

-рад на пројектима 

-оцењивање свески 

 1 пута у току  сваког полугодишта ( XII-I, V-VI): 

Домаћи задаци: 

Оцена 5-Ученик редовно ради све домаће задатке , а 
мозе да има 3 неурађена домаћа задатка 

Оцена 4- ученик има до 6 неурађених домаћих 
задатака 

Оцена 3- ученик има до 9  неурађених домаћих 
задатака 

Оцена 2-ученик има око једне половине броја задатих 
домаћих задатака 
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Оцена 1-ученик углавном не доноси домаће задатке 

2 пута у току сваког полугодишта( XII-I, V-VI): 

Активност на часу: 

Оцена 5- ученик увек узима учешће у решавњу 
математичких проблема; често на часовима решава 
сложеније задатке самостално; тачно и прецизно 
користи математичку терминологију приликом 
исказивања математичких законитости и приликом 
објашњења решења задатка; самостално уме да 
састави текст сложеног задатка на различите начине; 
уочава различите начине решавања једног задатка; 
тражи и уме да нађе сва решења или већину решења 
задатка( ако постоје); уочава и уме да исправи грешке у 
изради задатака или материјалне грешке у уџбенику; 
Завршава све обавезе у предвиђеном времену 
.Редовно доноси прописани прибор и радне 
материјале. 

Оцена 4- ученик често на часовима решава већину 
сложенијих задатака самостално; користи математичку 
терминологију уз повремено усмеравање или мању 
помоћ наставника; уме да образложи поступак рада 
задатка јасно; покушава да решава задатке на 
другачије начине, истражује различите путеве 
решавања задатака; уме да уочи и отклони грешку у 
решавању задатка. Углавном завршава све обавезе у 
предвиђеном времену. Редовно доноси прописани 
прибор и радне материјале. 

Оцена 3- ученик решава већину једноставнијих 
задатака самостално, али је потребно да га повремено 
наставник мотивише да одређен број задатака 
покушава да решава у задатом временском оквиру ( на 
часу);користи математичку терминологију уз помоћ 
наставника. Редовно доноси прописани прибор и 
радне материјале и има све записе са табле. 

Оцена 2- ученик самостално ради најједноставније 
задатке. Има већину записа са табле у свескама. 
Завршава обавезе на часу уз помоћ или подршку 
наставника. Доноси повремено прибор и материјале за 
рад. 

Оцена 1-ученик избегава да ради задатке. Потребна је 
стална мотивација и помоћ наставника да започне рад 
на часу. Нема већину записа са часа у предвиђеном 
времену; свеске ,прибор и материјале за рад углавном 
не доноси. 

 
Предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА   разред: други 
 

тема стандарди постигнућа процењују се: 

СЛУШАЊЕ 
/ • Вештине изражавања 

и саопштавања; 



274 

 

МУЗИКЕ • Разумевање, примена 
и вредновање 
научених поступака и 
процедура; 

• Рад с подацима и рад 
на различитим 
врстама текстова; 

• Уметничко 
изражавање; 

• Индивидуално 
напредовање у односу 
на сопствена 
претходна постигнућа, 
могућности и 
ангажовање ученика у 
наставном процесу;  

 

ИЗВОЂЕЊЕ 
МУЗИКЕ 

/  Вештине изражавања 
и саопштавања; 

 Разумевање, примена 
и вредновање 
научених поступака и 
процедура; 

 Рад с подацима и рад 
на различитим 
врстама текстова; 

 Уметничко 
изражавање; 

 Индивидуално 
напредовање у односу 
на сопствена 
претходна постигнућа, 
могућности и 
ангажовање ученика у 
наставном процесу;  

 

МУЗИЧКО 
СТВАРАЛАШТВО 

/  Вештине изражавања 
и саопштавања; 

 Разумевање, примена 
и вредновање 
научених поступака и 
процедура; 

 Рад с подацима и рад 
на различитим 
врстама текстова; 

 Уметничко 
изражавање; 

 Индивидуално 
напредовање у односу 
на сопствена 
претходна постигнућа, 
могућности и 
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ангажовање ученика у 
наставном процесу;  
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Начин оцењивања ученика Динамика 

Усмена провера постигнућа 
3путатокомшколскегодине( IX-VI): 
 

1. оцена – обухвата тематску целину ,,Извођење 
музике“  

2. оцена – обухвата тематску целину ,,Музичко 
стваралаштво“  

3. оцена-слушање музике 
 

Писмена провера постигнућа / 

Практичан рад 
1 у току школске године(X-V): 

1. оцена – израда ритмичких музичких 
инструмената (звечке, штапићи, мали бубањ). 

 

Оцењивање активности ученика и резултати 
његовог рада 

(писање  домаћих задатака, учешће у групном раду,  
ученички портфолио – збирка одабраних 
ученикових продуката рада)  

1 у току полугодишта(X-II, III-VI): 

Активност на часу- најмање 4 убележене изузетне 
активности ученика на часовима током полугодишта 
биће оцењене оценом 5.  

 

 
 
Предмет: Пројектна настава  разред: други 
 

тема 

стандарди постигнућа 

процењују се: основни ниво средњи ниво напредни ниво 

„У свету 
постоји 
једно 
царство“ 

   
Вештине изражавања и 
саопштавања;  

Разумевање, примена и 
вредновање научених 
поступака и процедура;  

Рад са подацима и рад на 
различитим врстама 
текстова Вештине 
руковања прибором, 
алатом и технологијама и 
извођење радних 

задатака; 

Редовност у похађању 
наставе, заинтересованост 
и активно укључивање у 
процес наставе. 

„Наше 
наслеђе“ 

   
Вештине изражавања и 
саопштавања;  
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Разумевање, примена и 
вредновање научених 
поступака и процедура;  

Рад са подацима и рад на 
различитим врстама 
текстова Вештине 
руковања 
прибором,алатом и 
технологијама и извођење 

радних задатака; 

Редовност у похађању 
наставе,заинтересованост 
и активно укључивање у 
процес наставе. 

„Браво, 
браво, 
живим 
здраво“ 

   
Вештине изражавања и 
саопштавања;  

Разумевање, примена и 
вредновање научених 
поступака и процедура;  

Рад са подацима и рад на 
различитим врстама 
текстова Вештине 
руковања 
прибором,алатом и 
технологијама и извођење 

радних задатака; 

Редовност у похађању 
наставе,заинтересованост 
и активно укључивање у 
процес наставе. 
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начин оцењивања ученика Динамика 

Усмена провера постигнућа / 

Писмена провера постигнућа / 

Практичан рад 
1 у току полугодишта- Израда и презентовање 
заједничког пројекта  

(изабрана тема)/  (I и  VI месец)  

Оцењивање активности ученика и резултата 
његовог рада: 

-излагање и представљање 

-учешће у дебати и дискусији 

-учешће у различитим облицима групног рада 

-рад на пројектима 

-оцењивање свески 

*једном у току класификационог периода (XI, I, IV и VI 
месец) 

Истиче се : ученик активно учествује у процесу 
реализације пројекта; износи своје мишљење, поштује 
правила понашања и активно учествује у процесу 
наставе; 

Добар: ученик повремено учествује у процесу 
реализације пројекта; уз подстицај износи своје 
мишљење, делимично поштује правила понашања и 
повремено учествује у процесу наставе; 

Задовољава: ученик ретко учествује у процесу 
реализације пројекта; уз већи подстицај износи своје 
мишљење, делимично поштује правила понашања и уз 
већи подстицај учествује у процесу наставе; 

 

 

 
Предмет : СРПСКИ ЈЕЗИК            
        разред: други 
 

тема 

стандарди постигнућа 

процењују се: основни ниво средњи ниво напредни ниво 

КЊИЖЕВНОСТ 
- препознаје књижевне 
родове на основу 
формалних одлика 
поезије, прозе и драме 

- препознаје књижевне 
врсте (бајку и басну) 

- одређује главни 
догађај и ликове (који су 
носиоци радње) у 
књижевноуметничком 
тексту 

- одређује време и место 
дешавања радње у 
књижевноуметничком 
тексту 

- одређује 
карактеристичне 
особине, осећања, 
изглед и поступке 
ликова; и односе међу 
ликовима у 
књижевноуметничком 
тексту 

- уочава везе међу 
догађајима (нпр. 
одређује редослед 
догађаја у 
књижевноуметничком 
тексту) 

- препознаје риму, 
стих и строфу у 

- тумачи особине, 
понашање и 
поступке ликова 
позивајући се на 
текст 

-уочава узрочно-
последичне везе 
међу догађајима у 
тексту 

 

Вештине 
изражавања и 
саопштавања; 

Разумевање, 
примена и 
вредновање 
научених поступака 
и процедура; 

Рад са подацима и 
рад на различитим 
врстама текстова; 

Уметничко 
изражавање. 
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- познаје и користи 
основне делове текста и 
књиге (наслов, пасус, 
име аутора; садржај, 
речник) 

- одређује основну тему 
текста 

- разликује 
књижевноуметнички од 
информативног текста 

-процењује садржај 
текста на основу задатог 
критеријума: да ли му се 
допада, да ли му је 
занимљив; да ли постоји 
сличност између ликова 
и ситуација из текста и 
особа и ситуација које су 
му познате; издваја речи 
које су му непознате 

- препознаје антонимију 

  

 

лирској песми 

- одређује основни 
смисао текста и 
његову намену 

- изводи једноставне 
закључке на основу 
текста (предвиђа 
даљи ток радње, 
објашњава расплет, 
уочава међусобну 
повезаност догађаја, 
на основу поступака 
јунака/актера 
закључује о њиховим 
особинама, 
осећањима, 
намерама и сл.) 

- препознаје 
синонимију 

ЈЕЗИК( 
граматика, 
правопис и 
ортоепија) 

- почиње реченицу 
великим словом, 
завршава је 
одговарајућим 
интерпункцијским 
знаком 

- употребљава велико 
слово приликом писања 
личних имена, назива 
места(једночланих), 
назива школе 

- препознаје врсте речи 
(именице, заменице, 
придеве, бројеве и 
глаголе) 

- препознаје граматичке 
категорије променљивих 
речи (род и број 
заједничких именица) и 
глаголско време 
(презент, перфекат и 
футур) 

- препознаје врсте 
реченица по 
комуникативној 
функцији (обавештајне, 

 

- одређује врсте 
реченица по 
комуникативној 
функцији 
(обавештајне, упитне, 
узвичне, заповедне) и 
по потврдности 
/одричности 
(потврдне и одричне) 

 

 Вештине 
изражавања и 
саопштавања; 

Разумевање, 
примена и 
вредновање 
научених поступака 
и процедура; 

Рад са подацима и 
рад на различитим 
врстама текстова; 

Уметничко 
изражавање 
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упитне, узвичне, 
заповедне) и по 
потврдности/одричности 
(потврдне и одричне) 

 

ЈЕЗИЧКА 
КУЛТУРА       
(друго писмо) 

- познаје основна начела 
вођења разговора: уме 
да започне разговор 
,учествује у њему и 
оконча га; пажљиво 
слуша своје саговорнике 

- казује текст природно, 
поштујући интонацију 
реченице/стиха, без тзв. 
„певушења“ или 
„скандирања“ 

- уме да преприча 
изабрани наративни или 
краћи информативни 
текст на основу 
претходне израде плана 
текста и издвајања 
значајних делова или 
занимљивих детаља 

- влада основном 
техником читања 
ћириличког и латиничког 
текста 

- одговара на 
једноставна питања у 
вези са текстом, 
проналазећи 
информације 
експлицитно исказане у 
једној реченици, пасусу, 
или у једноставној 
табели (ко, шта, где, 
када, колико и сл.) 

- пише кратким 
потпуним реченицама 
једноставне структуре 

- издваја наслов, 
углавном се држи теме 

- препричава кратак 
једноставан текст (до 
400 речи) 

- користи скроман фонд 
речи (у односу на 
узраст); правилно их 

- користи форме 
учтивог обраћања 

-уме самостално 
(својим речима) да 
описује и да прича на 
задату тему: држи се 
теме, јасно 
структурира казивање 
(уводни, средишњи и 
завршни део 
казивања),добро 
распоређујући 
основну информацију 
и додатне 
информације 

- уме у кратким 
цртама да образложи 
неку своју идеју 

- зна и користи оба 
писма (ћирилицу и 
латиницу) 

- саставља кратак 
наративни текст 

 

- уме на занимљив 
начин да почне и 
заврши своје 
причање 

- уме да одбрани 
своју тврдњу или 
став 

- користи богат 
фонд речи (у 
односу на узраст) 

 

Вештине 
изражавања и 
саопштавања; 

Разумевање, 
примена и 
вредновање 
научених поступака 
и процедура; 

Рад са подацима и 
рад на различитим 
врстама текстова; 

Уметничко 
изражавање. 
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употребљава 

- пише честитку (за Нову 
годину, рођендан), 
позивницу (за 
рођенданску прославу, 
забаву), разгледницу (са 
летовања, зимовања, 
екскурзије) 

    
 

    
 

     

 
 
 
 
 
 

начин оцењивања ученика Динамика 

Усмена провера постигнућа 4 пута током године  

1. оцена –Изражајно рецитовање стихова (прво 
полугодиште) 

2. оцена – Књижевност (разликује књижевне врсте, 
анализа текста...) (прво полугодиште) 

3.оцена – Извођење драмског текста ( друго 
полугодиште) 

4.оцена -  Препричавање, причање, описивање ( друго 
полугодиште) 

 

Писмена провера постигнућа Контролни задатак – 7 пута у току школске године 

1.оцена – Реченице према значењу и облику, правопис 
( новембар) 

2. оцена – Именице, правопис( децембар) 

3. оцена – Читање и писање штампаних слова 
латинице, разумевање прочитаног, правопис ( јануар)  

4. оцена – Придеви, бројеви, правопис( март) 

5. оцена – Глаголи, правопис(април) 

6. оцена – Читање и писање писаних слова латинице, 
разумевање прочитаног, правопис(мај) 

7. оцена – Годишња провера знања(јун) 

 

Практичан рад 
- 
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Оцењивање активности ученика и резултата 
његовог рада: 

-излагање и представљање 

-учешће у дебати и дискусији 

-учешће у различитим облицима групног рада 

-рад на пројектима 

-оцењивање свески 

1 пута у току  сваког полугодишта ( XII-I, V-VI): 

Домаћи задаци: 

Оцена 5-Ученик редовно ради све домаће задатке , а 
може да има 3 неурађена домаћа задатка 

Оцена 4- ученик има до 6 неурађених домаћих 
задатака 

Оцена 3- ученик има до 9  неурађених домаћих 
задатака 

Оцена 2-ученик има око једне половине броја задатих 
домаћих задатака 

Оцена 1-ученик углавном не доноси домаће задатке 

1 пута у току сваког полугодишта( XII-I, V-VI): 

Активност на часу: 

Оцена 5- ученик на сваком часу  узима учешће у 
дискусији; задатке на часу решава самостално; 
стрпљиво прати излагања других ученика; поштује 
ауторитет наставника и личност других ученика; има 
уредно написане све записе са табле у свесци; 
завршава све обавезе у предвиђеном времену. 

Оцена 4- ученик често на  часу  узима учешће у 
дискусији; већину задатка на часу решава самостално; 
стрпљиво прати излагања других ученика; поштује 
ауторитет наставника и личност других ученика; има 
све записе са табле у свесци; углавном завршава све 
обавезе у предвиђеном времену.  

Оцена 3- ученик повремено на  часу  узима учешће у 
дискусији;   решава већину једноставнијих  задатака 
самостално, али је потребно да га повремено 
наставник мотивише да  одређен број  захтева  
покушава да решава у задатом временском оквиру ( на 
часу); поштује ауторитет наставника и личност других 
ученика; већину записа са табле има уредно записане у 
свесци. 

Оцена 2- ученик ретко  на  часу  узима учешће у 
дискусији; самостално испуњава најједноставније 
захтеве; има већину записа са табле у свесци; завршава  
обавезе  на часу уз  помоћ или подршку наставника; 
углавном поштује ауторитет наставника и личност 
других ученика. 

Оцена 1 – ученик не узима учешће у дискусији на часу; 
избегава да испуњава захтеве; потребна је  стална 
мотивација и  помоћ наставника да започне рад на 
часу; нема већину записа са часа; не поштује ауторитет 
наставника у друге ученике у одељењу. 

 
Предмет: Свет око нас   разред: други 
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тема 

стандарди постигнућа 

процењују се: основни ниво средњи ниво напредни ниво 

ДРУГИ И ЈА -зна које 
друштвене групе 
постоје и ко су 
њихови чланови  
-зна основна 
правила 
понашања у 
породици, школи 
и насељу  
-зна које људске 
делатности 
постоје и њихову 
улогу  
-зна који су 
главни извори 
опасности по 
здравље и живот 
људи и основне 
мере заштите 

-зна поступке за 
очување и 
унапређивање 
људског здравља  

-зна која су права и 
обавезе чланова у 
различитим 
друштвеним 
групама  

-разуме повезаност 
и међузависност 
различитих људских 
делатности 

-разуме 
заједничке 
карактеристике 
друштвених група 
и разлике међу 
њима  

 

Вештине изражавања 
и саопштавања;  

Разумевање, 
примена и 
вредновање 
научених поступака и 
процедура;  

Рад са подацима и 
рад на различитим 
врстама текстова 
Вештине руковања 
прибором,алатом и 
технологијама и 
извођење радних 
задатака 

КУЛТУРА 
ЖИВЉЕЊА 

-зна које 
друштвене групе 
постоје и ко су 
њихови чланови  
-зна основна 
правила 
понашања у 
породици, школи 
и насељу  
-зна које људске 
делатности 
постоје и њихову 
улогу  

-зна основне типове 
насеља и њихове 
карактеристике 

 

/ / 
Вештине изражавања 
и саопштавања;  

Разумевање, 
примена и 
вредновање 
научених поступака и 
процедура;  

Рад са подацима и 
рад на различитим 
врстама текстова 
Вештине руковања 
прибором,алатом и 
технологијама и 
извођење радних 
задатака 

КРЕТАЊЕ И 
ОРИЈЕНТАЦИЈА 
У ВРЕМЕНУ 

-уме да препозна 
кретање тела у 
различитим 
појавама  
-зна помоћу чега 
се људи 

-зна да кретање 
тела зависи од 
силе која на њега 
делује, врсте 
подлоге и облика 
тела  

/ 
Вештине изражавања 
и саопштавања;  

Разумевање, 
примена и 
вредновање 
научених поступака и 
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оријентишу у 
простору: лева и 
десна страна,  
стране света, 
адреса, 
карактеристични 
објекти  

-зна јединице за 
мерење времена: 
дан, недеља, 
месец, година, 
деценија и век  

 

-уме да пронађе и 
упише тражене 
информације на 
ленти времена 

процедура;  

Рад са подацима и 
рад на различитим 
врстама текстова 
Вештине руковања 
прибором,алатом и 
технологијама и 
извођење радних 
задатака 

РАЗНОВРСНОСТ 
ПРИРОДЕ 

-прави разлику 
између природе и 
производа 
људског рада  
-зна ко и шта чини 
живу и неживу 
природу 
-препознаје и 
именује делове 
тела живих бића 
-разликује 
повољно и 
неповољно 
деловање човека 
по очување 

природе  
 

 

 

-разуме повезаност 
живе и неживе 
природе на 
очигледним 
примерима 

-зна улогу 
основних делова 
живих бића  
-зна основне мере 
заштите живе и 
неживе природе 
као природних 
ресурса  
-зна шта је 
добробит 
животиња и 
поступке којима се 
она штити  
 

 

-разуме 
повезаност живе и 
неживе природе 
на мање 
очигледним 
примерима  
-разуме 
функционалну 
повезаност 
различитих делова 
тела живих бића  

 

Вештине изражавања 
и саопштавања;  

Разумевање, 
примена и 
вредновање 
научених поступака и 
процедура;  

Рад са подацима и 
рад на различитим 
врстама текстова 
Вештине руковања 
прибором, алатом и 
технологијама и 
извођење радних 
задатака 

ЧОВЕК СТВАРА 

 

 

-прави разлику 
између природе и 
производа 
људског рада 
-зна промене 
материјала које 
настају због 
промене 
температуре, 
услед механичког 
утицаја и 
деловања воде и 
ваздуха  
 

/ / 
Вештине изражавања 
и саопштавања;  

Разумевање, 
примена и 
вредновање 
научених поступака и 
процедура;  

Рад са подацима и 
рад на различитим 
врстама текстова 
Вештине руковања 
прибором, алатом и 
технологијама и 
извођење радних 
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задатака 
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начин оцењивања ученика Динамика 



287 

 

Усмена провера постигнућа 5 пута током године  

1. Оцена –Други и ја (IX и X месец) 

2. Оцена – Култура живљења (XI и XII месец) 
3. Оцена – Кретање и оријентација у времену 

(II  месец) 
4. Оцена – Разноврсност природе (III, IV и V месец) 
5. Оцена – Човек ствара ( V и VI месец) 

Писмена провера постигнућа 4 контролна  задатка током године 

1. Контролни задатак – Други и ја (X месец) 

2. Контролни задатак – Култура живљења(XII 
месец) 

3. Контролни задатак – Кретање и оријентација 
у времену 

(III месец) 

4. Контролни задатак – Разноврсност природе (V 
масец) 

Практичан рад 2 у току школске године  

 – Модел часовника  у оквиру тематске целине 

„Кретање и оријентација у времену“ (XII и I месец) 

-Од старог ново у оквиру тематске целине „Човек 
ствара“ (VI месец) 

Оцењивање активности ученика и резултата 
његовог рада: 

-излагање и представљање 

-учешће у дебати и дискусији 

-учешће у различитим облицима групног рада 

-рад на пројектима 

-оцењивање свески 

Домаћи задаци- 1 у току полугодишта (у I и VI 
месецу):  

-током полугодишта ученик није урадио 2 домаћа 
задатка, редовно доноси прописани прибор и радне  
материјале -добија оцену (5)  

-током полугодишта ученик није урадио 3 или 4 
домаћа задатка, редовно доноси прописани  прибор и 
радне  материјале- добија оцену (4) 

 -током полугодишта ученик није урадио 5 или 6 
домаћих задатака,  углавном редовно  доноси 
прописани  прибор и радне  материјале-добија оцену 
(3) 

-током полугодишта ученик није урадио 7 или 8 
домаћих задатака често не  доноси прописани  прибор 
и радне  материјале-добија оцену (2)  

-током полугодишта ученик није урадио више од 8 
домаћих задатака, не  доноси прописани  прибор и 
радне  материјале-добија оцену (1)  

Активност на часу- једном  у току полугодишта: 

Оцена 5- ученик на сваком часу  узима учешће у 
дискусији; задатке на часу решава самостално; 
стрпљиво прати излагања других ученика; поштује 
ауторитет наставника и личност других ученика; има 
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Предмет: Верска настава   разред: други  
 

тема 

стандарди постигнућа 

процењују се: основни ниво средњи ниво напредни ниво 

М
и

 

см
о

 
Ц

р
кв

а    Вештина изражавања 
и саопштавања 
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 м

ес
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Ц

р
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и
 

   Вештина изражавања 
и саопштавања 

 

 

Л
и
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е    Вештина изражавања 

и саопштавања 

 

Ж
и
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-
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  Вештина изражавања 
и саопштавања 

Тр
п

ез
а 

Го
сп

о
д

њ
а 

  

 

 Вештина изражавања 
и саопштавања 

 

уредно написане све записе са табле у свесци; 
завршава све обавезе у предвиђеном времену. 

Оцена 4- ученик често на  часу  узима учешће у 
дискусији; већину задатка на часу решава самостално; 
стрпљиво прати излагања других ученика; поштује 
ауторитет наставника и личност других ученика; има 
све записе са табле у свесци; углавном завршава све 
обавезе у предвиђеном времену.  

Оцена 3- ученик повремено на  часу  узима учешће у 
дискусији;   решава већину једноставнијих  задатака 
самостално, али је потребно да га повремено 
наставник мотивише да  одређен број  захтева  
покушава да решава у задатом временском оквиру ( на 
часу); поштује ауторитет наставника и личност других 
ученика; већину записа са табле има уредно записане у 
свесци. 

Оцена 2- ученик ретко  на  часу  узима учешће у 
дискусији; самостално испуњава најједноставније 
захтеве; има већину записа са табле у свесци; завршава  
обавезе  на часу уз  помоћ или подршку наставника; 
углавном поштује ауторитет наставника и личност 
других ученика. 

Оцена 1 – ученик не узима учешће у дискусији на часу; 
избегава да испуњава захтеве; потребна је  стална 
мотивација и  помоћ наставника да започне рад на 
часу; нема већину записа са часа; не поштује ауторитет 
наставника у друге ученике у одељењу. 
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   Вештина изражавања 

и саопштавања 

 

 
 
 

начин оцењивања ученика Динамика 

Усмена провера постигнућа Једном у току полугодишта, Разумевање служби у 
Цркви и њихова повезаност 

Писмена провера постигнућа Једном у полугодишту, квиз питања 

Практичан рад 
Израда  пројекта о Божићу, презентовање 

направљених радова ,једном у полугодишту 

Оцењивање активности ученика и резултата 
његовог рада: 

-излагање и представљање 

-учешће у дебати и дискусији 

-учешће у различитим облицима групног рада 

-рад на пројектима 

-оцењивање свески 

Излагање и представљање појмова из задате теме 

Учешће у групним радовима 

 Рад на пројектима 

Оцењивање свеске 

 
Предмет: ___МАТЕМАТИКА_________________ разред: __4.______________ 
 

тема 

стандарди постигнућа 

процењују се: основни ниво средњи ниво напредни ниво 

ПРИРОДНИ 

БРОЈЕВИ И 

ОПЕРАЦИЈЕ 

СА ЊИМА 

-зна да прочита и 

запише дати број, 

уме да упореди 

бројеве по величини 

и да прикаже број на 

датој бројевној 

полуправој 

-множи и дели без 

остатка (троцифрене 

бројеве 

једноцифреним) у 

оквиру прве хиљаде 

-уме да на основу 

текста правилно 

постави израз са 

једном рачунском 

-уме да примени 

својства природних 

бројева (паран, 

непаран, највећи, 

најмањи, претходни, 

следећи број) и 

разуме декадни 

бројни систем 

- сабира и одузима, 

рачуна вредност 

израза 

-рачуна вредност 

израза с највише 

две операције 

-уме да решава 

једначине 

-уме да примени 

својства природних 

бројева у решавању 

проблемских 

задатака 

- зна својства 

операција сабирања 

и одузимања и уме 

да их примени 

 

-уме да израчуна 

бројевну вредност 

израза са више 

операција 

поштујући 

приоритет 

 

Разумевање, 
примена и 
вредновање 
научених поступака и 
процедура; 

Рад са подацима и 
рад на различитим 
врстама текстова; 
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операцијом 

-уме да решава 

једноставне 

једначине  

-уме да решава 

сложеније 

проблемске 

задатке дате у 

текстуалној форми 

-уме да одреди 

решење 

неједначине са 

једном операцијом 

ГЕОМЕТРИЈА 

 

- уме да именује 

геометријске 

објекте у равни 

(квадрат, круг, 

троугао, 

правоугаоник, 

тачка, дуж, права, 

полуправа, угао) и 

уочава међусобне 

односе два 

геометријска 

објекта у равни 

(паралелност, 

нормалност, 

припадност) 

-зна јединице за 

мерење дужине и 

њихове односе 

-користи поступак 

мерења дужине 

објекта приказаног 

на слици при чему је 

дата мерна јединица 

-користи поступак 

мерења површине 

објекта, 

приказаног на 

слици, при чему је 

дата мерна 

јединица 

- уочава међусобне 

односе 

геометријских 

објеката у равни 

-претвара јединице 

за мерење дужине 

-зна јединице за 

мерење површине и 

њихове односе 

-уме да израчуна 

обим троугла, 

квадрата и 

правоугаоника 

када су подаци 

дати у истим 

мерним 

јединицама 

-уме да израчуна 

површину 

квадрата и 

правоугаоника 

када подаци нису 

дати у истим 

мерним 

јединицама 

-препознаје мрежу 

коцке и квадра и 

уме да израчуна 

њихову површину 

када су подаци 

дати у истим 

мерним 

јединицама 

-уме да израчуна 

обим и површину 

сложених фигура 

у равни када су 

подаци дати у 

истим мерним 

јединицама 

 

 

Разумевање, 
примена и 
вредновање 
научених поступака и 
процедура; 

Рад са подацима и 
рад на различитим 
врстама текстова; 

 

РАЗЛОМЦИ 

 

-уме да прочита и 

формално запише 

разломак 1/n (n <= 

10) и препозна 

његов графички 

приказ 

- уме да израчуна 

половину, 

-уме да препозна 

разломак a/b (b <= 

10, a < b) када је 

графички приказан 

на фигури 

подељеној на b 

делова 

-уме да прочита, 

формално запише и 

графички прикаже 

разломак a/b (b <= 

10, a < b)-зна да 

израчуна део a/b 

(b<=10, a<b) неке 

целине и користи то 

Вештине изражавања 
и саопштавања; 

Разумевање, 
примена и 
вредновање 
научених поступака и 
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четвртину и 

десетину неке 

целине 

- уме да израчуна n-

ти део неке целине и 

обрнуто, упоређује 

разломке облика 1/n 

(n <= 10) 

у задацима процедура; 

Рад са подацима и 
рад на различитим 
врстама текстова; 

 

МЕРЕЊЕ И 

МЕРЕ 

 

-уме да изрази 

одређену суму 

новца преко 

различитих апоена и 

рачуна са новцем у 

једноставним 

ситуацијама 

- зна коју јединицу 

мере да употреби за 

мерење задате 

запремине течности 

(l, dl, ml) 

-.зна коју јединицу 

мере да употреби за 

мерење задате масе 

(g, kg, t) 

- уме да чита 

једноставније 

графиконе, табеле 

и дијаграме 

- зна јединице за 

време (секунда, 

минут, сат, дан, 

месец, година) и уме 

да претвара веће у 

мање и пореди 

временске 

интервале у 

једноставним 

ситуацијама 

- претвара јединице 

за мерење 

запремине течности 

из већих у мање 

-претвара јединице 

за мерење масе из 

већих у мање 

-уме да користи 

податке приказане 

графички или 

табеларно у 

решавању 

једноставних 

задатака и уме 

графички да 

представи дате 

податке 

-зна јединице за 

време (секунда, 

минут, сат, дан, 

месец, година, век) 

и уме да претвара из 

једне јединице у 

другу и пореди 

временске 

интервале у 

сложенијим 

ситуацијама 

-претвара јединице 

за мерење 

запремине течности 

- претвара јединице 

за мерење масе 

Вештине изражавања 
и саопштавања; 

Разумевање, 
примена и 
вредновање 
научених поступака и 
процедура; 

Рад са подацима и 
рад на различитим 
врстама текстова; 
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начин оцењивања ученика динамика 

Усмена провера постигнућа 6  у току  школске године:                         

1.оцена -Читање, писање и упоређивање бројева у 
скупу N; Сабирање и одузимање вишецифрених 
бројева у скупу N 

2.оцена- Јединице мере за дужину, површину; 
Површина правоугаоника и квадрата 

3.оцена-Једначине и неједначине са сабирањем и 
одузимањем 

4.оцена-Множење и дељење вишецифрених  бројева у 
скупу N 

5.оцена- Особине квадра и коцке 

6.оцена- Математички изрази –редослед операција, 
решавање текстуалних задатака ; Разломци- читање , 
писање и упоређивање, графичко приказивање;  

 

Писмена  провера постигнућа 8 у току године ( 4 у току једног полугодишта): 

4  писмена задатака (  по 1 у току сваког 
класификационог периода): 

1.писмени задатак-Бројеви у скупу N; Сабирање и 
одузимање вишецифрених бројева 

2.писмени задатак-Једначине и неједначине са 
сабирањем и одузимањем 

3. писмени задатак-Површина квадра и коцке; 
Операције у скупу N-  множење и дељење 
вишецифрених бројева; 

4. писмени задатак-Математички изрази-редослед 
рачунских операција; 

Једначине и неједначине са множењем и дељењем 

 

4 контролна  задатка ( по 1 у току  сваког 
класификационог периода) 

1.контролни задатак- Јединице мере за површину; 
Површина квадрата и правоугаоника 

2. контролни задатак-Множење вишецифреног броја 
вишецифреним бројем 

3. контролни задатак- Множење и дељење 
вишецифреног броја вишецифреним бројем 

4. контролни задатак- Годишња провера: Бојеви и 
операције у скупу N; Математички изрази- 
комутативност, асоцијативност, дистрибутивност; 
Једначине и неједначине; Јединице мере; Квадрат, 
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правоугаоник, круг, троугао; Квадар и коцка; Разломци 

 

Практичан рад 1  у току школске године: 

1. рад  – израда модела квадра и коцке  
(израчунавање површине датих модела) 

Оцењивање активности ученика и резултати 
његовог рада,(писање домаћих задатака, учешће у 
групном раду, ученички портфолио-збирка 
одабраних ученикових продуката рада) 

1 у току  сваког полугодишта: 

Домаћи задаци: 

Оцена 5-Ученик редовно ради све домаће задатке 

Оцена 4- ученик има  3 неурађена домаћа задатка 

Оцена 3- ученик има 4 и више од 4 неурађена домаћа 
задатка 

Оцена 2-ученик има око  једне половине броја задатих 
домаћих задатака 

Оцена 1-ученик углавном не доноси домаће задатке 

1 у току сваког класификационог периода: 

1 у току  сваког полугодишта: 

Активност на часу: 

Оцена 5- ученик увек узима учешће у  решавању 
математичких проблема; често на часовима решава 
сложеније задатке самостално; тачно и прецизно 
користи математичку терминологију приликом 
исказивања  математичких законитости и  приликом 
објашњења решења задатка; самостално уме да 
састави текст сложеног задатка на различите начине; 
уочава различите начине решавања једног задатка; 
тражи и уме да нађе сва решења или већину решења 
задатка( ако постоје); уочава  и уме да исправи грешке 
у изради задатака или материјалне грешке у уџбенику; 
Завршава све обавезе у предвиђеном времену 
.Редовно доноси прописани прибор и радне 
материјале. 

Оцена 4- ученик често на часовима решава већину 
сложенијих задатака самостално; користи математичку 
терминологију уз повремено усмеравање или мању 
помоћ наставника; уме да образложи поступак рада 
задатка јасно; покушава да  решава задатке на 
другачије начине, истражује различите путеве 
решавања задатака; уме да уочи и отклони грешку у 
решавању задатка. Углавном завршава све обавезе у 
предвиђеном времену. Редовно доноси прописани 
прибор и радне материјале. 

Оцена 3- ученик  решава већину једноставнијих  
задатака самостално, али је потребно да га повремено 
наставник мотивише да  одређен број  задатака  
покушава да решава у задатом временском оквиру ( на 
часу);користи математичку терминологију уз помоћ  
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наставника. Редовно доноси прописани прибор и 
радне материјале и има све записе са табле. 

 

Оцена 2- ученик самостално ради најједноставније 
задатке. Има већину записа са табле у свескама. 
Завршава  обавезе  на часу уз  помоћ или подршку 
наставника. Доноси повремено прибор  и материјале 
за рад. 

Оцена 1-ученик избегава да ради задатке. Потребна је  
стална мотивација и  помоћ наставника да започне рад 
на часу. Нема већину записа са часа у предвиђеном 
времену; свеске ,прибор и материјале за рад  углавном 
не доноси. 

 
 
 
Предмет: Природа и друштво     разред:  четврти 
 

тема 

стандарди постигнућа 

процењују се: основни ниво средњи ниво напредни ниво 

ЖИВА И 
НЕЖИВА 
ПРИРОДА  

 

- прави разлику 
између природе и 
производа људског 
рада  

-зна ко  и шта чини 
живу и  неживу  
природу  

-зна заједничке 
карактеристике живих 
бића   

-уме да класификује 
жива бића према 
једном од следећих 
критеријума: изгледу, 
начину исхране, 
кретања и 
размножавања  

-препознаје и именује 
делове тела живих 
бића  

-разликује станишта 
према условима 
живота и живим 
бићима у њима  

 

-разуме повезаност 
живе и неживе 
природе на 
очигледним 
примерима  

-зна основне разлике 
између биљака, 
животиња и људи  

-примењује 
вишеструке 
критеријуме 
класификације живих 
бића  

-зна улогу основних 
делова живих бића  

-разуме повезаност 
услова живота и живих 
бића у станишту  

-разуме међусобну 
зависност живих бића 
у животној заједници  

-разуме повезаност 
живе и неживе 
природе на мање 
очигледним 
примерима  

-разуме функционалну 
повезаност различитих 
делова тела живих 
бића 

 

-вештине изражавања и 
саопштавања 

-разумевање, примена 
и вредновање научених 
поступака и процедура 

 

ЕКОЛОГИЈА 

 

-препознаје и именује 
природне ресурсе  

-зна употребну 
вредност природних 
ресурса  

-разликује обновљиве 
и необновљиве 
природне ресурсе  

-разуме еколошку 
оправданост употребе 
обновљивих ресурса и 

/ 
-вештине изражавања и 
саопштавања 

-разумевање, примена 
и вредновање научених 
поступака и процедура 
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-разликује повољно и 
неповољно деловање 
човека по очување 
природе  

 

рационалног 
коришћења  

необновљивих ресурса  

-зна основне мере 
заштите живе и 
неживе природе као 
природних ресурса  

-зна шта је добробит 
животиња и поступке 
којима се она штити  

 

 

МАТЕРИЈАЛИ 

 

-зна основна својства 
воде, ваздуха и 
земљишта  

-зна да су вода у 
природи, ваздух и 
земљиште састављени 
од више материјала  

-зна да различите 
животне намирнице 
садрже различите 
састојке  

-зна основна својства 
материјала: тврдоћа, 
еластичност, густина, 
растворљивост, 
провидност,  

намагнетисаност  

-зна да својства 
материјала одређују 
њихову употребу и 
препознаје примере у 
свом окружењу  

-зна промене 
материјала које настају 
због промене 
температуре, услед 
механичког утицаја и 

деловања воде и 
ваздуха 

 

-зна сложенија 
својства воде и 
ваздуха: агрегатно 
стање и кретање  

-зна да су различита 
својства воде, ваздуха 
и земљишта 
последица њиховог 
различитог састава 

-разликује материјале 
који су добри 
проводници топлоте и 
електрицитета од оних 
који то нису  

-зна да топлотна и 
електрична 
проводљивост 
материјала одређују 
њихову употребу и 
препознаје 

примере у свом 
окружењу  

-разликује повратне и 
неповратне промене 
материјала  

-разликује промене 
материјала при којима 
настају други  
материјали од оних 
промена материјала 

при којима не настају 
други материјали  

 

-разуме како 
загревање и хлађење 
воде и ваздуха утичу 
на појаве у природи  

-примењује знање о 
променама материјала 
за објашњење појава у 
свом окружењу  

 

 

 

 

 

 

 

 

-вештине изражавања и 
саопштавања 

-разумевање, примена 
и вредновање научених 
поступака и процедура 

 

КРЕТАЊЕ И 
ОРИЈЕНТАЦИЈА 
У ПРОСТОРУ 

 

-уме да препозна 
кретање тела у 
различитим појавама  

-зна помоћу чега се 
људи оријентишу у 
простору: лева и десна 
страна, стране света, 
адреса, 

-зна да кретање тела 
зависи од силе која на 
њега делује, врсте 
подлоге и облика тела  

-зна да се светлост 
креће праволинијски  

уме да пронађе 
тражене улице и 

-уме да чита 
географску карту 
примењујући знања о 
странама света и 
значењу 
картографских знакова  

 

-вештине изражавања и 
саопштавања 

-разумевање, примена 
и вредновање научених 
поступака и процедура 

 



296 

 

карактеристични 
објекти  

-уме да одреди стране 
света помоћу Сунца  

-зна јединице за 
мерење времена: дан, 
недеља, месец, 
година, деценија и век  

-уме да прочита 
тражене информације 
са часовника и 
календара  

 

објекте на плану 
насеља  

-уме да пронађе 
основне информације 
на географској карти 
Србије: највећа и 
најважнија насеља, 
облике рељефа и 
површинских вода  

-уме да пронађе и 
упише тражене 
информације на ленти 
времена  

 

ДРУШТВО 
-зна које друштвене 
групе постоје и ко су 
њихови чланови  

-зна основна правила 
понашања у породици, 
школи и насељу  

-зна које људске 
делатности постоје и 
њихову улогу  

-зна који су главни 
извори опасности по 
здравље и живот људи 
и основне мере 
заштите  

-зна поступке за 
очување и 
унапређивање 
људског здравља  

 

-зна које су улоге 
различитих 
друштвених група и 
њихових чланова  

-зна која су права и 
обавезе чланова у 
различитим 
друштвеним групама  

-разуме повезаност и 
међузависност 
различитих људских 
делатности   

 

-разуме заједничке 
карактеристике 
друштвених група и 
разлике међу њима  

-разуме да се права и 
обавезе чланова 
друштвених група 
међусобно допуњују  

 

-вештинеизражавања и 
саопштавања 

-разумевање, примена 
и вредновање научених 
поступака и процедура 

 

ДРЖАВА СРБИЈА 
И ЊЕНА 
ПРОШЛОСТ  

 

-зна основне облике 
рељефа и 
површинских вода   

-зна основне типове 
насеља и њихове 
карактеристике  

-зна географски 
положај и основне 
одреднице државе 
Србије: територија, 
границе, главни град, 
симболи, 
становништво   

-зна најважније 
догађаје, појаве и 
личности из прошлости  

-зна основне 
информације о начину 
живота људи у 

-препознаје и именује 
облике рељефа и 
површинских вода у 
свом месту и у 
околини  

-зна основне одлике 
рељефа и вода у 
држави Србији  

-разуме повезаност 
природно-географских 
фактора (рељефа, 
вода, климе) и 
делатности људи; 

-зна редослед којим су 
се јављали важни 
историјски догађаји, 
појаве и личности  

-уочава сличности и 
разлике између 
начина живота некад и 

-зна шта је претходило, 
а шта је уследило 
након важних 
историјских догађаја и 
појава  

 

-вештине изражавања и 
саопштавања 

-разумевање, примена 
и вредновање научених 
поступака и процедура 
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прошлости  

-зна шта су историјски 
извори и именује их  

 

сад  

-препознаје основна 
културна и друштвена 
обележја различитих 
историјских периода  

-препознаје на основу 
карактеристичних 
историјских извора о 
ком историјском 
периоду или 

 личности је реч  

 

 
 
 

начин оцењивања ученика динамика 

Усмена провера постигнућа 
1  током школске године 

1. оцена обухвата тему –Жива природа  

2. оцена обухвата  теме – Нежива природа, 
Екологија и Материјали 

3.оцена обухвата  тему –Кретање и  орјентација у 
простору 

4.оцена обухвата  темe– Држава Србија и њена 
прошлост, Друштво 

 

Писмене провере постигнућа 
1  током школске године 

1.оцена обухвата тему –Жива природа  

2.оцена обухвата теме – Нежива природа, 
Екологија и Материајли 

3.оцена обухвата тему –Кретање и оријентација 
у простору 

4.оцена обухвата теме– Држава Србија и њена 
прошлост, Друштво 

Практичан рад 2 практична рада током  школске године 

1. Макета, модел...-у оквиру тематске целине 
Материјали 

2. PPT, реферат - у оквиру тематске целине по 
избору ученика 

Оцењивање активности ученика  и резултати његовог  рада (изложба 
писаних радова, учешће у дискусији, писање краћих састава, писање 
домаћих задатака, учешће у 
групномраду,раднапројектима,ученичкипортфолио-
збиркаодабранихучениковихпродуката  рада)  

1 у току полугодишта 

Домаћи задатак 

- током полугодишта ученик је урадио све 
домаће задатке, редовно доноси прописани 
прибор и радне  материјале -добија оцену (5) 

-током полугодишта ученик није урадио 2 
домаћа задатка, редовно доноси прописани  
прибор и радне  материјале- добија оцену (4) 
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-током полугодишта ученик није урадио 3 или 4 
домаћа задатка,  углавном редовно  доноси 
прописани  прибор и радне  материјале-добија 
оцену (3) 

-током полугодишта ученик није урадио  5 
домаћих задатака, ретко доноси  прописани  
прибор и радне  материјале-добија оцену (2) 

-током полугодишта ученик није урадио 6 и 
више домаћих задатака,  не доноси  прописани  
прибор и радне материјале-добија оцену (1) 

1 у току полугодишта 

Активност на часу 

Оцена 5 - ученик увек  активно учествује у 
настави и узима учешће у  решавању  задатака;  
често уочава узрочно – последичне везе и 
логички повезује наставни садржај. Завршава 
све обавезе у предвиђеном времену. Редовно 
доноси прибор и средства за рад. 

Оцена 4 - ученик  је често на часовима активан и 
решава већину задатака самостално, уз 
повремено усмеравање или мању помоћ 
наставника. Углавном завршава све обавезе у 
предвиђеном времену. Редовно доноси прибор 
и средства за рад. 

Оцена 3 - ученик је повремено активан и решава 
већину једноставнијих  захтева самостално, али 
је потребно да га повремено наставник 
мотивише да  одређен број  захтева  покушава 
да решава у задатом временском оквиру ( на 
часу). Углавном  доноси прибор и средства за 
рад. 

Оцена 2 - ученик самостално испуњава 
најједноставније захтеве. Има већину записа са 
табле у свескама. Завршава  обавезе  на часу уз  
помоћ или подршку наставника. Доноси 
повремено прибор  и средства за рад. 

Оцена 1 - ученик избегава да испуњава захтеве. 
Потребна је  стална мотивација и  помоћ 
наставника да започне рад на часу. Нема већину 
записа са часа у предвиђеном времену; свеске, 
прибор и средства за рад  углавном не доноси. 
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Предмет:___СРПСКИ ЈЕЗИК_________________________________ разред:  4. 
 

тема 

стандарди постигнућа 

процењују се: основни ниво средњи ниво напредни ниво 

ГОВОРНА 
КУЛТУРА 

 

- уме самостално (својим 
речима) да описује и да прича 
на задату тему: држи се теме, 
јасно структурира казивање 
(уводни, средишњи и завршни 
део казивања),добро 
распоређујући основну 
информацију и додатне 
информације 

- уме на занимљив начин да 
почне и заврши своје причање 

- уме у кратким цртама да 
образложи неку своју идеју 

-уме да одбрани своју тврдњу 
или став 

  Вештине изражавања и 
саопштавања; 

Разумевање, примена и 
вредновање научених 
поступака и процедура; 

Рад са подацима и рад на 
различитим врстама текстова; 

Уметничко-(стваралачко) 
изражавање 

ВЕШТИНА 
ЧИТАЊА И 
РАЗУМЕВАЊЕ 
ПРОЧИТАНОГ 

 

- влада основном техником 
читања ћириличког и 
латиничког текста 

-одговара на једноставна 
питања у вези са текстом, 
проналазећи информације 
експлицитно исказане у једној 

- чита текст природно, поштујући 
интонацију реченице/стиха; уме да 
одреди на ком месту у тексту је 
пауза, место логичког акцента; који 
део текста треба прочитати брже, а 
који спорије 

-изводи једноставне закључке у вези 
са текстом, анализирајући и 

- изводи сложеније закључке на 
основу текста, обједињујући 
информације из различитих 
делова дужег текста 

- повезује и обједињује 
информације исказане различитим 
симболичким системима (нпр. 

Вештине изражавања и 
саопштавања; 

Разумевање, примена и 
вредновање научених  
поступака и процедура; 

Рад са подацима и рад на 
различитим  врстама текстова; 
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реченици, пасусу, или у 
једноставној табели (ко, шта, 
где, када, колико и сл.) 

-препознаје да ли је тражена 
информација, која може да 
буде исказана на различите 
начине (синонимија, 
парафраза), садржана у тексту 

- познаје и користи основне 
делове текста и књиге (наслов, 
пасус, име аутора; садржај, 
речник) 

- одређује основну тему текста 

-разуме дословно значење 
текста 

-разликује књижевноуметнички 
од информативног текста 

- процењује садржај текста на 
основу задатог критеријума: да 
ли му се допада, да ли му је 
занимљив; да ли постоји 
сличност између ликова и 
ситуација из текста и особа и 
ситуација које су му познате; 
издваја речи које су му 
непознате 

обједињујући информације 
исказане у различитим деловима 
текста (у различитим реченицама, 
пасусима, пољима табеле) 

- раздваја битне од небитних 
информација; одређује след 
догађаја у тексту 

- успоставља везу између 
информација исказаних у 
линеарном и нелинеарном тексту 
(нпр. проналази део/детаљ који је 
приказан на илустрацији, у табели, 
или на дијаграму) 

 -одређује основни смисао текста и 
његову намену 

 -препознаје фигуративно значење у 
тексту 

- изводи једноставне закључке на 
основу текста (предвиђа даљи ток 
радње, објашњава расплет, уочава 
међусобну повезаност догађаја, на 
основу поступака јунака/актера 
закључује о њиховим особинама, 
осећањима, намерама и сл.) 

 -износи свој став о садржају текста 
и образлаже зашто му се допада/не 
допада, због чега му је 
занимљив/незанимљив; да ли се 
слаже/не слаже са поступцима 
ликова 

- издваја делове текста који су му 
нејасни 

- вреднује примереност илустрација 
које прате текст; наводи разлоге за 
избор одређене илустрације 

текст, табела, графички приказ)  

-изводи сложеније закључке на 
основу текста и издваја делове 
текста који их поткрепљују; 
резимира наративни текст 

- представља текст у одговарајућој 
нелинеарној форми (уноси 
податке из текста у дату табелу или 
дијаграм) 

 -процењује сврху информативног 
текста у односу на предвиђену 
намену (нпр. који од два текста 
боље описује дату слику, да ли је 
упутство за (познату) игру потпуно 
и сл.) 

 - објашњава и вреднује догађаје и 
поступке ликова у тексту (нпр. 
објашњава зашто је лик поступио 
на одређен начин, или вреднује 
крај приче у односу на своја 
предвиђања током читања текста, 
или износи свој став о догађајима 
из текста) 
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ПИСАНО 
ИЗРАЖАВАЊЕ 

 

- пише писаним словима ћирилице 

- почиње реченицу великим словом, 
завршава је одговарајућим 
интерпункцијским знаком 

- употребљава велико слово приликом 
писања личних имена, назива 
места(једночланих), назива школе 

- пише кратким потпуним реченицама 
једноставне структуре 

- издваја наслов, углавном се држи 
теме 

-препричава кратак једноставан текст 
(до 400 речи) 

- користи скроман фонд речи (у односу 
на узраст); правилно их употребљава 

-.пише кратку поруку 

- пише честитку (за Нову годину, 
рођендан), позивницу (за рођенданску 
прославу, забаву), разгледницу (са 
летовања, зимовања, екскурзије)  

- употребљава велико слово 
приликом писања имена 
држава и места и њихових 
становника; користи наводнике 
при навођењу туђих речи; 
правилно пише присвојне 
придеве (-ов/-ев/-ин, -ски/ -
чки/-шки); правилно пише 
гласове ћ, ч, ђ, џ; правилно 
пише сугласник ј у 
интервокалској позицији; 
правилно пише речцу ли и 

- саставља кратак наративни 
текст 

- саставља кратак 
дескриптивни текст 

- користи фонд речи 
примерен узрасту; 
употребљава синониме (нпр. 
да избегне понављање)  

- исправља свој текст 
(критички чита написано, 
поправља текст и исправља 
грешке) 

- уме да попуни једноставан 
образац са основним 
подацима о себи (име, 
презиме, име родитеља, 
година рођења, адреса, 
телефон; школа, разред, 
одељење) 

- пише писмо (приватно) и уме 
да га адресира  

- пише јасним, потпуним, добро 
обликованим реченицама; користи 
разноврсне синтаксичке конструкције, 
укључујући и сложене 

- јасно структурира текст (уводни, 
средишњи и завршни део текста); добро 
распоређује основну информацију и 
додатне информације унутар текста и 
пасуса 

- саставља кратак експозиторни текст 

- користи богат фонд речи (у односу на 
узраст)  

- издваја пасусе 

Вештине изражавања и 
саопштавања; 

Разумевање, примена и 
вредновање научених 
поступака и процедура; 

Рад са подацима и рад на 
различитим  врстама  текстова; 

Уметничко(стваралачко)    
изражавање 
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речцу не; употребљава запету 
при набрајању 

- пише јасним и потпуним 
реченицама; варира језички 
израз (ред речи у реченици, 
типове реченица, дужину 
реченице...)  

- пише јасним и потпуним 
реченицама; варира језички 
израз (ред речи у реченици, 
типове реченица, дужину 
реченице...) 

ГРАМАТИКА И 
ЛЕКСИКОЛОГИЈА 

 

- препознаје врсте речи 
(именице, заменице, придеве, 
бројеве и глаголе) 

-препознаје граматичке 
категорије променљивих речи 
(род и број заједничких 
именица) и глаголско време 
(презент, перфекат и футур) 

- препознаје врсте реченица по 
комуникативној функцији 
(обавештајне, упитне, узвичне, 
заповедне) и по 
потврдности/одричности 
(потврдне и одричне) 

-препознаје антонимију 

-познаје значења речи и 
фразеологизама који се 
употребљавају у свакодневној 

- одређује врсте речи (именице, 
заменице, придеве, бројеве и 
глаголе)  

- препознаје подврсте речи 
(властите и заједничке именице; 
описне, присвојне и градивне 
придеве; личне заменице; основне 
и редне бројеве) -препознаје лице, 
род и број личних заменица у 
номинативу 

-препознаје граматичке категорије 
глагола (лице, број и род) и уме да 
пребаци глаголе из једног 
глаголског времена у друго 

- препознаје субјекат и глаголски 
предикат 

- одређује врсте реченица по 
комуникативној функцији 
(обавештајне, упитне, узвичне, 
заповедне) и по 
потврдности/одричности (потврдне 

- одређује значења непознатих 
речи и фразеологизама на основу 
ситуације и текста/контекста у 
којем су употребљени 

- употребљава речи у основном и 
пренесеном/фигуративном 
значењу 

Вештине изражавања и 
саопштавања; 

Разумевање, примена и 
вредновање научених 
поступака и процедура; 

Рад  са  подацима и рад  на  
различитим  врстама текстова 
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комуникацији (у кући, школи и 
сл.) 

и одричне) 

- саставља реченице различите по 
комуникативној функцији и облику 

 

КЊИЖЕВНОСТ 

 

- препознаје књижевне родове 
на основу формалних одлика 
поезије, прозе и драме 

- препознаје књижевне врсте 
(бајку и басну) 

- одређује главни догађај и 
ликове (који су носиоци радње) 
у књижевноуметничком тексту 

- одређује време и место 
дешавања радње у 
књижевноуметничком тексту 

- одређује карактеристичне 
особине, осећања, изглед и 
поступке ликова; и односе 
међу ликовима у 
књижевноуметничком 
тексту1СЈ 

- уочава везе међу догађајима 
(нпр. одређује редослед 
догађаја у 
књижевноуметничком тексту) 

- тумачи особине, понашање и 
поступке ликова позивајући се на 
текст 

- уочава узрочно-последичне везе 
међу догађајима у тексту 

Вештинa изражавања и 
саопштавања; 

Разумевање, примена и 
вредновање научених 
поступака и процедура; 

Рад са подацима и рад на 
различитим врстама текстова; 

Уметничко(стваралачко) 
изражавање 
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начин оцењивања ученика динамика 

Усмена провера постигнућа Једном  током полугодишта   

1.оцена-обухвата- језичка култура (усмено изражавање - 
изражајно казивање песме) 

 2. оцена обухвата- језичка култура (изражајно читање  
непознатог текста ) 

3. оцена обухвата - језичка култура (препричавање текста у 
целини или у  деловима по датом плану) 

4.оцена обухвата- разумевање прочитаног 

Писмена  провера постигнућа 4 контролна задатка током школске године 

1.Контролни задатак-оцена обухвата граматику (властите, 
заједничке, збирне и градивне именице; род и број 
именица) и правопис 

2. Контролна вежба -оцена обухвата граматику (придеви )и 
правопис 

3. Контролна вежба -оцена обухвата граматику( врсте речи -
именице, глаголи, придеви, бројеви, заменице )и 
разумевање прочитаног 

4. Контролна вежба- оцена обухвата граматику (реченице 
према значењу и облику, реченични чланови (субјекат, 
предикат, објакат, атрибут, прилошке одредбе ) и  
разумевање прочитаног 

 4 писмена  задатка током школске године 

5. Први школски писмени задатак -оцена обухвата језичку 
културу 

 (писано изражавање- препричавање) 

6. Други школски писмени задатак -оцена обухвата језичку 
културу  

(писано изражавање- опис природе) 

7. Трећи школски писмени задатак -оцена обухвата језичку 
културу 

(писано изражавање –опис драге личности или лика из 
књижевности) 

8. Четврти школски писмени задатак- оцена обухвата- 
језичку културу 

(писано изражавање –догађај, осећања ) 

1 тест  током године 

1.Тест- оцена обухвата- свеобухватно градиво 

Практичан рад Један  практичан рад током године 

1. Реферат – истраживачки рад – у оквиру књижвности ( 
дело и рад књижевника) 

Оцењивање активности ученика и резултати његовог 
рада(изложба писаних радова, учешће у дискусији, 
писање краћих састава, писање домаћих задатака, 
учешће у групном раду, рад на пројектима, ученички 

1 у току  сваког полугодишта: 

Домаћи задаци: 
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портфолио-збирка одабраних ученикових продуката 
рада) 

Оцена 5-Ученик редовно ради све домаће задатке 

Оцена 4- ученик има  3 неурађена домаћа задатка 

Оцена 3- ученик има 4 и више од 4 неурађена домаћа 
задатка 

Оцена 2-ученик има око  једне половине броја задатих 
домаћих задатака 

Оцена 1-ученик углавном не доноси домаће задатке 

1 у току сваког класификационог периода: 

1 у току  сваког полугодишта: 

активност на часу 

Оцена 5 - ученик увек узима учешће у  решавању  задатака;  
често уочава узрочно – последичне везе и логички повезује 
наставни садржај. Завршава све обавезе у предвиђеном 
времену. Редовно доноси прибор и средства за рад. 

Оцена 4 - ученик често на часовима решава већину задатака 
самостално, уз повремено усмеравање или мању помоћ 
наставника. Уме да образложи поступак лика из текста. 
Углавном завршава све обавезе у предвиђеном времену. 
Редовно доноси прибор и средства за рад. 

Оцена 3 - ученик  решава већину једноставнијих  захтева 
самостално, али је потребно да га повремено наставник 
мотивише да  одређен број  захтева  покушава да решава у 
задатом временском оквиру ( на часу); тумачи књижевне 
текстове уз помоћ  наставника. Редовно доноси прибор и 
средства за рад. 

Оцена 2 - ученик самостално испуњава најједноставније 
захтеве. Има већину записа са табле у свескама. Завршава  
обавезе  на часу уз  помоћ или подршку наставника. Доноси 
повремено прибор  и средства за рад. 

Оцена 1 - ученик избегава да испуњава захтеве. Потребна је  
стална мотивација и  помоћ наставника да започне рад на 
часу. Нема већину записа са часа у предвиђеном времену; 
свеске, прибор и средства за рад  углавном не доноси. 

 

 
 

Предмет:  ЧУВАРИ ПРИРОДЕ разред:  пети /1,2,3,4,5 
 

тема 

стандарди постигнућа 

процењују се: основни ниво средњи ниво напредни ниво 

Положај и 
улога човека у 
природи 

  
 -вештине изражавања, 

саопштавања и акције 

(КОМУНИКАЦИЈА).. 

-разумевање, примена и 

вредновање научених поступака 

и процедура.. 

-рад с подацима и рад на 
различитим врстама захтева..  
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-свест о потреби и могућностима 

личног ангажовања у заштити 

животне 

средине, усвајање и примена 

принципа одрживости, 

етичности и права будућих 

генерација за очување животне 

средине.. 

Природна 
богатства 
иодрживо 
коришћење 

   -вештине изражавања, 

саопштавања и акције.. 

- разумевање, примена и 

вредновање научених поступака 

и процедура.. 

- рад с подацима и рад на 

различитим врстама захтева.. 

-свест о потреби и могућностима 

личног ангажовања у заштити 

животне 

средине, усвајање и примена 

принципа одрживости, 

етичности и права будућих 

генерација за очување 

животне средине.. 

Извoри и 
последице 
загађења 
животне 
средине 

   -вештине изражавања , 

саопштавања и акције.. 

-разумевање, примена и 

вредновање научених поступака 

и процедура.. 

-рад с подацима и рад на 
различитим врстама захтева..  

-свест о потреби и могућностима 

личног ангажовања у заштити 

животне средине, усвајање и 

примена принципа одрживости, 

етичности и права будућих 

генерација за очување животне 

средине.. 

 

Биодиверзитет 
биолошка 
разноврсност 

   -вештине изражавања 

,саопштавања и акције.. 

- разумевање, примена и 

вредновање научених поступака 

и процедура.. 

- рад с подацима и рад на 
различитим врстама захтева..  

-свест о потреби и могућностима 

личног ангажовања у заштити 
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животне 

средине, усвајање и примена 

принципа одрживости, 

етичности и права будућих 

генерација за очување животне 

средине.. 
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начин оцењивања ученика динамика 

Оцењивање активности ученика и резултати 

његовог рада (залагање на часу, учешће у групном 

раду, учешће у дебати, ученички портфолио-збирка 

одабраних ученичких продуката рада, излагање 

ученичких  радова и учествовање  у изради 

пројекта).. 

Ученик се оцењује најмање четири пута у току године, 
односно мора бити описно оцењен најмање  једном - 
за сваки класификациони период. 

1. оцена 

 ученик редовно учествује у раду на часу 
(залагање на часу) 

 ученик редовно учествује у раду у пару, групи 

 ученик доноси потребан прибор за рад 

 ученик представља своје радове .. 

 

2. оцена 

 ученик редовно учествује у раду на часу 
(залагање на часу) 

 ученик редовно учествује у раду у пару, групи, 

 ученик доноси потребан прибор за рад 

 ученик  учествује у изради пројекта 

 

3. оцена 

 ученик редовно учествује у раду на часу 
(залагање на часу) 

 ученик редовно учествује у раду у пару, групи 

 ученик доноси потребан прибор за рад 

 ученик  учествује у изради пројекта 

 

 

4. оцена 

 ученик редовно учествује у раду на часу 
(залагање на часу) 

 ученик редовно учествује у раду у пару, групи 

 ученик доноси потребан прибор за рад 

 ученик учествује у дебати на дату тему 

 ученик учествује у изради пројекта 

 ученик учествује у јавној презентацији пројекта 
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Предмет:   ГЕОГРАФИЈА 

разред:   ПЕТИ 
 

тема 

стандарди постигнућа 

процењују се: основни ниво средњи ниво напредни ниво 

ЧОВЕК И 
ГЕОГРАФИЈА 

..дефинише предмет 
проучавања 
географије.. 

..наводи и објашњава 
поделу географије.. 

..објашњава значај 
проучавања 
географије.. 

-вештине изражавања и 
саопштавања 

-разумевање, примена 
и вредновање научених 
поступака и процедура 

-рад са подацима и рад 
на различитим врстама 
текстова 

ВАСИОНА  ..именује небеска тела 
у Сунчевом систему и 
наводи њихов 
распоред.. 

..описује облик 
Земље.. 

..именује континенте и 
океане..  

..описује небеска тела 
и њихова кретања... 

...зна димензије Земље 
и објашњава 
последице Земљиног 
облика.. 

..објашњава узрочно-
последичне везе 
кретања васионских 
тела.. 

-вештине изражавања и 
саопштавања 

-разумевање, примена 
и вредновање научених 
поступака и процедура 

-рад са подацима и рад 
на различитим врстама 
текстова 

ПЛАНЕТА 
ЗЕМЉА 

Облик и кретања 
Земље 

Унутрашња 
грађа и рељеф 
Земље 

Ваздушни 
омотач Земље 

Воде на Земљи 

Биљни и 
животињски 
свет на Земљи 

..препознаје појаве и 
процесе везане за 
кретања Земље.. 

..именује Земљине 
сфере и препознаје 
њихове основне 
одлике.. 

..описује кретања 
Земље.. 

..разликује и 
објашњава појаве, 
процесе и односе у 
литосфери, атмосфери, 
хидросфери, биосфери 

..објашњава 
последице Земљиног 
облика и њених 
кретања.. 

..наводи мере за 
његову заштиту, 
обнову и 
унапређивање.. 

..објашњава физичко-
географске односе и 
законитости у 
географском омотачу 
(биогеографску и 
климатску зоналност).. 

 

-вештине изражавања и 
саопштавања 

-разумевање, примена 
и вредновање научених 
поступака и процедура 

-рад са подацима и рад 
на различитим врстама 
текстова 

 
 
 

начин оцењивања динамика 
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ученика 

Усмена провера 
постигнућа 

4 пута током школске године/ 

1. Оцена – обухвата тематске целине: Човек и географија, Васиона и Земља,  

2.  Оцена – обухвата тематску целину: Облик и кретања Земље 

3. Оцена – обухвата тематске целине: Унутрашња грађа и рељеф Земље, Ваздушни омотач 
Земље 

4. Оцена – 
обухвата тематске целине: Воде на Земљи, Биљни и животињски свет на Земљи 
 

Писмена провера 
постигнућа 

Планирано 2 вежбе у години. Свака обухвата одређене наставне целине: 

1. обухвата тематске целине: Човек и географија, Васиона и Земља, Облик и кретања 
Земље 

2.  обухвата тематске целине: Унутрашња грађа и рељеф Земље, Ваздушни омотач 
Земље 

Практичан рад 2 практична рада током школске године 

1. рад – ученик израђује рељефни модел вулкана, модел изгледа рељефа наше земље или 
модел облика у рељефу насталих радом спољашњих или унутрашњих сила Земље. 

2. рад- презентација пр./ тема „Заштита животне средине“ или „Загађивање животне 
средине“ (у оквиру тематске целине „Ваздушни омотач Земље“) 

Оцењивање 
активности ученика 
и резултати 
његовог 
рада,(писање 
домаћих задатака, 
учешће у групном 
раду, ученички 
портфолио-збирка 
одабраних 
ученикових 
продуката рада) 

Активност на часу 

Оцена (5) обухвата посебне активности ученика на часовима током школске године - према 
интересним сферама индивидуално (унутар тематских целина): 

-вођење „личног“ речника нових појмова... 

-дебата иницирана „наметнутим“ физичко-географским појавама  
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начин оцењивања ученика динамика 

..формативно (бројчано)  оцењивање../ усмена провера 
(активности ученика).. 

..редовно проверавање постигнућа... На крају полугодишта 
ученик треба да има  најмање две оцене, а на крају 
класификационог периода најмање једну. 

..сумативно (бројчано) оцењивање../ усмена  и писмена 
провера..* 

..на крају програмске целине.. 

..класификациони периоди..* На крају полугодишта ученик 
треба да има  најмање две оцене, а на крају 
класификационог периода најмање једну. 

..практичан рад.. ..на крају програмске целине.. 

  

 
 
Предмет:   ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО   
                                                                                                                       Разред:  ПЕТИ 
 

тема стандарди постигнућа процењују се: 

начин оцењивања 
ученика 

динамика 

Усмена провера 
постигнућа 

4 пута током школске године/ 

5. Оцена – обухвата тематске целине: Човек и географија, Васиона и Земља,  

6.  Оцена – обухвата тематску целину: Облик и кретања Земље 

7. Оцена – обухвата тематске целине: Унутрашња грађа и рељеф Земље, Ваздушни омотач 
Земље 

8. Оцена – 
обухвата тематске целине: Воде на Земљи, Биљни и животињски свет на Земљи 
 

Практичан рад 2 практична рада током школске године 

3. рад – ученик израђује рељефни модел вулкана, модел изгледа рељефа наше земље или 
модел облика у рељефу насталих радом спољашњих или унутрашњих сила Земље. 

4. рад- презентација пр./ тема „Заштита живитне средине“ или „Загађивање животне 
средине“ (у оквиру тематске целине „Ваздушни омотач Земље“) 

Оцењивање 
активности ученика 
и резултати 
његовог 
рада,(писање 
домаћих задатака, 
учешће у групном 
раду, ученички 
портфолио-збирка 
одабраних 
ученикових 
продуката рада) 

Активност на часу 

Оцена (5) обухвата посебне активности ученика на часовима током школске године - према 
интересним сферама индивидуално (унутар тематских целина): 

-вођење „личног“ речника нових појмова... 

-дебата иницирана „наметнутим“ физичко-географским појавама  



312 

 

основни 
ниво 

средњи 
ниво 

напредни 
ниво 

ИКТ    
вештине изражавања и саопштавања; 

разумевање, примена и вредновање научених 
поступака и процедура; 

рад са подацима и рад на различитим врстама 
текстова; правилно и безбедно коришћење 
техничких апарата и  ИКТ уређаја у животном и 
радном окружењу. 

самостално коришћење ИКТ уређаја и софтвера. 

ДИГИТАЛНА 
ПИСМЕНОСТ 

   
вештине изражавања и саопштавања; 

разумевање, примена и вредновање научених 
поступака и процедура; 

рад са подацима и рад на различитим врстама 
текстова; 

правилно и безбедно коришћење интернета, 
техничких апарата и ИКТ уређаја у животном и 
радном окружењу; 

самостално коришћење ИКТ уређаја и софтвера. 

РАЧУНАРСТВО    
вештине изражавања и саопштавања; 

разумевање, примена и вредновање научених 
поступака и процедура; логичко решавање 
проблема; 

сврсисходна примена програмских структура и 
блокова наредби; 

креирање једноставних програма у виртуелном 
окружењу; 

рад са подацима и рад на различитим врстама 
текстова; 

самостално коришћење ИКТ уређаја и софтвера. 

ПРОЈЕКТНИ 
ЗАДАТАК 

   
вештине изражавања и саопштавања; 

разумевање, примена и вредновање научених 
поступака и процедура; 

рад са подацима и рад на различитим врстама 
текстова; 

правилно и безбедно коришћење техничких апарата  
и ИКТ уређаја у животном и радном окружењу; 

самостално коришћење ИКТ уређаја и софтвера; 

самостално проналажење информација потребних за 
израду пројектног задатка; самостална израда 
пројектног задатка. 
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начин оцењивања ученика Динамика 

Усмена провера постигнућа:  
4 пута током школске године  
 

1. оцена – обухвата тематску целину  ИКТ. 

2. оцена – обухвата тематску целину  ДИГИТАЛНА 
ПИСМЕНОСТ . 

3. оцена – обухвата тематску целину  РАЧУНАРСТВО. 
4. оцена – обухвата тематску целину  РАЧУНАРСТВО. 
 

Практичан рад  
6 пута током школске године: 
 

1.  ИКТ уређаји, хардвер и софтвер 
     (тематске целина ИКТ); 
2.  Рад са текстом и дигиталним сликама 
      (тематска целина ИКТ); 

3.  Креирање презентације у Power Point – у   
      Пројектни задатак: 
      Безбедно коришћење рачунара; 
      Ауторска права; 
      Дигитално насиље; 
      Правила понашања на Интернету; 
      (тематска целина  ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ); 

4.  Претраживање Интернета, одабир резултата  и 
преузимање садржаја  
      (тематска целина ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ); 

5.  Рад у програмском језику Scratch  
      (тематска целина РАЧУНАРСТВО); 

 
 
 
6.  Рад на пројекту  
      Рођенданска честитка; 
      Ветрењаче; 
      Саобраћајни знаци; 
      Сунчев систем наш комшилук; 
      (тематска целина РАЧУНАРСТВО); 

 

 
Оцењивање активности ученика и резултата 
његовог рада, у које спадају: 

- излагање и представљање; 

- Учешће у дебати и дискусији; 

- Учешће у различитим облицима групног 
рада; 

- Рад  домаћих задатака; 

- Рад на пројектима; 

- Рад на часу /активност. 

 
Оцена за активност на часу:  пет убележених изузетних 
активности ученика на часу током полугодишта биће 
оцењене оценом  5. 
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Предмет:  Mузичка култура   разред: ПЕТИ 
 

тема 

стандарди постигнућа 

процењују се: основни ниво средњи ниво напредни ниво 

Човек и 
музика 

Ученици  стичу 
основна знања о 
периодима – 
праисторија, старе 
цивилизације, 
српске обредне 
песме и стари 
инструменти. 

Ученик може да 
уочи 
карактеристике 
позоришта код 
старих народа и да 
уочи њихове 
разлике. 

Корелација знања и 
информисаност на 
детаљан и 
специфичан  начин 
о музици старих 
народа и српских 
обредних песама. 

Разумевање 

информација о 

музици у 

различитим 

епохама. 

Слушање 
музике 

На основу слушаног 
примера ученици 
треба да препознају 
извођачки састав, 
српски музички 
фолклор и музички 
жанр. 

Опишу и 
анализирају преко 
музичког примера 
опажене музичке 
елементе. 

Да умеју да 
анализирају слушни 
пример и да га 
повезују са 
контекстом 
настанка. 

Праћење 

музичког дела 

при слушању и 

препознавању 

његових 

карактеристика. 

Музички 
инструменти 

Опишу основне 
карактеристике 
ударачких 
инструмената. 

Препознају 
инструмент и састав 
приликом слушања. 

/соло или оркестар/ 

Опишу звук и улогу 
музичких 
инструмената ,као 
соло и у разним 
саставима. 

Разумевање 

информација о 

ударачким 

инструментима  

Извођење 
музике 
певањем и 
свирањем са 
основама 
музичке 
писмености 

Певају и свирају 
једноставне дечје и 
народне песме. 

Препознају основне 
елементе музичке 
писмености. 

Да изводе на 
мелодијским и 
ритмичким 
удараљкама 
разноврсније песме. 

Знају употребу 
елемената музичке 
писмености. 

Да изводе 
разноврстан 
репертоар певањем 
и свирањем и у 
школским 
ансамблима. 

Извођење 

свирања на 

ритмичким и 

мелодијским 

инструментима 

песама које су 

предходно 

анализиране и 

солмизационо 

обрађене. 

Музичко 
стваралаштво 

Направе музичке 
инструменте 
користећи предмете 
из окружења. 

Импровизују 
ритмичке пратње на 
удараљкама. 

Осмишљавају 
мелодију и текст 
песама, музичке 
квизове и слично. 

Креативан однос 

према музици. 

 

начин оцењивања ученика Динамика 
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Усмена провера постигнућа 6 пута током године  

9. Оцена – обухвата тематске целине   : Читање 
нотног текста, тактирање и певање песама у Ц-
дуру 

10. Оцена – обухвата тематске целине: Читање, 
тактирање и певање песама у а-молу 

11. Оцена – обухвата тематске целине: Музика 
праисторије и Античких цивилизација 

12. Оцена – обухвата тематске целине: Ударачки 
инструменти 

13. Оцена – обухвата тематске целине: Основи 
музичке писмености ( музички изрази, 
лествице, ритмичке вредности, темпо, 
динамика и тонови у мелодији) 

14. Оцена – обухвата тематске целине: Слушање 
музике 

Писмена провера постигнућа 4 диктата  

5. Диктат – обухвата тематске целине: 
Записивање тонова у Ц-дуру. 

6. Диктат – обухвата тематске целине: 
Записивање тонова у а-молу 

7. Ритмичка допуњалка – обухвата тематске 
целине: цела нота, половина, четвртина, 
осмина ноте и њихове паузе. 

8. Ритмичка допуњалка – обухвата тематске 
целине: пунктиране нотне вредности и 
шеснаестине. 

Практичан рад 3 практична рада током године 

5. рад – обухвата свирање бар 2 песме у Ц-дуру и 
а-молу, самостално или у групи. 

6. Рад – обухвата креирање пратње за песме 
ритмичким инструментима или покретом. 

7. Рад – обухвата израду плаката о неком српском 
или европском композитору. 

Оцењивање активности ученика и резултата 
његовог рада: 

-излагање и представљање 

-учешће у дебати и дискусији 

-учешће у различитим облицима групног рада 

-рад на пројектима 

-оцењивање свески 

Домаћи задатак – У току школске године биће мало 
домаћих задатака који ће се оцењивати појединачно. 

Активност на часу  - Четири  убележене изузетне 
активности на часу биће оцењене оценом 5. 

Три убележене изузетне активности на часу биће 
оцењене оценом 4. 

Две убележене изузетне активности на часу биће 
оцењене оценом 3. 

Једна убележена изузетна активност на часу биће 
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оцењена оценом 2. 

Ученик који је више од три пута неактиван на часу ( не 
пише, не пева,не носи прибор и не ради ништа) биће 
оцењен оценом 1. 

 
 
 
 
Предмет:   Обавезне физичке активности                                                  разред: ПЕТИ 

тема 

стандарди постигнућа 

процењују се: основни ниво средњи ниво напредни ниво 

Увод 1.2.1. смисао физичког 
васпитања 

1.2.2. утицај физичког 
васпитања 

1.2.3. основне појмове 
везане за физичко 
васпитање 

1.2.4. безбедност 
током вежбања 

1.1.23. правилно 
изводи најмање један 
комплекс вежби 
обликовања и 
приказује вежбе за 
поједине делове тела 

1.3.1. испољава 
позитиван став према 
физичком вежбању у 
свакодневном животу 

1.3.2. испољава 
заинтересованост за 
физичко вежбање 

1.3.3. доказује се кроз 
физичко вежбање  

1.3.4. испољава 
позитиван став према 
сарадњи са другима у 
реализацији 
различитих задатака 
физичког васпитања 

2.1.21. правилно 
изводи и показује 
више комплекса вежби 
обликовања без и са 
реквизитима 

3.1.19. саставља, 
правилно изводи и 
показује сложене 
комплексе вежби 
обликовања без и са 
реквизитима 

Моторичке вештине, 
руковање прибором, 
алатом и технологијама 
и извођење радних 
задатака 

Кошарка 1.1.1.игра спортску 
игру примењујући 
основну технику, 
неопходна правила и 
сарађује са члановима 
екипе изражавајући 
сопствену личност уз 
поштовање других 
ученик/ученица 
правилно изводи 

2.1.1. игра спортску 
игру примењујући 
виши ниво технике, 
већи број правила, 
једноставније тактичке 
комбинације и уз 
висок степен сарадње 
са члановима екипе 
изражава сопствену 
личност уз поштовање 

3.1.1. игра спортску 
игру технике, 
испуњавајући тактичке 
задатке, учествује и 
примењујући сложене 
елементе т 
организацији утакмице 
и суди на утакмицама 

3.1.2. зна тактику игре, 
систем такмичења, 

Моторичке вештине, 
руковање прибором, 
алатом и технологијама 
и извођење радних 
задатака 
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вежбе на тлу 

 

других 

2.1.2. зна функцију и 
значај спортске игре, 
већи број правила, 
принципе и утицај 

начин организовања 
утакмице и суди 

Рукомет 1.1.1.игра спортску 
игру примењујући 
основну технику, 
неопходна правила и 
сарађује са члановима 
екипе изражавајући 
сопствену личност уз 
поштовање других 
ученик/ученица 
правилно изводи 
вежбе на тлу 

 

2.1.1. игра спортску 
игру примењујући 
виши ниво технике, 
већи број правила, 
једноставније тактичке 
комбинације и уз 
висок степен сарадње 
са члановима екипе 
изражава сопствену 
личност уз поштовање 
других 

2.1.2. зна функцију и 
значај спортске игре, 
већи број правила, 
принципе и утицај 

3.1.1. игра спортску 
игру технике, 
испуњавајући тактичке 
задатке, учествује и 
примењујући сложене 
елементе т 
организацији утакмице 
и суди на утакмицама 

3.1.2. зна тактику игре, 
систем такмичења, 
начин организовања 
утакмице и суди 

Моторичке вештине, 
руковање прибором, 
алатом и технологијама 
и извођење радних 
задатака 

Између 2 ватре 1.1.1.игра спортску 
игру примењујући 
основну технику, 
неопходна правила и 
сарађује са члановима 
екипе изражавајући 
сопствену личност уз 
поштовање других 

2.1.1. игра спортску 
игру примењујући 
виши ниво технике, 
већи број правила, 
једноставније тактичке 
комбинације и уз 
висок степен сарадње 
са члановима екипе 
изражава сопствену 
личност уз поштовање 
других 

2.1.2. зна функцију и 
значај спортске игре, 
већи број правила, 
принципе и утицај 
тренинга 

3.1.1. игра спортску 
игру технике, 
испуњавајући тактичке 
задатке, учествује и 
примењујући сложене 
елементе т 
организацији утакмице 
и суди на утакмицама 

3.1.2. зна тактику игре, 
систем такмичења, 
начин организовања 
утакмице и суди 

Моторичке вештине, 
руковање прибором, 
алатом и технологијама 
и извођење радних 
задатака 

 

Футсал 1.1.1.игра спортску 
игру примењујући 
основну технику, 
неопходна правила и 
сарађује са члановима 
екипе изражавајући 
сопствену личност уз 
поштовање других 

2.1.1. игра спортску 
игру примењујући 
виши ниво технике, 
већи број правила, 
једноставније тактичке 
комбинације и уз 
висок степен сарадње 
са члановима екипе 
изражава сопствену 
личност уз поштовање 
других 

2.1.2. зна функцију и 
значај спортске игре, 
већи број правила, 
принципе и утицај 
тренинга 

3.1.1. игра спортску 
игру технике, 
испуњавајући тактичке 
задатке, учествује и 
примењујући сложене 
елементе т 
организацији утакмице 
и суди на утакмицама 

3.1.2. зна тактику игре, 
систем такмичења, 
начин организовања 
утакмице и суди 

Моторичке вештине, 
руковање прибором, 
алатом и технологијама 
и извођење радних 
задатака 
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начин оцењивања ученика динамика 

-практичан рад 

-оцењивање активности ученика и резултата његовог 
рада, у које спадају: 

     -учешће у различитим облицима индивидуалног и 
групног рада 

 Током целе школске године –минимум 4 пута у току 
године добијају оцену, прати се целокупан рад, постигнућа и 
активности ученика  

 

 КОШАРКА ( септ, окт, феб,март)једна оцена 

(5) Двокорак и шут, полагање или хорог на кош, познавање 
правила и суђење 

(4) вођење лопте, додавање, хватање и шут на кош 

(3)вођење лопте са променом правца и шут на кош 

(2)шут на кош са слободних бацања  

 

ИЗМЕЂУ 2 ВАТРЕ(нов., дец., мај., април) једна оцена) 

(5)игра, познавање правила и суђење 

(4) игра, гађање, хватање, пребацивање лопте 

(3) игра, гађање 

(2)игра ( у виду фер плеја, толеранције, такмичарског духа и 
подршке саиграчима 

 

РУКОМЕТ(сеп.,јан., феб.,април) 

(5),скокшут ,гол,  

(4) вођење, хватање, додавање, шут 

(3)вођење, хватање, додавање 

(2) шут са 7 метара, непрецизно и несигурно 

   

 

ФУДБАЛ( једна оцена)  јануар,фебруар, мај) 

(5) пас, дриблинг са лоптом, шут на гол, 

(4)пас, дриблинг 

(3) пас, шутирање на гол 

(2)шутирање на гол 

 

             На сваком класификационом периоду – ученици 
треба да имају најмање једну оцену у дневнику рада 

После сваке обрађене целине – врши се провера кроз час 
утврђивања и систематизације постигнућа ученика 
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На сваком класификационом периоду – ученици треба да 
имају најмање једну оцену у дневнику рада 

После сваке обрађене целине – врши се провера кроз час 
утврђивања и систематизације постигнућа ученика 

 
Предмет:  ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА разред: 5 
 

тема 

стандарди постигнућа 

процењују се: основни ниво средњи ниво напредни ниво 

Животно и 
радно 
окружење 

   
- вештине 

изражавања и 
саопштавања 

- разумевање, 
примена и 
вредновање 
научених 
поступака и 
процедура 

- рад с подацима 
и рад на 
различитим 
врстама текстова 

- правилно и 
безбедно 
коришћење 
техничких 
апарата и ИКТ 
уређаја у 
животном и 
радном 
окружењу 

Саобраћај    
- вештине 

изражавања и 
саопштавања 

- разумевање, 
примена и 
вредновање 
научених 
поступака и 
процедура 

- рад с подацима 
и рад на 
различитим 
врстама текстова 

- анализа 
симулиране 
саобраћајне 
незгоде на 
рачунару и 
идентификација 
ризичног 
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понашања 
пешака и возача 
бицикла 

Техничка и 
дигитална 
писменост 

   
- вештине 

изражавања и 
саопштавања 

- разумевање, 
примена и 
вредновање 
научених 
поступака и 
процедура 

- рад с подацима 
и рад на 
различитим 
врстама текстова 

- уметничко 
изражавање 

- вештине 
руковања 
прибором, 
алатом и 
технологијама и 
извођење 
радних задатака 

- самостално 
цртање скице и 
техничког 
цртежа 

- самостално 
коришћење ИКТ 
уређаја и 
софтвера 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ресурси и 

производња 

   
- вештине 

изражавања и 
саопштавања 

- разумевање, 
примена и 
вредновање 
научених 
поступака и 
процедура 

- рад с подацима 
и рад на 
различитим 
врстама текстова 

- уметничко 
изражавање 

- вештине 
руковања 
прибором, 
алатом и 
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технологијама и 
извођење 
радних задатака 

-  израда 
једноставног 
производа и 
плана 
управљања 
отпадом 

- Самостална 
израда 
једноставног 
модела 

Конструкторско 
моделовање 

   
- разумевање, 

примена и 
вредновање 
научених 
поступака и 
процедура 

-  самостално 
цртање скице и 
техничког 
цртежа 

- уметничко 
изражавање 

- вештине 
руковања 
прибором, 
алатом и 
технологијама и 
извођење 
радних задатака 

- самостално 
проналажење 
информација 
потребних за 
израду 
предмета/модел
а користећи ИКТ 
и Интернет 
сервисе 

- креирања плана 
израде 
једноставног 
производа и 
плана 
управљања 
отпадом 

- самосталност у 
изради 
једноставног 
модела 
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начин оцењивања ученика динамика 

Усмена провера постигнућа 4 пута током школске године године  

1. Оцена – обухвата тематске целине (Животно и 
радно окружење) 

2. Оцена – обухвата тематске целине (Саобраћај) 

3. Оцена – обухвата тематске целине(Техничка и 
дигитална писменост) 

4. Оцена – обухвата тематске целине( Ресурси и 
производња) 

Писмена провера постигнућа После сваке обрађене целине на радним листићима у 
уџбенику 

Практичан рад  9 пута током школске године 

8. рад – Саобраћајни знакови у  оквиру тематске 
целине Саобраћај 

9. рад – Израда техничких цртежа у оквиру 
тематске целине Техничка и дигитална 
писменост 

10. рад – Рад на рачунару у оквиру тематске 
целине Техничка и дигитална писменост 

11. рад – Израда модела од дрвета у оквиру 
тематске целине Ресурси и производња 

12. рад – Израда модела од папира у оквиру 
тематске целине Ресурси и производња 

13. рад – Израда модела од текстила и коже у 
оквиру тематске целине Ресурси и производња 

14. рад – Израда модела по задатку или по 
сопственој идеји у оквиру тематске целине 
Конструкторско моделовање – индивидуалан 
рад 

15. рад – Израда модела по задатку или по 
сопственој идеји у оквиру тематске целине 
Конструкторско моделовање – рад у пару 

16. рад – Израда модела по задатку или по 
сопственој идеји у оквиру тематске целине 
Конструкторско моделовање – групни рад  

 

 

Оцењивање активности ученика и резултата 
његовог рада: 

-излагање и представљање 

-учешће у дебати и дискусији 

-учешће у различитим облицима групног рада 

1.оцена за свеску 2 пута у току школске године: 

 - на крају 1.полугодишта 

 - на крају школске године 

2. оцена за активност на часу: пет убележених 
изузетних активности ученика на часу током 
полугодишта биће оцењене оценом 5. 
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-рад на пројектима 

-оцењивање свески 

 

 

  

 
 
 
 
 
Предмет:  Верска настава   разред:  Пети 
 

тема 

стандарди постигнућа 

процењују се: основни ниво средњи ниво напредни ниво 

УВОД     Вештина 

изражавања и 

саопштавања  

РЕЛИГИЈА И 

КУЛТУРА 

СТАРОГ СВЕТА  

   - вештина 

изражавања и 

саопштавања  

-разумевање, 

примена и 

вредновање 

научених поступака 

и процедура  

-активност, 

ангажовање ученика 

на часовима у 

оквиру групног рада 

-усвојени облици 

пожељног понашања 

у групи 

 

ОТКРИВЕЊЕ-

СВЕТ БИБЛИЈЕ  

   - вештина 

изражавања и 

саопштавања  

-разумевање, 

примена и 

вредновање 

научених поступака 

и процедура  

-активност, 

ангажовање ученика 

на часовима у 

оквиру групног рада 

-усвојени облици 

пожељног понашања 

у групи 

 

СТВАРАЊЕ 

СВЕТА И 

ЧОВЕКА  

   - вештина 

изражавања и 

саопштавања  

-разумевање, 

примена и 

вредновање 

научених поступака 
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и процедура  

-активност, 

ангажовање ученика 

на часовима у 

оквиру групног рада 

-усвојени облици 

пожељног понашања 

у групи 

 

СТАРОЗАВЕТНА 

ИСТОРИЈА 

СПАСЕЊААА  

   - вештина 

изражавања и 

саопштавања  

-разумевање, 

примена и 

вредновање 

научених поступака 

и процедура  

-активност, 

ангажовање ученика 

на часовима у 

оквиру групног рада 

-усвојени облици 

пожељног понашања 

у групи 

 

ЗАКОН 

БОЖИЈИ  

   - вештина 

изражавања и 

саопштавања  

-разумевање, 

примена и 

вредновање 

научених поступака 

и процедура  

-активност, 

ангажовање ученика 

на часовима у 

оквиру групног рада 

-усвојени облици 

пожељног понашања 

у групи 

 

МЕСИЈАНСКА 

НАДА  

   - вештина 

изражавања и 

саопштавања  

-разумевање, 

примена и 

вредновање 

научених поступака 

и процедура  

-активност, 

ангажовање ученика 

на часовима у 

оквиру групног рада 

-усвојени облици 

пожељног понашања 

у групи 
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начин оцењивања ученика Динамика 

Оцењивање активности ученика и резултата 
његовог рада: 

-излагање и представљање 

-учешће у дебати и дискусији 

-учешће у различитим облицима групног рада 

-рад на пројектима 

-оцењивање свески 

Ученик се оцењује најмање четири пута у току године, 
односно мора бити описно оцењен бар једном за 
сваки класификациони период. 

1. оцена 

 ученик редовно учествује у раду на часу 
(залагање на часу) 

 ученик редовно учествује у раду у пару, групи 

 ученик доноси потребан прибор за рад 

 ученик представља своје радове на  паноу 
школе 

 

2. оцена 

 ученик редовно учествује у раду на часу 
(залагање на часу) 

 ученик редовно учествује у раду у пару, групи, 

 ученик доноси потребан прибор за рад 

 ученик  учествује у изради пројекта 

 

3. оцена 

 ученик редовно учествује у раду на часу 
(залагање на часу) 

 ученик редовно учествује у раду у пару, групи 

 ученик доноси потребан прибор за рад 

 ученик  учествује у изради пројекта 

 

 

4. оцена 

 ученик редовно учествује у раду на часу 
(залагање на часу) 

 ученик редовно учествује у раду у пару, групи 

 ученик доноси потребан прибор за рад 

 ученик учествује у дебати на дату тему 

 ученик учествује у изради пројекта 
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Пети разред 

Предмет Српски језик                                                  

тема 

стандарди постигнућа/исходи 

процењују се: основни ниво средњи ниво основни ниво 

К
Њ

И
Ж

ЕВ
Н

О
С

Т/
 Л

И
Р

И
К

А
, Е

П
И

К
А

, Д
Р

А
М

А
 , 

Н
А

У
Ч

Н
О

П
О

П
У

Л
А

Р
Н

И
  И

 И
Н

Ф
О

Р
М

А
ТИ

В
Н

И
 т

ек
ст

о
ви

 

- повезује наслове 
прочитаних књижевних 
дела (предвиђених 
програмима у V разреду) 
са именима аутора тих 
дела 
 разликује типове 
књижевног стваралаштва 
(усмена и ауторска  

књижевност) 
 -разликује основне 
књижевне родове: 
лирику, епику и драму 
 препознаје врсте стиха 
(римовани и неримовани; 
осмерац и десетерац) 
 -препознаје различите 
облике казивања у 
књижевноуметничком 
тексту: нарација, 
дескрипција, дијалог и 
монолог 
-препознаје постојање 
стилских фигура у 
књижевноуметничком 
тексту (епитет, поређење, 
ономатопеја) 

-уочава битне елементе 
књижевноуметничког 
текста; мотив, тему, 
фабулу, време и место 
радње, лик... 

-рaзликује у тексту битно 
од небитног, главно од 
споредног 

- проналази и издваја 
основне информације из 
текста према датим 
критеријумима 

-повезује дело из 
обавезне лектире са 
временом у којем је 
настало и са временом 
које се узима за оквир 
приповедања 

-повезује наслов дела из 
обавезне лектире и род, 
врсту и лик из дела; 

-одређује мотиве, идеје, 
композицију, форму, 
карактеристике лика  

- разликује облике 
казивања у 
књижевноуметничком 
тексту: приповедање, 
описивање, 
монолог/унутрашњи 
монолог, дијалог 
 

 

 

 

 

-наводи наслов дела, 
аутора,  на основу 
одломака, ликова, 
карактеристичних тема и 
мотива 
- разликује аутора дела од 
лирског субјекта и 
приповедача у делу 
- тумачи различите 
елементе 
књижевноуметничког 
дела позивајући се на 
само дело 
 

 

Вештина изражавања и 
саопштавања 

 

ЈЕ
ЗИ

К
/Г

Р
А

М
А

ТИ
К

А
 

- препознаје врсте речи; 
зна основне граматичке 
категорије променљивих 
речи; примењује 
књижевнојезичку норму у 
вези с облицима речи 

- одређује реченичне и 
синтагматске чланове у 
типичним (школским) 

 -познаје врсте речи; 
препознаје подврсте речи; 
уме да одреди облик 
променљиве речи 

- одређује реченичне и 
синтагматске чланове у 
сложенијим примерима 

-препознаје главна 
значења падежа у 

-познаје подврсте речи; 
користи терминологију у 
вези са врстама и 
подврстама речи и 
њиховим граматичким 
категоријама 

- познаје главна значења 
падежа и главна значења 
глаголских облика (уме да 
их објасни и зна 

Разумевање, примена и 
вредновање научених 
поступака и процедура 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2543
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2543
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2543
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2543
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2543
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2543
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2603
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2603
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2603
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2603
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2603
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2634
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2634
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2634
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2641
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2641
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2641
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2641
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2599
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2599
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2599
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2599
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2599
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2539
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2539
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2539
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2539
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2539
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2539
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2477
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2477
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2477
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2477
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2542
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2542
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2542
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2542
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примерима 

- правилно употребљава 
падеже у реченици и 
синтагми 

синтагми и реченици 

-препознаје главна 
значења и функције 
глаголских облика 

терминологију у вези с 
њима) 

ЈЕ
ЗИ

К
/ 

П
Р

А
В

О
П

И
С

 

-зна и користи оба писма 
(ћирилицу и латиницу) 
- зна да се служи 
Правописом 

-примењује правописну 
норму у једноставним 
примерима 

 

 

 

-зна правописну норму и 
примењује је у већини 
случајева 

 

- зна и доследно 
примењује правописну 
норму  

Разумевање, примена и 
вредновање научених 
поступака и процедура 

ЈЕ
ЗИ

К
/ 

О
Р

ТО
ЕП

И
ЈА

 - разуме текст (ћирилични 
и латинични) који чита 
наглас и у себи 
 

  Вештина изражавања и  

саопштавања 

ЈЕ
ЗИ

Ч
К

А
 К

У
Л

ТУ
Р

А
/ 

У
С

М
ЕН

О
 И

 П
И

С
М

ЕН
О

 И
ЗР

А
Ж

А
В

А
Њ

Е
 

-саставља разумљиву, 
граматички исправну 
реченицу 

- уме да преприча текст 

- проналази и издваја 
основне информације из 
текста према датим 
критеријумима 

- уочава разлику између 
књижевне и некњижевне 
акцентуације 

- одређује место 
реченичног акцента у 
једноставним примерима 

-препознаје различита 
значења вишезначних 
речи које се 
употребљавају у контексту 
свакодневне 
комуникације (у кући, 
школи и сл.) 

- свој језик прилагођава 
медијуму изражавања 

- саставља писмо 

- одређује значења 
непознатих речи и израза 
на основу њиховог састава 
и/или контекста у коме су 
употребљени (једноставни 

-саставља експозиторни, 
наративни и дескриптивни 
текст који је целовит и 
кохерентан 

-саставља вест 

-организује текст у 
логичне и правилно 
распоређене пасусе 

- издваја кључне речи и 
резимира текст 

 

Вештина изражавања и  

саопштавања 

 

Рад с подацима и рад на 
различитим вр стама 
текстова 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2542
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2542
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2615
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2615
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2615
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2641
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2641
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2641
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2641
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случајеви) 

-повезује информације и 
идеје изнете у тексту, 
уочава јасно исказане 
односе (временски след, 
средство – циљ, узрок – 
последица и сл.) и извoди 
закључак заснован на 
једноставнијем тексту 

 

начин оцењивања ученика динамика 

Усмене провере  Говорне вежбе 

1.оцена Причање догађаја или доживљаја хронолошким 
редом 

2. оцена-Описивање (ентеријер, екстеријер, пејзаж, 
портрет) 

Књижевност 

1.оцена препричавање садржаја епског или драмског дела 

2. оцена препричавање садржаја епског или драмског дела 

Читање и разумевање текста 

1.оцена -Изражајно читање епског или драмског дела 

2.оцена-Изражајно читање  епског или драмског дела 

Рецитовање: 

1.оцена-рецитовање лирске песме 

2.оцена-рецитовање лирске песме 

Писмене провере  

 

Контролне вежбе из граматике: 

1.оцена- Променљиве речи и значења падежа 

2. оцена -Служба речи у реченици 

3.оцена-Глаголи и глаголски облици 

4.оцена-Непроменљиве речи 

Четири писмена задатка: 

Оцена Причање догађаја и описивање доживљаја 
хронолошким редом 

Оцена-Портретисање личности 

Оцена Писање писма 

Описивање ентеријера, екстеријера, пејзажа 

Домаћи задаци 

1. оцена-Портретисање 

2. оцена Описивање 

Диктат 

1. оцена Писање управног говора, великог и малог слова 

2. оцена Писање назива установа и организација 

 Активност  ученика: различити облици групног 
рада,излагање и представљање радова, домаћи 
задаци,рецитовање 

Једна оцена у првом полугодишту и једна  у другом 
полугодишту за испуњеност следећих услова: 

1. Домаћи задатак - током полугодишта ученик је  урадио 
све домаће задатке  

2. Ученик редовно доноси прибор за рад 

3. Ученик је прочитао лектиру 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2635
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2635
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2635
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2635
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2635
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2635
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2635
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2635
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4. Ученик је научио песмицу за предвиђен час 

5. Ученик је учествовао на школским манифестацијама и 
такмичењима 

6. Ученик  редовно (често, повремено, ретко, никад) 
тумачи књижевна дела, граматичке и језичке појаве). 

 

Шести разред 

Предмет Српски језик 
 

тема 

стандарди постигнућа/исходи 

процењују се: основни ниво средњи ниво основни ниво 

К
Њ

И
Ж

ЕВ
Н
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С

Т/
 Л

И
Р

И
К

А
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И

К
А
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Р
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А
 , 
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Н
О

П
О

П
У

Л
А

Р
Н

И
  И

 И
Н

Ф
О

Р
М

А
ТИ

В
Н

И
 т

ек
ст

о
ви

 

-повезује наслове 
прочитаних књижевних 
дела (предвиђених 
програмима у 6. разреду 
са именима аутора тих 
дела) 

- разликује типове 
књижевног стваралаштва 
(усмена и ауторска 
књижевност) 
- разликује основне 
књижевне родове: 
лирику, епику и драму 
- препознаје врсте стиха 
(римовани и неримовани; 
осмерац и десетерац) 
-препознаје постојање 
стилских фигура у 
књижевноуметничком 
тексту (епитет, поређење, 
ономатопеја...) 

СЈ.1.4.7. уочава битне 
елементе 
књижевноуметничког 
текста: мотив, тему, 
фабулу, време и место 
радње, лик...-.проналази и 
издваја основне 
иинформације из текста 
према датим 
критеријумима 

-разликује у тексту битно 
од небитног, главно од 
споредног 

-повезује дело из 
обавезне лектире са 
временом у којем је 
настало и са временом 
које се узима за оквир 
приповедања 

-повезује наслов дела из 
обавезне лектире и род, 
врсту и лик из дела; 

-одређује мотиве, идеје, 
композицију, форму, 
карактеристике лика  

- разликује облике 
казивања у 
књижевноуметничком 
тексту: приповедање, 
описивање, 
монолог/унутрашњи 
монолог, дијалог 
 

 

 

 

 

-наводи наслов дела, 
аутора,  на основу 
одломака, ликова, 
карактеристичних тема и 
мотива 

- разликује аутора дела од 
лирског субјекта и 
приповедача у делу 
- тумачи различите 
елементе 
књижевноуметничког 
дела позивајући се на 
само дело 
 

 

Вештина изражавања и 
саопштавања 

 

ЈЕ
ЗИ

К
/Г

Р
А

М
А

ТИ
К

А
 

- зна особине и врсте 
гласова; дели речи на 
слогове у једноставнијим 
примерима; примењује 
књижевнојезичку норму у 
вези са гласовним 
променама 

- уочава разлику између 
књижевне и некњижевне 

 -познаје врсте речи; 
препознаје подврсте речи; 
уме да одреди облик 
променљиве речи 

- одређује реченичне и 
синтагматске чланове у 
сложенијим примерима 

-препознаје главна 
значења падежа у 

-познаје подврсте речи; 
користи терминологију у 
вези са врстама и 
подврстама речи и 
њиховим граматичким 
категоријама 

- познаје главна значења 
падежа и главна значења 
глаголских облика (уме да 

Разумевање, примена и 
вредновање научених 
поступака и процедура 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2543
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2543
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2543
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2543
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2543
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2543
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2603
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2603
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2603
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2603
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2603
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2599
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2599
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2599
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2599
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2599
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2477
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2477
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2477
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2477
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2542
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2542
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2542
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акцентуације 

-препознаје врсте речи; 
зна основне граматичке 
категорије променљивих 
речи; примењује 
књижевнојезичку норму у 
вези с облицима речи 

- разликује просте речи од 
твореница;препознаје 
корен речи; гради речи 
према задатом значењу 
на основу постојећих 
творбених модела 

-препознаје синтаксичке 
јединице ( реч, синтагму, 
предикатску реченицу и 
комуникативну реченицу) 

- разликује основне врсте 
независних речница( 
обавештајне, упитне и 
заповедне) 
-одређује реченичне и 
синтагматске чланове у 
типичним (школским) 
примерима 
- правилно употребљава 
падеже у реченици и 
синтагми 

- правилно употребљава 
глаголске облике (осим 
имперфекта) 

синтагми и реченици 

-препознаје главна 
значења и функције 
глаголских облика 

их објасни и зна 
терминологију у вези с 
њима) 

ЈЕ
ЗИ

К
/ 

П
Р

А
В

О
П

И
С

 

- зна и користи оба писма 
(ћирилицу и латиницу) 

- зна да се служи 
Правописом 

-примењује правописну 
норму у једноставним 
примерима 

 

-зна правописну норму и 
примењује је у већини 
случајева 

- зна и доследно 
примењује правописну 
норму  

Разумевање,примена и 
вредновање научених 
поступака и процедура 

ЈЕ
ЗИ

К
/ 

О
Р

ТО
ЕП

И
ЈА

 -разуме текст(ћирилични 
и латинични) који чита 
наглас и у себи 

  Вештина изражавања и  

саопштавања 

ЈЕ
ЗИ
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А
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У
Л
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А
/ 

У
С

М
ЕН

О
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ЗР

А
Ж

А
В

А
Њ

Е
 

- саставља разумљиву, 
граматички исправну 
реченицу)- 

уме да преприча текст 
- свој језик прилагођава 
медијуму изражавања 
- саставља писмо, 
попуњава различите 
обрасце и формуларе 

- препознаје различита 
значења вишезначних 

-саставља експозиторни, 
наративни и дескриптивни 
текст који је целовит и 
кохерентан 

-саставља вест 

-организује текст у 
логичне и правилно 
распоређене пасусе 

- издваја кључне речи и 
резимира текст 

 

Вештина изражавања и  

саопштавања 

Рад с подацима и рад на 
различитим вр стама 
текстова 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2539
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2539
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2539
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2539
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2539
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2539
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2542
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2542
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2542
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2615
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2615
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2615
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речи које се 
употребљавају у контексту 
свакодневне 
комуникације (у кући, 
школи и сл.) 

-познаје основне лексичке 
појаве: једнозначност и 
вишезначност речи; 
основне лексичке односе: 
синонимију, антонимију 
- одређује значења 
непознатих речи и израза 
на основу њиховог састава 
и/или контекста у коме су 
употребљени (једноставни 
случајеви) 

 

начин оцењивања ученика динамика 

Усмене провере   Говорне вежбе-два пута током године 

1.оцена Причање о догађајима  

2. оцена  Описивање( портрет,екстеријер,ентеријер,пејзаж) 

 

Књижевност-два пута током године 

1.оцена Тумачење ауторског дела или дела из народне 
књижевности  

2.оцена Тумачење ауторског дела или дела из народне 
књижевности 

Читање и разумевање текста-два пута током године 

1.оцена Изражајно читање и епских и драмских текстова 

2.оцена  Читање у себи и разумевање информативних 
текстова 

Рецитовање-два пута током године 

1.оцена рецитовање лирске песме  

2.оцена рецитовање лирске песме 

Писмене провере  

 

 

 

 

Контролне вежбе из граматике-четири пута током године 

1. оцена   - грађење речи и подела сугласника по 
звучности и месту творбе 

2. оцена   - гласовне промене 

3. оцена – придевске заменице 

4.оцена – глаголски облици 

Писмени задаци-четири током године 

 

1.оцена  Причање о догађајима и доживљајима 

2.оцена  Портретисање 

3.оцена Причање догађаја са променом 
гледишта 

4. оцена описивање пејзажа,ентеријера, 
екстеријера 

Домаћи задаци-два током године 
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1.оцена  Причање  о догађајима 

2.оцена Писање извештаја 

 

Диктат: 

1. оцена Писање речи у вези са гласовним 
променама 

2. оцена Писање глаголских облика 

 Активност  ученика: различити облици групног рада, 
домаћи задаци, 

презентације, реферати, рад на часу... 

Ученик се оцењује два пута у току године-једном у првом 
и једном у другом полугодишту по испуњености следећих 
услова: 

1. Домаћи задатак -  током полугодишта ученик је  урадио 
све домаће задатке  

2. Ученик редовно доноси прибор за рад 

3. Ученик је прочитао лектиру 

4. Ученик је научио песмицу за предвиђен час 

5.Ученик је учествовао на школским манифестацијама и 
такмичењима 

6.Ученик  редовно( често, повремено, ретко, никад) тумачи 
књижевна дела, граматичке и језичке појаве). 

  

  

 
 
 
Предмет:  БИОЛОГИЈА  разред:  ШЕСТИ 
 

тема 

стандарди постигнућа 

процењују се: основни ниво средњи ниво напредни ниво 

Увод  БИ.1.1.3. БИ.1.1.4. 
БИ.1.3.8. 

БИ.2.1.2. БИ.2.1.3. 
БИ.2.2.1. 

БИ.3.1.3. -вештине изражавања 
и саопштавања 

-разумевање, 
примена и 
повезивање наученог 
градива 

Праживотиње БИ.1.2.1. БИ.1.2.5. 
БИ.1.2.6. БИ.1.2.7. 
БИ.1.3.1. БИ.1.3.2. 
БИ.1.5.1. БИ.1.5.2. 
БИ.1.5.4. БИ.1.6.1. 
БИ.1.6.2 

БИ.2.2.4. БИ.2.2.6. 
БИ.2.3.1. 

БИ.3.2.1. -вештине изражавања 
и саопштавања 

-разумевање, 
примена и 
повезивање наученог 
градива 

Царство 
животиња 

БИ.1.6.1. БИ.1.6.2. 
БИ.1.1.5. БИ.1.2.2. 
БИ.1.2.3. БИ.1.2.4. 
БИ.1.2.6. БИ.1.3.8. 
БИ.1.3.9. БИ.1.4.3. 
БИ.1.5.1. БИ.1.5.2. 

БИ.2.1.4. БИ.2.2.1. 
Б.И.2.2.2. БИ.2.2.3. 
БИ.2.2.7. БИ.2.2.8. 
БИ.2.2.9. БИ.2.3.1. 
БИ.2.3.2. 

БИ.3.2.1. БИ.3.2.3. 
БИ.3.2.4. БИ.3.2.5. 

-вештине изражавања 
и саопштавања 

-разумевање, 
примена и 
повезивање наученог 
градива 
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БИ.1.5.3. БИ.1.5.5 

Угроженост и 
заштита 
животиња 

БИ.1.5.3. БИ.1.4.6. 
БИ.1.4.7. БИ.1.4.8. 

БИ.2.4.8. БИ.2.4.9.  -вештине изражавања 
и саопштавања 

-разумевање, 
примена и 
повезивање наученог 
градива 

Увод у 
еволуцију 
живог света 

БИ.1.3.8. БИ.1.3.9. 
БИ.1.3.10. 

БИ.2.3.5. БИ.2.3.6. БИ.3.3.5. -вештине изражавања 
и саопштавања 

-разумевање, 
примена и 
повезивање наученог 
градива 

 
 
 

начин оцењивања ученика Динамика 

Усмена провера постигнућа 
на основу два кратка усмена одговора или једног 

дужег усменог одговора  - 1 оцена у дневник;  

Писмена провера постигнућа 
контролни задаци: равномерно распоређени 

на 4-6 недеља, на основу којих се добија по 

једна оцена у дневник - укупно 3 оцене у току 

полугодишта; оцена се формира на основу 

поентирања задатака, који су унапред 

саопштени ученицима 

Практичан рад 
 

Оцењивање активности ученика ирезултата његовог 
рада: 

-излагање и представљање 

-учешће у дебати и дискусији 

-рад на пројектима 

-оцењивање свески 

однос према раду: израда паноа - 1 оцена у 

дневник. 

 

 

Предмет:  ЧУВАРИ ПРИРОДЕ разред:  ШЕСТИ /1,3,5 
 

тема 

стандарди постигнућа 

процењују се: основни ниво средњи ниво напредни ниво 

Одрживост, 
животна 
средина и 
утицај човека 

  
 -вештине изражавања, 

саопштавања и акције 

(КОМУНИКАЦИЈА).. 

-разумевање, примена и 
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вредновање научених 

поступака и процедура.. 

-рад с подацима и рад на 
различитим врстама захтева..  

-свест о потреби и 

могућностима личног 

ангажовања у заштити 

животне 

средине, усвајање и примена 

принципа одрживости, 

етичности и права удућих 

генерација за очување 

животне средине.. 

Одговоран 
однос према 
одрживости 
животне 
средине 

   -вештине изражавања, 

саопштавања и акције.. 

- разумевање, примена и 

вредновање научених 

поступака и процедура.. 

- рад с подацима и рад на 

различитим врстама захтева.. 

-свест о потреби и 

могућностима личног 

ангажовања у заштити 

животне 

средине, усвајање и примена 

принципа одрживости, 

етичности и права будућих 

генерација за очување 

животне средине.. 

Одговоран 
однос према 
здрављу 

   -вештине изражавања , 

саопштавања и акције.. 

-разумевање, примена и 

вредновање научених 

поступака и процедура.. 

-рад с подацима и рад на 
различитим врстама захтева..  

-свест о потреби и 

могућностима личног 

ангажовања у заштити 

животне средине, усвајање и 

примена принципа 

одрживости, етичности и 

права будућих генерација за 

очување животне средине.. 
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Одговоран 
однос према 
животињама 

   -вештине изражавања 

,саопштавања и акције.. 

- разумевање, примена и 

вредновање научених 

поступака и процедура.. 

- рад с подацима и рад на 
различитим врстама захтева..  

-свест о потреби и 

могућностима личног 

ангажовања у заштити 

животне 

средине, усвајање и примена 

принципа одрживости, 

етичности и права будућих 

генерација за очување 

животне средине.. 

 

Одговоран 
однос према 
разноврсности 
живог света 

   -вештине изражавања, 

саопштавања и акције.. 

-разумевање, примена и 

вредновање научених 

поступака и процедура.. 

- рад с подацима и рад на 

различитим врстама захтева.. 

-свест о потреби и 

могућностима личног 

ангажовања у заштити 

животне 

средине, усвајање и примена 

принципа одрживости, 

етичности и права будућих 

генерација за очување 

животне средине.. 

 

 
   -вештине изражавања, 

саопштавања и акције.. 

-разумевање, примена и 

вредновање научених 

поступака и процедура.. 

-рад с подацима и рад на 
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различитим врстама захтева..  

-свест о потреби и 

могућностима личног 

ангажовања у заштити 

животне средине, усвајање и 

примена принципа 

одрживости, етичности и 

права будућих генерација за 

очување животне средине.. 
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начин оцењивања ученика динамика 

Оцењивање активности ученика и резултати 

његовог рада (залагање на часу, учешће у групном 

раду, учешће у дебати, ученички портфолио-збирка 

одабраних ученичких продуката рада, излагање 

ученичких  радова и учествовање  у изради 

пројекта).. 

Ученик се оцењује најмање четири пута у току године, 
односно мора бити описно оцењен најмање  једном - 
за сваки класификациони период. 

1.оцена 

 ученик редовно учествује у раду на часу 
(залагање на часу) 

 ученик редовно учествује у раду у пару, групи 

 ученик доноси потребан прибор за рад 

 ученик представља своје радове .. 

 

2.оцена 

 ученик редовно учествује у раду на часу 
(залагање на часу) 

 ученик редовно учествује у раду у пару, групи, 

 ученик доноси потребан прибор за рад 

 ученик  учествује у изради пројекта 

 

3.оцена 

 ученик редовно учествује у раду на часу 
(залагање на часу) 

 ученик редовно учествује у раду у пару, групи 

 ученик доноси потребан прибор за рад 

 ученик  учествује у изради пројекта 

 

 

4.оцена 

 ученик редовно учествује у раду на часу 
(залагање на часу) 

 ученик редовно учествује у раду у пару, групи 

 ученик доноси потребан прибор за рад 

 ученик учествује у дебати на дату тему 

 ученик учествује у изради пројекта 

 ученик учествује у јавној презентацији пројекта 
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Предмет:      ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

           разред: ШЕСТИ 

 

тема 

стандарди постигнућа 

процењују се: основни ниво средњи ниво напредни ниво 

1. Starter unit 

Уводна тема 

Описивање себе 

и других; 

описивање 

појава; 

изражавање 

припадања и 

посе-довања. 

Ученик разуме главне 

информације у 

најједноставнијим 

писаним и усменим 

исказима. У усменом и 

писаном општењу 

користи 

најједноставнија 

језичка средства за 

исказивање 

информација о себи и 

својим непосредним 

потребама. Разуме 

основне појаве и 

процесе циљне 

културе. 

Ученик разуме 

најфреквентније речи и 

изразе из свакодневног 

спорог и разговетног 

говора, као и 

најједноставније 

писане текстуалне 

форме. Уме да обави 

основне 

комуникативне 

активности 

(поздрављање, 

представљање, 

опраштање, 

захваљивање, пружање 

информација о себи, 

распитивање о 

суштинским 

информацијама које се 

тичу саговорника). 

Ученик познаје 

изговор фреквентних, 

понављаних и 

меморисаних гласова, 

као и неких најчешћих 

гласовних група. 

Повезује гласове и 

начин(е) њиховог 

записивања у 

увежбаним речима. 

Користи елементарне и 

најфреквентније речи и 

Ученик разуме 

препознатљиве и 

предвидиве 

информације у 

фреквентнијим и 

једноставнијим 

врстама писаних 

текстова и формама 

усменог општења, а 

које се односе на њему 

блиске ситуације и 

појаве.  

Користи типске фразе, 

готове изразе, 

конструкције и просте 

реченице за 

формулисање 

конкретних исказа 

везаних за сопствену 

личност и свакодневне 

активности или 

послове. Познаје 

одређени број 

правилних 

граматичких елемената 

и структура и основну 

лексику из домена 

сопствене 

свакодневице и 

непосредног 

интересовања. 

Поседује свест о 

суштинским 

сличностима и 

разликама између своје 

и циљне културе. 

Ученик разуме 

уобичајене речи, 

изразе, фразе и кратке 

везане усмене исказе и 

записе који се тичу 

његових непосредних 

искуствених 

доживљаја и сфера 

интересовања. Сналази 

се у кратким и 

увежбаним 

комуникационим 

Ученик разуме већи 

број речи и израза у 

свакодневној усменој и 

писаној комуникацији, 

везаних за сопствену 

личност, окружење, 

интересовања, 

школски контекст. 

Поседује елементарни 

репертоар језичких 

средстава за 

савладавање типичних 

и уобичајених 

свакодневних 

комуникативних 

ситуација.  

Ученик познаје већину 

једноставнијих 

граматичких правила и 

фреквентне лексике. 

Ученик прихвата 

постојање разлика 

између сопствене и 

циљне културе и 

прилагођава своје 

понашање основним 

општеприхваћеним 

друштвеним 

конвенцијама. 

Ученик разуме 

фреквентне и 

уобичајене писане и 

усмене исказе, као и 

кратке, једноставне 

текстове и усмене 

прилоге везане за 

познате теме, појаве и 

догађаје. Обавља 

основне језичке 

функције (давање и 

тражење, тј. размена 

информација о 

искуствено блиским 

датостима и појавама, 

једноставно 

исказивање идеја и 

мишљења), у писаном 

и усменом општењу, уз 

вештине изражавања и 

саопштавања 

разумевање, примена и 

вредновање научених 

поступака и процедура 

рад с подацима и рад на 

различитим врстама 

текстова 
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изразе за савладавање 

основних 

комуникативних 

активности. 

 

секвенцама и улогама, 

уз употребу научених 

и уобичајених фраза и 

формула (постављање 

питања и давање 

одговара). 

Ученик познаје 

исправан изговор 

већине гласова и 

гласовних група, уз 

ограничења 

акценатско-

интонацијске природе. 

Ученик исправно 

записује гласове и 

гласовне комбинације 

и познаје одређен број 

основних правописних 

правила. Ученик 

познаје једноставне 

граматичке елементе и 

конструкције. Ученик 

познаје ограничени 

репертоар готових 

израза и вишечланих 

конструкција за 

исказивање 

свакодневних 

конкретних активности 

и потреба. 

успостављање 

базичног, али 

ефикасног друштвеног 

контакта. 

Ученик углавном 

правилно изговара све 

гласове и гласовне 

групе, чак и у тежим и 

неувежбаним 

комбинацијама 

гласова, уз поштовање 

акценатско-

интонацијских 

правила. Записује речи 

и изразе с релативном 

ортографском 

тачношћу и познаје 

фреквентна 

правописна правила. 

Познаје одређени број 

граматичких елемената 

и конструкција, 

укључујући и најчешће 

изузетке. Ученик 

познаје фреквентне 

лексичке елементе који 

се односе на 

искуствено блиске 

теме и ситуације. 

 

2. . My time 

Моје време 

Изражавање 

допадања и 

недопадања; 

изражавање 

интересовања и 

свакодневних 

радњи у 

садашњости; 

изрицање 

дозвола и 

забрана; 

изношење 

предлога и 

позива на 

заједничку 

активност и 

реаговање на 

њих 

Ученик разуме 

најфреквентније речи и 

изразе из свакодневног 

спорог и разговетног 

говора, као и 

најједноставније 

писане текстуалне 

форме. Уме да обави 

основне 

комуникативне 

активности 

(поздрављање, 

представљање, 

опраштање, 

захваљивање, пружање 

информација о себи, 

распитивање о 

суштинским 

информацијама које се 

тичу саговорника). 

 

Ученик разуме 

уобичајене речи, 

изразе, фразе и кратке 

везане усмене исказе и 

записе који се тичу 

његових непосредних 

искуствених 

доживљаја и сфера 

интересовања. Сналази 

се у кратким и 

увежбаним 

комуникационим 

секвенцама и улогама, 

уз употребу научених 

и уобичајених фраза и 

формула (постављање 

питања и давање 

одговара). 

 

Ученик разуме 

фреквентне и 

уобичајене писане и 

усмене исказе, као и 

кратке, једноставне 

текстове и усмене 

прилоге везане за 

познате теме, појаве и 

догађаје. Обавља 

основне језичке 

функције (давање и 

тражење, тј. размена 

информација о 

искуствено блиским 

датостима и појавама, 

једноставно 

исказивање идеја и 

мишљења), у писаном 

и усменом општењу, уз 

успостављање 

базичног, али 

ефикасног друштвеног 

контакта. 

 

вештине изражавања и 

саопштавања 

разумевање, примена и 

вредновање научених 

поступака и процедура 

рад с подацима и рад на 

различитим врстама 

текстова 

3. Тест 1 

Изражавање 

интресовања и 

описивање 

сталних, 

уобичајених 

радњи 

   разумевање, примена и 

вредновање научених 

поступака и процедура 
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4. 

Communication 

Комуникација 

Описивање 

догађаја у 

садашњости; 

исказивање 

чуђења, 

извињења и 

реаговање на 

њих;  

исказивање 

планова и 

предлога. 

Ученик познаје 

основне појаве и 

процесе који одликују 

свакодневни живот 

циљне културе / 

циљних култура, 

познаје основне 

просторне и временске 

оквире развоја циљне 

културе / циљних 

култура. Ученик 

показује интересовање 

за одређене појаве и 

личности циљне 

културе. 

 

Ученик поседује 

основна знања о 

разликама у 

свакодневном животу 

и разуме да су разлике 

последица сложености 

културе. Ученик 

познаје и разуме 

основне природне и 

друштвене 

специфичности циљне 

културе. Негује 

позитиван и отворен 

став према разликама 

које препознаје између 

своје и циљне културе. 

 

Ученик поседује 

општа знања о 

свакодневном животу, 

друштву и култури 

страног  језика. Разуме 

утицај природних и 

друштвених појава на 

процесе у властитој и 

циљној култури; 

разуме положај земаља 

циљне културе у свету 

и њихову везу са 

властитом културом. 

Прихвата разлике које 

постоје између 

властите и циљне 

културе и уме да 

прилагоди понашање 

основним 

конвенцијама. Негује 

став отворености и 

радозналости према 

циљним културама и 

поседује основне 

вештине за критичко 

истраживање и 

разумевање појава 

циљне и властите 

културе. 

вештине изражавања и 

саопштавања 

разумевање, примена и 

вредновање научених 

поступака и процедурe 

рад с подацима и рад на 

различитим врстама 

текстова 

5. The past 

Прошлост 

Описивање 

радњи у 

прошлости. 

 

Ученик разуме главне 

информације у 

најједноставнијим 

писаним и усменим 

исказима. У усменом и 

писаном општењу 

користи 

најједноставнија 

језичка средства за 

исказивање 

информација о себи и 

својим непосредним 

потребама. Разуме 

основне појаве и 

процесе циљне 

културе. 

Ученик разуме 

најфреквентније речи и 

изразе из свакодневног 

спорог и разговетног 

говора, као и 

најједноставније 

писане текстуалне 

форме. Уме да обави 

основне 

комуникативне 

активности 

(поздрављање, 

представљање, 

опраштање, 

захваљивање, пружање 

информација о себи, 

распитивање о 

Ученик разуме 

препознатљиве и 

предвидиве 

информације у 

фреквентнијим и 

једноставнијим 

врстама писаних 

текстова и формама 

усменог општења, а 

које се односе на њему 

блиске ситуације и 

појаве.  

Користи типске фразе, 

готове изразе, 

конструкције и просте 

реченице за 

формулисање 

конкретних исказа 

везаних за сопствену 

личност и свакодневне 

активности или 

послове. Познаје 

одређени број 

правилних 

граматичких елемената 

и структура и основну 

лексику из домена 

сопствене 

свакодневице и 

непосредног 

интересовања. 

Поседује свест о 

суштинским 

сличностима и 

Ученик разуме већи 

број речи и израза у 

свакодневној усменој и 

писаној комуникацији, 

везаних за сопствену 

личност, окружење, 

интересовања, 

школски контекст. 

Поседује елементарни 

репертоар језичких 

средстава за 

савладавање типичних 

и уобичајених 

свакодневних 

комуникативних 

ситуација.  

Ученик познаје већину 

једноставнијих 

граматичких правила и 

фреквентне лексике. 

Ученик прихвата 

постојање разлика 

између сопствене и 

циљне културе и 

прилагођава своје 

понашање основним 

општеприхваћеним 

друштвеним 

конвенцијама. 

Ученик разуме 

фреквентне и 

уобичајене писане и 

усмене исказе, као и 

разумевање, примена и 

вредновање научених 

поступака и процедурe 

рад с подацима и рад на 

различитим врстама 

текстова 
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суштинским 

информацијама које се 

тичу саговорника). 

Ученик познаје 

изговор фреквентних, 

понављаних и 

меморисаних гласова, 

као и неких најчешћих 

гласовних група. 

Повезује гласове и 

начин(е) њиховог 

записивања у 

увежбаним речима. 

Користи елементарне и 

најфреквентније речи и 

изразе за савладавање 

основних 

комуникативних 

активности. 

 

разликама између своје 

и циљне културе. 

Ученик разуме 

уобичајене речи, 

изразе, фразе и кратке 

везане усмене исказе и 

записе који се тичу 

његових непосредних 

искуствених 

доживљаја и сфера 

интересовања. Сналази 

се у кратким и 

увежбаним 

комуникационим 

секвенцама и улогама, 

уз употребу научених 

и уобичајених фраза и 

формула (постављање 

питања и давање 

одговара). 

Ученик познаје 

исправан изговор 

већине гласова и 

гласовних група, уз 

ограничења 

акценатско-

интонацијске природе. 

Ученик исправно 

записује гласове и 

гласовне комбинације 

и познаје одређен број 

основних правописних 

правила. Ученик 

познаје једноставне 

граматичке елементе и 

конструкције. Ученик 

познаје ограничени 

репертоар готових 

израза и вишечланих 

конструкција за 

исказивање 

свакодневних 

конкретних активности 

и потреба. 

 

кратке, једноставне 

текстове и усмене 

прилоге везане за 

познате теме, појаве и 

догађаје. Обавља 

основне језичке 

функције (давање и 

тражење, тј. размена 

информација о 

искуствено блиским 

датостима и појавама, 

једноставно 

исказивање идеја и 

мишљења), у писаном 

и усменом општењу, уз 

успостављање 

базичног, али 

ефикасног друштвеног 

контакта. 

Ученик углавном 

правилно изговара све 

гласове и гласовне 

групе, чак и у тежим и 

неувежбаним 

комбинацијама 

гласова, уз поштовање 

акценатско-

интонацијских 

правила. Записује речи 

и изразе с релативном 

ортографском 

тачношћу и познаје 

фреквентна 

правописна правила. 

Познаје одређени број 

граматичких елемената 

и конструкција, 

укључујући и најчешће 

изузетке. Ученик 

познаје фреквентне 

лексичке елементе који 

се односе на 

искуствено блиске 

теме и ситуације. 

 

6. The first test 

written in 

English 

Први писмени 

задатак 

Описивање 

догађаја у 

прошлости 

   
Лексику и језичке 

структуре које се 

односе на тему и 

наведене 

комуникативне 

функције; задатке 

слушања, читања и 

вођеног писања. 

7. In the picture 

На слици 

Описивање 

радњи у 

прошлости; 

описивање 

 - разумеју 

једноставније текстове 

у којима се описују 

искуства и догађаји из 

прошлости; размене 

појединачне и/или 

неколико везаних 

Ученик разуме 

препознатљиве и 

предвидиве 

информације у 

фреквентнијим и 

једноставнијим 

врстама писаних 

Ученик разуме већи 

број речи и израза у 

свакодневној усменој и 

писаној комуникацији, 

везаних за сопствену 

личност, окружење, 

интересовања, 

вештине изражавања и 

саопштавања 

разумевање, примена и 

вредновање научених 

поступака и процедурe 

рад с подацима и рад на 
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појава, радњи, 

стања и збивања; 

изражавање 

захвалности и 

интересовања. 

 

информација у низу о 

догађајима из 

прошлости; опишу у 

неколико краћих, 

везаних исказа 

искуства, догађај из 

прошлости; 

- разумеју једноставен 

текстове у којима се 

описују радње, стања и 

збивања; опишу 

појаве, радње, стања и 

збивања;  

- разумеју 

једноставније исказе 

којима се изражава 

захвалност 

интересовање за тему 

и реагују на њих; 

изражавају захвалност 

и интересовање за 

тему користећи 

једноставна језичка 

средства. 

- разумеју повезаност 

прошлости и 

садашњости. 

текстова и формама 

усменог општења, а 

које се односе на њему 

блиске ситуације и 

појаве.  

Користи типске фразе, 

готове изразе, 

конструкције и просте 

реченице за 

формулисање 

конкретних исказа 

везаних за сопствену 

личност и свакодневне 

активности или 

послове. Познаје 

одређени број 

правилних 

граматичких елемената 

и структура и основну 

лексику из домена 

сопствене 

свакодневице и 

непосредног 

интересовања. 

Поседује свест о 

суштинским 

сличностима и 

разликама између своје 

и циљне културе. 

 

школски контекст. 

Поседује елементарни 

репертоар језичких 

средстава за 

савладавање типичних 

и уобичајених 

свакодневних 

комуникативних 

ситуација.  

Ученик познаје већину 

једноставнијих 

граматичких правила и 

фреквентне лексике. 

Ученик прихвата 

постојање разлика 

између сопствене и 

циљне културе и 

прилагођава своје 

понашање основним 

општеприхваћеним 

друштвеним 

конвенцијама. 

Ученик разуме 

фреквентне и 

уобичајене писане и 

усмене исказе, као и 

кратке, једноставне 

текстове и усмене 

прилоге везане за 

познате теме, појаве и 

догађаје. Обавља 

основне језичке 

функције (давање и 

тражење, тј. размена 

информација о 

искуствено блиским 

датостима и појавама, 

једноставно 

исказивање идеја и 

мишљења), у писаном 

и усменом општењу, уз 

успостављање 

базичног, али 

ефикасног друштвеног 

контакта. 

 

различитим врстама 

текстова 

7. In the picture 

На слици 

Описивање 

радњи у 

прошлости; 

описивање 

појава, радњи, 

стања и збивања; 

изражавање 

захвалности и 

интересовања. 

 

Ученик разуме главне 

информације у 

најједноставнијим 

писаним и усменим 

исказима. У усменом и 

писаном општењу 

користи 

најједноставнија 

језичка средства за 

исказивање 

информација о себи и 

својим непосредним 

потребама. Разуме 

основне појаве и 

процесе циљне 

Ученик разуме 

уобичајене речи, 

изразе, фразе и кратке 

везане усмене исказе и 

записе који се тичу 

његових непосредних 

искуствених 

доживљаја и сфера 

интересовања. Сналази 

се у кратким и 

увежбаним 

комуникационим 

секвенцама и улогама, 

уз употребу научених 

и уобичајених фраза и 

формула (постављање 

Ученик разуме већи 

број речи и израза у 

свакодневној усменој и 

писаној комуникацији, 

везаних за сопствену 

личност, окружење, 

интересовања, 

школски контекст. 

Поседује елементарни 

репертоар језичких 

средстава за 

савладавање типичних 

и уобичајених 

свакодневних 

комуникативних 

ситуација.  
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културе. 

Ученик разуме 

најфреквентније речи и 

изразе из свакодневног 

спорог и разговетног 

говора, као и 

најједноставније 

писане текстуалне 

форме. 

питања и давање 

одговара). 

Ученик познаје 

исправан изговор 

већине гласова и 

гласовних група, уз 

ограничења 

акценатско-

интонацијске природе. 

Ученик исправно 

записује гласове и 

гласовне комбинације 

и познаје одређен број 

основних правописних 

правила 

Ученик познаје већину 

једноставнијих 

граматичких правила и 

фреквентне лексике. 

Ученик прихвата 

постојање разлика 

између сопствене и 

циљне културе и 

прилагођава своје 

понашање основним 

општеприхваћеним 

друштвеним 

конвенцијама. 

Ученик разуме 

фреквентне и 

уобичајене писане и 

усмене исказе, као и 

кратке, једноставне 

текстове и усмене 

прилоге везане за 

познате теме, појаве и 

догађаје. Обавља 

основне језичке 

функције (давање и 

тражење, тј. размена 

информација о 

искуствено блиским 

датостима и појавама, 

једноставно 

исказивање идеја и 

мишљења), у писаном 

и усменом општењу, уз 

успостављање 

базичног, али 

ефикасног друштвеног 

контакта. 

 

8. Achieve 

Постигни 

Изражавање 

бројева и 

количина; 

описивање бића, 

предмета и 

места; 

изражаванје 

способности у 

садашњости и 

прошлости; 

изношење 

предлога и 

савета. 

Ученик разуме главне 

информације у 

најједноставнијим 

писаним и усменим 

исказима. У усменом и 

писаном општењу 

користи 

најједноставнија 

језичка средства за 

исказивање 

информација о себи и 

својим непосредним 

потребама. Разуме 

основне појаве и 

процесе циљне 

културе. 

Ученик разуме 

најфреквентније речи и 

изразе из свакодневног 

спорог и разговетног 

говора, као и 

најједноставније 

писане текстуалне 

форме. 

Ученик разуме 

уобичајене речи, 

изразе, фразе и кратке 

везане усмене исказе и 

записе који се тичу 

његових непосредних 

искуствених 

доживљаја и сфера 

интересовања. Сналази 

се у кратким и 

увежбаним 

комуникационим 

секвенцама и улогама, 

уз употребу научених 

и уобичајених фраза и 

формула (постављање 

питања и давање 

одговара). 

Ученик познаје 

исправан изговор 

већине гласова и 

гласовних група, уз 

ограничења 

акценатско-

Ученик разуме већи 

број речи и израза у 

свакодневној усменој и 

писаној комуникацији, 

везаних за сопствену 

личност, окружење, 

интересовања, 

школски контекст. 

Поседује елементарни 

репертоар језичких 

средстава за 

савладавање типичних 

и уобичајених 

свакодневних 

комуникативних 

ситуација.  

Ученик познаје већину 

једноставнијих 

граматичких правила и 

фреквентне лексике. 

Ученик прихвата 

постојање разлика 

између сопствене и 

циљне културе и 

прилагођава своје 

разумевање, примена и 

вредновање научених 

поступака и процедурe 

рад с подацима и рад на 

различитим врстама 

текстова 
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интонацијске природе. 

Ученик исправно 

записује гласове и 

гласовне комбинације 

и познаје одређен број 

основних правописних 

правила 

понашање основним 

општеприхваћеним 

друштвеним 

конвенцијама. 

Ученик разуме 

фреквентне и 

уобичајене писане и 

усмене исказе, као и 

кратке, једноставне 

текстове и усмене 

прилоге везане за 

познате теме, појаве и 

догађаје. Обавља 

основне језичке 

функције (давање и 

тражење, тј. размена 

информација о 

искуствено блиским 

датостима и појавама, 

једноставно 

исказивање идеја и 

мишљења), у писаном 

и усменом општењу, уз 

успостављање 

базичног, али 

ефикасног друштвеног 

контакта. 

 

9. Survival 

+Zero 

Conditional and 

Have to  

Опстанак 

Описивање 

спсобности, 

будућих радњи, 

одлука, 

претпоставки и 

предвиђања; 

изрицање 

правила, 

обавеза, савета и 

упутстава. 

Ученик разуме главне 

информације у 

најједноставнијим 

писаним и усменим 

исказима. У усменом и 

писаном општењу 

користи 

најједноставнија 

језичка средства за 

исказивање 

информација о себи и 

својим непосредним 

потребама. Разуме 

основне појаве и 

процесе циљне 

културе. 

Ученик разуме 

најфреквентније речи и 

изразе из свакодневног 

спорог и разговетног 

говора, као и 

најједноставније 

писане текстуалне 

форме. 

Ученик разуме 

уобичајене речи, 

изразе, фразе и кратке 

везане усмене исказе и 

записе који се тичу 

његових непосредних 

искуствених 

доживљаја и сфера 

интересовања. Сналази 

се у кратким и 

увежбаним 

комуникационим 

секвенцама и улогама, 

уз употребу научених 

и уобичајених фраза и 

формула (постављање 

питања и давање 

одговара). 

Ученик познаје 

исправан изговор 

већине гласова и 

гласовних група, уз 

ограничења 

акценатско-

интонацијске природе. 

Ученик исправно 

записује гласове и 

гласовне комбинације 

и познаје одређен број 

основних правописних 

правила 

Ученик разуме већи 

број речи и израза у 

свакодневној усменој и 

писаној комуникацији, 

везаних за сопствену 

личност, окружење, 

интересовања, 

школски контекст. 

Поседује елементарни 

репертоар језичких 

средстава за 

савладавање типичних 

и уобичајених 

свакодневних 

комуникативних 

ситуација.  

Ученик познаје већину 

једноставнијих 

граматичких правила и 

фреквентне лексике. 

Ученик прихвата 

постојање разлика 

између сопствене и 

циљне културе и 

прилагођава своје 

понашање основним 

општеприхваћеним 

друштвеним 

конвенцијама. 

Ученик разуме 

фреквентне и 

уобичајене писане и 

усмене исказе, као и 

кратке, једноставне 

вештине изражавања и 

саопштавања 

разумевање, примена и 

вредновање научених 

поступака и процедурe 

рад с подацима и рад на 

различитим врстама 

текстова 
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текстове и усмене 

прилоге везане за 

познате теме, појаве и 

догађаје. Обавља 

основне језичке 

функције (давање и 

тражење, тј. размена 

информација о 

искуствено блиским 

датостима и појавама, 

једноставно 

исказивање идеја и 

мишљења), у писаном 

и усменом општењу, уз 

успостављање 

базичног, али 

ефикасног друштвеног 

контакта. 

 

10. Тест 2 

Изражавање 

будућности, 

описивање 

способности, 

одлука, 

претпоставки; 

изрицање 

правила, 

обавеза, савета и 

упутсатав 

 

Ученик познаје 

изговор фреквентних, 

понављаних и 

меморисаних гласова, 

као и неких најчешћих 

гласовних група. 

Повезује гласове и 

начин(е) њиховог 

записивања у 

увежбаним речима. 

Користи елементарне и 

најфреквентније речи и 

изразе за савладавање 

основних 

комуникативних 

активности. 

 

Ученик познаје 

исправан изговор 

већине гласова и 

гласовних група, уз 

ограничења 

акценатско-

интонацијске природе. 

Ученик исправно 

записује гласове и 

гласовне комбинације 

и познаје одређен број 

основних правописних 

правила. Ученик 

познаје једноставне 

граматичке елементе и 

конструкције. Ученик 

познаје ограничени 

репертоар готових 

израза и вишечланих 

конструкција за 

исказивање 

свакодневних 

конкретних активности 

и потреба. 

 

Ученик углавном 

правилно изговара све 

гласове и гласовне 

групе, чак и у тежим и 

неувежбаним 

комбинацијама 

гласова, уз поштовање 

акценатско-

интонацијских 

правила. Записује речи 

и изразе с релативном 

ортографском 

тачношћу и познаје 

фреквентна 

правописна правила. 

Познаје одређени број 

граматичких елемената 

и конструкција, 

укључујући и најчешће 

изузетке. Ученик 

познаје фреквентне 

лексичке елементе који 

се односе на 

искуствено блиске 

теме и ситуације. 

 

Лексику и језичке 

структуре које се 

односе на тему и 

наведене 

комуникативне 

функције; вештине 

слушања, говора, 

читања и писања, као и 

знања о језику. 

11. Music 

Музика 

Изражавање 

мишљења, 

предвиђања, 

планова и 

намера; 

описивање 

личности. 

 

Ученик познаје 

изговор фреквентних, 

понављаних и 

меморисаних гласова, 

као и неких најчешћих 

гласовних група. 

Повезује гласове и 

начин(е) њиховог 

записивања у 

увежбаним речима. 

Користи елементарне и 

најфреквентније речи и 

изразе за савладавање 

основних 

комуникативних 

активности. 

Ученик познаје 

исправан изговор 

већине гласова и 

гласовних група, уз 

ограничења 

акценатско-

интонацијске природе. 

Ученик исправно 

записује гласове и 

гласовне комбинације 

и познаје одређен број 

основних правописних 

правила. Ученик 

познаје једноставне 

граматичке елементе и 

конструкције. Ученик 

Ученик разуме већи 

број речи и израза у 

свакодневној усменој и 

писаној комуникацији, 

везаних за сопствену 

личност, окружење, 

интересовања, 

школски контекст. 

Поседује елементарни 

репертоар језичких 

средстава за 

савладавање типичних 

и уобичајених 

свакодневних 

комуникативних 

ситуација.  

вештине изражавања и 

саопштавања 

разумевање, примена и 

вредновање научених 

поступака и процедурe 

рад с подацима и рад на 

различитим врстама 

текстова 
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 познаје ограничени 

репертоар готових 

израза и вишечланих 

конструкција за 

исказивање 

свакодневних 

конкретних активности 

и потреба. 

 

Ученик познаје већину 

једноставнијих 

граматичких правила и 

фреквентне лексике. 

Ученик прихвата 

постојање разлика 

између сопствене и 

циљне културе и 

прилагођава своје 

понашање основним 

општеприхваћеним 

друштвеним 

конвенцијама. 

Ученик разуме 

фреквентне и 

уобичајене писане и 

усмене исказе, као и 

кратке, једноставне 

текстове и усмене 

прилоге везане за 

познате теме, појаве и 

догађаје. Обавља 

основне језичке 

функције (давање и 

тражење, тј. размена 

информација о 

искуствено блиским 

датостима и појавама, 

једноставно 

исказивање идеја и 

мишљења), у писаном 

и усменом општењу, уз 

успостављање 

базичног, али 

ефикасног друштвеног 

контакта. 

 

12. The second 

test written in 

English 

Други писмени 

задатак 

Изражавање 

мишљења, 

предвиђања, 

планова и 

намера. 

   
Лексику и језичке 

структуре које се 

односе на тему и 

наведене 

комуникативне 

функције; задатке 

слушања, читања и 

вођеног писања. 

13. Scary 

Застрашујуће 

Описивање 

догађаја и 

искустава у 

прошлости. 

Ученик разуме 

најфреквентније речи и 

изразе из свакодневног 

спорог и разговетног 

говора, као и 

најједноставније 

писане текстуалне 

форме. Уме да обави 

основне 

комуникативне 

активности 

(поздрављање, 

представљање, 

Ученик разуме 

уобичајене речи, 

изразе, фразе и кратке 

везане усмене исказе и 

записе који се тичу 

његових непосредних 

искуствених 

доживљаја и сфера 

интересовања. Сналази 

се у кратким и 

увежбаним 

комуникационим 

секвенцама и улогама, 

Ученик разуме 

фреквентне и 

уобичајене писане и 

усмене исказе, као и 

кратке, једноставне 

текстове и усмене 

прилоге везане за 

познате теме, појаве и 

догађаје. Обавља 

основне језичке 

функције (давање и 

тражење, тј. размена 

информација о 

вештине изражавања и 

саопштавања 

разумевање, примена и 

вредновање научених 

поступака и процедурe 

рад с подацима и рад на 

различитим врстама 

текстова 
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опраштање, 

захваљивање, пружање 

информација о себи, 

распитивање о 

суштинским 

информацијама које се 

тичу саговорника). 

Ученик познаје 

изговор фреквентних, 

понављаних и 

меморисаних гласова, 

као и неких најчешћих 

гласовних група. 

Повезује гласове и 

начин(е) њиховог 

записивања у 

увежбаним речима. 

уз употребу научених 

и уобичајених фраза и 

формула (постављање 

питања и давање 

одговара). 

Ученик познаје 

исправан изговор 

већине гласова и 

гласовних група, уз 

ограничења 

акценатско-

интонацијске природе. 

искуствено блиским 

датостима и појавама, 

једноставно 

исказивање идеја и 

мишљења), у писаном 

и усменом општењу, уз 

успостављање 

базичног, али 

ефикасног друштвеног 

контакта. 

Ученик углавном 

правилно изговара све 

гласове и гласовне 

групе, чак и у тежим и 

неувежбаним 

комбинацијама 

гласова, уз поштовање 

акценатско-

интонацијских 

правила. Записује речи 

и изразе с релативном 

ортографском 

тачношћу и познаје 

фреквентна 

правописна правила. 

Ученик разуме 

фреквентне и 

уобичајене писане и 

усмене исказе, као и 

кратке, једноставне 

текстове и усмене 

прилоге везане за 

познате теме, појаве и 

догађаје. Обавља 

основне језичке 

функције (давање и 

тражење, тј. размена 

информација о 

искуствено блиским 

датостима и појавама, 

једноставно 

исказивање идеја и 

мишљења), у писаном 

и усменом општењу, уз 

успостављање 

базичног, али 

ефикасног друштвеног 

контакта. 

Ученик углавном 

правилно изговара све 

гласове и гласовне 

групе, чак и у тежим и 

неувежбаним 

комбинацијама 

гласова, уз поштовање 

акценатско-

интонацијских 

правила. Записује речи 

и изразе с релативном 

ортографском 

тачношћу и познаје 

фреквентна 
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правописна правила. 

 

 

 

 

 

 

 

 

начин оцењивања ученика динамика 

• усмена провера постигнућа  2  пута током школске године 

1. оцена обухвата тематске целине (Starter Unit – Unit 

4):  

 препричавање задатог текста, конверзација, 

вокабулар из лекције и граматику 

2. оцена обухвата тематске целине(Unit 5 – Unit 8):  

 препричавање задатог текста, конверзација, 

вокабулар из лекције и граматику 

• писмена провера постигнућа два контролна задатка 

1. контролни задатак обухвата Стартер и 1. лекцију  

-граматику и вокабулар (verb to be and subject pronouns, 

possessive adjectives, have got, question words, Present Simple, 

adverbs of frequency, Family and My time vocabulary) 

2. 2.  контролни задатак обухвата 4. 5. и 6. лекцију 

- граматику и вокабулар (Tenses, can-ability, the First 

Conditional, comparative and superlative adjectives, vocabulary 

from In the picture, Achieve and Survival) 

два писмена задатка 

1. писмени задатак реализује се после 3. лекције и 

обухвата граматику и лексику из прве три лекције 

2.  писмени задатак реализује се после 7. лекције и 

обухвата граматику и лексику из пете, шесте и седме лекције 

 

два  диктата  

1. диктат реализује се после 2 лекције 

2. диктат реализује се после 4 лекције 

• практичан рад Пројекат три пута у току године – A class blog, A photo 

album, An outdoor activity map 

• писање есеја После сваке обрађене целине: A profile for a webpage, A 

report on a survey, A special event, The story of a rescue, A 

biographical web page, A blog, Emails 

•            писање домаћих задатака Током целе шк. године 

домаћи задатак -  током полугодишта ученик је  урадио све 

домаће задатке и добиће оцену (5) или ће му бити дат 

подстицај приликом закључивања оцене 
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•            оцењивање активности ученика Током целе шк. године - три убележене изузетне активности 

ученика на часу током класификационог периода биће 

оцењене оценом 5 

 

Предмет:  Физичко и здравствено васпитање 
                                                                                                                  разред: ШЕСТИ 
 

тема 

стандарди постигнућа 

процењују се: основни ниво средњи ниво напредни ниво 

Увод 1.2.1. смисао физичког 
васпитања 

1.2.2. утицај физичког 
васпитања 

1.2.3. основне појмове 
везане за физичко 
васпитање 

1.2.4. безбедност 
током вежбања 

1.3.1. испољава 
позитиван став према 
физичком вежбању у 
свакодневном животу 

1.3.2. испољава 
заинтересованост за 
физичко вежбање 

1.2.5. основна правила 
спортских игара 

1.3.3. доказује се кроз 
физичко вежбање 

1.1.23. правилно 
изводи најмање један 
комплекс вежби 
обликовања и 
приказује вежбе за 
поједине делове тела 

1.3.4. испољава 
позитиван став према 
сарадњи са другима у 
реализацији 
различитих задатака 
физичког васпитања. 

Моторичке вештине, 
руковање прибором, 
алатом и технологијама 
и извођење радних 
задатака  

Атлетика 1.1.3. правилно трчи 
варијантама технике 
трчања на кратке, 
средње и дуге стазе и 
мери резултат 

1.1.5. зна правилно да 
скаче удаљ згрчном 
варијантом технике и 
мери дужину скока 

1.1.7. зна правилно да 
скаче увис варијантом 
технике маказице 

1.1.9. правилно баца 
куглу из места и мери 
дужину хица 

2.1.3. правилно изводи 
варијанту технике 
штафетног трчања 

2.1.5. зна правилно да 
скаче увис леђном 
варијантом технике 

2.1.6. правилно баца 
куглу леђном 
варијантом технике 

3.1.3. правилно изводи 
варијанту технике 
штафетног трчања 

3.1.4. учествује на 
такмичењу у атлетском 
петобоју 

Моторичке вештине, 
руковање прибором, 
алатом и технологијама 
и извођење радних 
задатака  

Спортска 
гимнастика 

1.1.11. ученик/ученица 
правилно изводи 
вежбе на тлу 

1.1.12. ученик/ученица 
правилно изводи 
прескоке 

1.1.13. ученик/ученица 
изводи вежбе и 
комбинације вежби на 
греди 

2.1.9. ученик/ученица 
правилно изводи 
вежбе и комбинације 
вежби на тлу 

2.1.10. ученик/ученица 
правилно изводи 
згрчку 

2.1.11. ученик/ученица 
правилно изводи 
вежбе и комбинације 

3.1.6. ученик/ученица 
правилно изводи 
вежбе и комбинације 
вежби на тлу 

3.1.7. ученик/ученица 
правилно изводи 
разношку са изразитим 
фазама лета 

3.1.8. ученица 
правилно изводи 

Моторичке вештине, 
руковање прибором, 
алатом и технологијама 
и извођење радних 
задатака  
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1.1.16. ученик 
правилно изводи 
основне вежбе на 
круговима 

вежби на греди 

2.1.14. ученик 
правилно изводи 
вежбе и комбинације 
вежби на круговима 

вежбе и комбинацију 
вежби на греди 

3.1.11. ученик 
правилно изводи 
вежбе и комбинацију 
вежби на круговима 

Рукомет 1.1.1.игра спортску 
игру примењујући 
основну технику, 
неопходна правила и 
сарађује са члановима 
екипе изражавајући 
сопствену личност уз 
поштовање других 

2.1.1. игра спортску 
игру примењујући 
виши ниво технике, 
већи број правила, 
једноставније тактичке 
комбинације и уз висок 
степен сарадње са 
члановима екипе 
изражава сопствену 
личност уз поштовање 
других 

3.1.1. игра спортску 
игру примењујући 
сложене елементе 
технике, испуњавајући 
тактичке задатке, 
учествује у 
организацији утакмице 
и суди на утакмицама 

Моторичке вештине, 
руковање прибором, 
алатом и технологијама 
и извођење радних 
задатака  

Ритмичка 
гимнастика 

1.1.20. правилно 
изводи основне вежбе 
из ритмичке 
гимнастике 

2.1.19. правилно 
изводи вежбу са 
реквизитима 

3.1.17. правилно 
изводи самостални 
састав без и са 
реквизитима из 
ритмичке гимнастике 

Моторичке вештине, 
руковање прибором, 
алатом и технологијама 
и извођење радних 
задатака  

Плес 1.1.19. ученик се 
успешно креће у ритму 
и темпу музичке 
пратње у простору 
основним облицима 
кретања (ходање, 
трчање) 

2.1.17. повезује 
просторно и временски 
плесне елементе у 
целину, изводи и 
реализује најмање 
један одабрани дечији 
плес 

3.1.15. самостално 
изводи сопствену 
композицију покрета и 
кретања уз музичку 
пратњу и успешно 
моторички у ритму и 
темпу реализује 
одабрани народни, 
друштвени и дечији 
плес, влада основама 
тренинга и учествује на 
такмичењу 

Моторичке вештине, 
руковање прибором, 
алатом и технологијама 
и извођење радних 
задатака  
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начин оцењивања ученика динамика 

-практичан рад 

-оцењивање активности ученика и резултата његовог 
рада, у које спадају: 

     -учешће у различитим облицима индивидуалног и 
групног рада 

Током целе школске године –минимум 8 пута у току године 
добијају оцену, прати се целокупан рад, постигнућа и 
активности ученика  

АТЛЕТИКА 2 оцене (септембар, октобар, април, мај, јун) 

Трчање 10 мин- ( 5)истрчати самостално у свом темпу и 
ритму 

(4) истрчати у задатом ритму и темпу 

Ниски старт-(5)самостално изводи технику постављања у 
ниски старт и реагује на све три команде  

(4) самостално изводи технику постављања у ниски старт и 
НЕ реагује на све три команде  

(3)зна поједине делове ниског старта 

(2)зна уз помоћ наставника 

Спринт 30 м- (5)-6,40сек и испод 

                          (4)-6,41-7,10сек 

                           (3)-7,11-7,60сек  

                            (2)-7,61 сек и изнад  

РУКОМЕТ 2 оцене (октобар, новембар, јануар, фебруар, 
март)  

Вођење лопте- (5)праволинијски и са променом правца, у 
висини срука 

                              (4) праволинијски са променом правца , 
испод срука 

                               (3) праволинијски са променом правца, 
испод струка и гледање у лопту  

                               (2) испадање лопте из руке док се ради 
вођење 

Шут у рукомету- (5) шут на гол користећи десна лева десна 
док је лопта у десној руци из трка и са скоком  

                                 (4)шут на гол без скока 

                                 (3) шут на гол у ходу 

                                  (2) шут на гол да испада лопта из руке  

 

ГИМНАСТИКА 3 оцене (новембар, децембар ,јануар , 
фебруар)  

Колут напред- (5)  са постављеним рукама на струњачи 
преко главе да се спусти на потиљак и из чучња у став 
стојећи са предручењем  

(4)колут напред са заношењем у страну 

(3)колут унапред уз помоћ наставника 

(2) предвежба, поставити се у положај за колут унапред 

Колут назад – (5) из чучња колут уназад у чучањ и из њега у 
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стојећи став са предручењем  

(4) из чучња колут уназад преко рамена  

(3) из чучња колут уназад уз помоћ наставника  

(2) из чучња колут уназад без пребацивања ногу преко главе  

Прескок козлића – малог- разношка (5) прескок из залета са 
максималном екстензијом у зглобу колена и риса, уздигнуте 
главе са доскоком и предручењем  

(4) без залета из места 

(3) из места прескок са смањеном екстензијом у зглобу 
колена или да дотакне козлић  

(2) прескачући да седне на козлић   

РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА 2 оцене (јануар, фебруар, март) 

Греда- наскок, поскоци, окрети, издржаји и саскок у ритму и 
у једној целини 

(5) повезивање скокова и ритмичност са максималном 
екстензијом риса и елегантним ходом гимнастичарке са 
изузетним балансом 

(4)без баланса и без екстензије у зглобовима 

(3)  без гимнастичког држања и заборављање неких 
елемената у извођењу  целе композиције 

             На сваком класификационом периоду – ученици 
треба да имају најмање једну оцену у дневнику рада 

После сваке обрађене целине – врши се провера кроз час 
утврђивања и систематизације постигнућа ученика 

 

Предмет:                       Ф И З И К А 
                                                                                                                           разред: ШЕСТИ 
 

тема 

стандарди постигнућа 

процењују се: основни ниво средњи ниво напредни ниво 

1. УВОД 
ФИ.1.7.1. - поседује 
мануелне 
способности 
потребне за рад у 
лабораторији 

ФИ.1.7.2. - уме да се 
придржава основних 
правила понашања у 
лабораторији 

 

ФИ.2.7.2. - уме да 
врши једноставна 
уопштавања и 
систематизацију 
резултата 

ФИ.2.7.3. – уме да 
реализује 
експеримент по 
упутству 

 

ФИ.3.7.1. - уме да 
донесе релевантан 
закључак на основу 
резултата мерења 

ФИ.3.7.2. -уме да 
препозна питање на 
које можемо да 
одговоримо 
посматрањем или 
експериментом 

 

 вештине 
изражавања и 
саопштавања 

 

 разумевање, 
примена и 
вредновање 
научених 
поступака и 
процедура 

 

 рад с подацима 
и рад на 
различитим 
врстама 
текстова 

 

 вештине 
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руковања 
прибором, 
алатом и 
технологијама и 
извођење 
радних задатака 

 

2. КРЕТАЊЕ 
ФИ.1.2.1. - уме да 

препозна врсту 
кретања према 
облику путање 

ФИ.1.2.2. - уме да 
препозна 
равномерно кретање 

ФИ.1.2.3. -уме да 
израчуна средњу 
брзину, пређени пут 
или протекло време 
ако 

су му познате друге 
две величине 

ФИ.1.4.4. - уме да 
препозна јединице за 
брзину 

ФИ.1.7.1. - поседује 
мануелне 
способности 
потребне за рад у 
лабораторији 

ФИ.1.7.2. - уме да се 
придржава основних 
правила понашања у 
лабораторији 

 

ФИ.2.2.2.- зна шта је 
механичко кретање и 
које га физичке 
величине описују 

ФИ.2.4.3. -уме да 
користи префиксе и 
претвара бројне 
вредности физичких 
величина из једне 
јединице у другу, нпр. 
километре у метре. 

ФИ.2.6.1.- разуме и 
примењује основне 
математичке 
формулације односа 
и законитости у 
физици, нпр. 
директну и обрнуту 
пропорционалност 

ФИ.2.6.2. - уме да 
препозна векторске 
физичке величине, 
нпр. брзину и силу 

ФИ.2.6.3. -уме да 
користи и 
интерпретира 
табеларни и графички 
приказ зависности 
физичких величина 

ФИ.2.7.1 – уме 
табеларно и графички 
да прикаже резултета 
посматранја или 
мерења 

ФИ.2.7.2. - уме да 
врши једноставна 
уопштавања и 
систематизацију 
резултата 

ФИ.2.73. – уме да 
реализује 
експеримент по 
упутству 

 

 

 

ФИ.3.4.1. - уме да 
претвара јединице 
изведених физичких 
величина у 
одговарајуће 
јединице SI система 

ФИ.3.7.1. - уме да 
донесе релевантан 
закључак на основу 
резултата мерења 

ФИ.3.7.2. -уме да 
препозна питање на 
које можемо да 
одговоримо 
посматрањем или 
експериментом 

 

 вештине 
изражавања и 
саопштавања 

 

 разумевање, 
примена и 
вредновање 
научених 
поступака и 
процедура 

 

 рад с подацима 
и рад на 
различитим 
врстама 
текстова 

 

 вештине 
руковања 
прибором, 
алатом и 
технлогијама и 
извођење 
радних задатака 

 



356 

 

3. СИЛА 
ФИ.1.1.1 -уме да 
препозна 
гравитациону силу и 
силу трења које 
делују на тела која 
мирују или се   крећу 
равномернo 

ФИ.1.1.2 - уме да 
препозна смер 
деловања магнетне и 
електростатичке силе 

ФИ.1.7.1. - поседује 
мануелне 
способности 
потребне за рад у 
лабораторији 

ФИ.1.7.2. - уме да се 
придржава основних 
правила понашања у 
лабораторији 

 

ФИ.2.1.1 –уме да 
препозна еластичну 
силу, силу потиска и 
особине инерције 

ФИ.2.1.2 -зна основне 
особине 
гравитационе и 
еластичне силе 

ФИ.2.6.1.- разуме и 
примењује основне 
математичке 
формулације односа 
и законитости у 
физици, нпр. 
директну и обрнуту 
пропорционалност 

ФИ.2.6.2. - уме да 
препозна векторске 
физичке величине, 
нпр. брзину и силу 

ФИ.2.6.3. -уме да 
користи и 
интерпретира 
табеларни и графички 
приказ зависности 
физичких величина 

ФИ.2.7.1 – уме 
табеларно и графички 
да прикаже резултата 
посматрања или 
мерења 

ФИ.2.7.2. - уме да 
врши једноставна 
уопштавања и 
систематизацију 
резултата 

ФИ.2.73. – уме да 
реализује 
експеримент по 
упутству 

ФИ.3.7.1. - уме да 
донесе релевантан 
закључак на основу 
резултата мерења 

ФИ.3.7.2. -уме да 
препозна питање на 
које можемо да 
одговоримо 
посматрањем или 
експериментом 

 

 вештине 
изражавања и 
саопштавања 

 

 разумевање, 
примена и 
вредновање 
научених 
поступака и 
процедура 

 

 рад с подацима 
и рад на 
различитим 
врстама 
текстова 

 

 вештине 
руковања 
прибором, 
алатом и 
технологијама и 
извођење 
радних задатака 

 

4. МЕРЕЊЕ 
ФИ.1.4.1. - уме да 
чита мерну скалу и 
зна да одреди 
вредност најмањег 
подеока 

ФИ.1.4.2. -уме да 
препозна мерила и 
инструменте за 
мерење дужине, 
масе, запремине, 
температуре и 
времена 

ФИ.1.4.3. - зна да 
користи основне 
јединице за дужину, 

ФИ.2.4.1. -уме да 
користи важније 
изведене јединице SI 
и зна њихове ознаке 

ФИ.2.4.2. -уме да 
препозна дозвољене 
јединице мере изван 
SI, нпр. литар или 
тону 

ФИ.2.4.3. -уме да 
користи префиксе и 
претвара бројне 
вредности физичких 
величина из једне 
јединице у другу, нпр. 

ФИ.3.4.1. - уме да 
претвара јединице 
изведених физичких 
величина у 
одговарајуће 
јединице SI система 

ФИ.3.4.3.- зна шта је 
грешка мерења 

ФИ.3.7.1. - уме да 
донесе релевантан 
закључак на основу 
резултата мерења 

ФИ.3.7.2. -уме да 
препозна питање на 

 вештине 
изражавања и 
саопштавања 

 

 разумевање, 
примена и 
вредновање 
научених 
поступака и 
процедура 

 

 рад с подацима 
и рад на 
различитим 
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масу, запремину, 
температуру и време 

ФИ.1.4.5. -зна 
основна правила 
мерења, нпр. нула 
ваге, хоризонтални 
положај, затегнута 
мерна трака 

ФИ.1.4.6. -зна да 
мери дужину, масу, 
запремину, 
температуру и време 

ФИ.1.7.1. - поседује 
мануелне 
способности 
потребне за рад у 
лабораторији 

ФИ.1.7.2. - уме да се 
придржава основних 
правила понашања у 
лабораторији 

 

километре у метре 

ФИ.2.4.4.-  зна када 
мерења понављамо 
више пута 

ФИ.2.6.1.- разуме и 
примењује основне 
математичке 
формулације односа 
и законитости у 
физици, нпр. 
директну и обрнуту 
пропорционалност 

ФИ.2.6.2. - уме да 
препозна векторске 
физичке величине, 
нпр. брзину и силу 

ФИ.2.6.3. -уме да 
користи и 
интерпретира 
табеларни и графички 
приказ зависности 
физичких величина 

ФИ.2.7.1 – уме 
табеларно и графички 
да прикаже резултата 
посматрања или 
мерења 

ФИ.2.7.2. - уме да 
врши једноставна 
уопштавања и 
систематизацију 
резултата 

ФИ.2.73. – уме да 
реализује 
експеримент по 
упутству 

 

које можемо да 
одговоримо 
посматрањем или 
експериментом 

 

врстама 
текстова 

 

 вештине 
руковања 
прибором, 
алатом и 
технологијама и 
извођење 
радних задатака 

 

5.МАСА И 
ГУСТИНА 

ФИ.1.4.5. -зна 
основна правила 
мерења, нпр. нула 
ваге, хоризонтални 
положај, затегнута 
мерна трака 

ФИ.1.4.6. -зна да 
мери дужину, масу, 
запремину, 
температуру и време 

ФИ.1.7.1. - поседује 
мануелне 
способности 
потребне за рад у 
лабораторији 

ФИ.1.7.2. - уме да се 
придржава основних 

ФИ.2.1.5 - разуме и 
примењује концепт 
густине 

ФИ.2.4.3. -уме да 
користи префиксе и 
претвара бројне 
вредности физичких 
величина из једне 
јединице у другу, нпр. 
километре у метре 

ФИ.2.6.1.- разуме и 
примењује основне 
математичке 
формулације односа 
и законитости у 
физици, нпр. 
директну и обрнуту 

ФИ.3.4.1. - уме да 
претвара јединице 
изведених физичких 
величина у 
одговарајуће 
jeдинице SI система 

ФИ.3.4.3.- зна шта је 
грешка мерења 

ФИ.3.7.1. - уме да 
донесе релевантан 
закључак на основу 
резултата мерења 

ФИ.3.7.2. -уме да 
препозна питање на 
које можемо да 
одговоримо 
посматрањем или 

 вештине 
изражавања и 
саопштавања 

 

 разумевање, 
примена и 
вредновање 
научених 
поступака и 
процедура 

 

 рад с подацима 
и рад на 
различитим 
врстама 
текстова 
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правила понашања у 
лабораторији 

 

пропорционалност 

ФИ.2.6.2. - уме да 
препозна векторске 
физичке величине, 
нпр. брзину и силу 

ФИ.2.6.3. -уме да 
користи и 
интерпретира 
табеларни и графички 
приказ зависности 
физичких величина 

ФИ.2.7.1 – уме 
табеларно и графички 
да прикаже резултата 
посматрања или 
мерења 

ФИ.2.7.2. - уме да 
врши једноставна 
уопштавања и 
систематизацију 
резултата 

ФИ.2.73. – уме да 
реализује 
експеримент по 
упутству 

 

експериментом 

 

 

 

 

 

 

 вештине 
руковања 
прибором, 
алатом и 
технлогијама и 
извођење 
радних задатака 

 

6. ПРИТИСАК 
ФИ.1.1.3 - разуме 
принцип спојених 
судова 

ФИ.1.7.1. - поседује 
мануелне 
способности 
потребне за рад у 
лабораторији 

ФИ.1.7.2. - уме да се 
придржава основних 
правила понашања у 
лабораторији 

 

ФИ.2.1.6 - зна да 
хидростатички 
притисак зависи од 
висине стуба флуида 

ФИ.2.4.1. -уме да 
користи важније 
изведене јединице SI 
и зна њихове ознаке 

ФИ.2.4.3. -уме да 
користи префиксе и 
претвара бројне 
вредности физичких 
величина из једне 
јединице у другу, нпр. 
километре у метре 

ФИ.2.6.1.- разуме и 
примењује основне 
математичке 
формулације односа 
и законитости у 
физици, нпр. 
директну и обрнуту 
пропорционалност 

ФИ.2.7.1 – уме 
табеларно и графички 
да прикаже резултата 
посматрања или 
мерења 

ФИ.3.1.3. -зна шта је 
притисак чврстих тела 
и од чега зависи 

ФИ.3.1.4. - разуме и 
примењује концепт 
притиска у флуидима 

ФИ.3.7.1. - уме да 
донесе релевантан 
закључак на основу 
резултата мерења 

ФИ.3.7.2. -уме да 
препозна питање на 
које можемо да 
одговоримо 
посматрањем или 
експериментом 

 

 вештине 
изражавања и 
саопштавања 

 

 разумевање, 
примена и 
вредновање 
научених 
поступака и 
процедура 

 

 рад с подацима 
и рад на 
различитим 
врстама 
текстова 

 

 вештине 
руковања 
прибором, 
алатом и 
технологијама и 
извођење 
радних задатака 
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ФИ.2.7.2. - уме да 
врши једноставна 
уопштавања и 
систематизацију 
резултата 

ФИ.2.73. – уме да 
реализује 
експеримент по 
упутству 
 

 
 



360 

 

 

начин оцењивања ученика динамика 

 усмена провера постигнућа 

 

током целе шк. Године 

4 пута током године  

15. Оцена – обухвата  наставне тематске целине 
Увода и  Кретања 

16. Оцена – обухвата  наставне тематске целине 
Силе 

17. Оцена – обухвата тематске целине Мерење и 
Маса и густина 

18. Оцена – обухвата тематске целине Мерење и 
Маса и густина 

19. Оцена – обухвата тематске целине Притисак 

 

 

 писмена провера постигнућа 

 

после сваке обрађене целине тј. два пута у 
полугодишту 

4 контролна задатка током године 

9. Контролни задатак - обухвата тематске целине 
Кретање 

10. Контролни задатак - обухвата тематске целине 
Сила 

11. Контролни задатак - обухвата тематске целине 
Мерење 

12. Контролни задатак - обухвата тематске целине 
Маса и густина 

 

 

 практичан рад 

 

једном у току  године 

Израда наставних средстава, ученички радови 
(плакати, панои),  лабораторијске вежбе . 
Пројектни рад: тема: МЕРЕЊЕ  
(тематска целина Маса и густина) 
 

 оцењивање активности ученика и 
резултата његовог рада, у које спадају: 

o излагање и представљање 
(изложба радова, резултати 
истраживања, модели, цртежи, 
постери, дизајнерска решења и 
др.) 

o учешће у дебати и дискусији 
o писање домаћих задатака 

Ученик се оцењује два пута у току године - једном у 
првом и једном у другом полугодишту по испуњености 
следећих услова: 

1. Домаћи задатак -  током полугодишта ученик је 
урадио све домаће  
    задатке (из сваке од наведених области). 

2. Ученик редовно доноси прибор за рад, свеска 
уредно вођена са свим  
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o учешће у различитим облицима 
групног рада 

o рад на пројектима 
o збирка одабраних ученикових 

продуката рада-портфолио 

 

     предавањима на часу. 

3. Ученик учествује у дебати и дискусији у току 
предавања. 

4. Ученик презентује припремљен садржај одељењу. 

5.Ученик учествује на школским манифестацијама и 
такмичењима. 
 

 

 
 
 
 
 
Предмет:    ГЕОГРАФИЈА 

разред: ШЕСТИ 
 

тема 

стандарди постигнућа 

процењују се: основни ниво средњи ниво напредни ниво 

ДРУШТВО И 
ГЕОГРАФИЈА     

 

-објашњава појам 
природне и географске 
средине и препознаје 
их на карти 

-наводи појам и 
поделу друштвене 
географије 

-именује гране 
друштвене географије 
и наводи њихов 
предмет проучавања.. 

 

-доводи у везу 
размештај светског 
становништва са 
природним 
карактеристикама 
простора.. 

-наводи појам и 
поделу друштвене 
географије.. 

-именује гране 
друштвене географије 
и наводи њихов 
предмет проучавања.. 

 

-успоставља везе 
између физичко-
географских и 
друштвено-
географских објеката, 
појава и процеса 

-доводи у везу 
размештај светског 
становништва са 
природним 
карактеристикама 
простора.. 

 

-вештине изражавања и 
саопштавања 

-разумевање, примена и 
вредновање научених 
поступака и процедура 

-рад са подацима и рад 
на различитим врстама 
текстова 

ГЕОГРАФСКА 
КАРТА     

-објашњава појам 
картографска мрежа.. 

- упоређује појам 
упоредника и 
подневка..  

-објашњава појам 
географске ширине и 
дужине.. 

 

-објашњава појам 
географске ширине и 
дужине.. 

-тачно и прецизно 
изводи мерења 
растојања на карти 
помоћу мреже 
упоредника и 
подневака.. 

-описује  и објашњава 
изглед географске 
карте.. 

-препознаје  на карти 
контурне, линијске и 
ванразмерне 
картографске  знакове  
и објасни када се 
користе..                       

-разликује врсте 

-оријентише се у 
простору користећи 
компас, географску 
карту и сателитске 
навигационе системе.. 

-познаје начине 
оријентације у 
простору у природи 

-научено градиво 
примењује у пракси.. 

. 

 

-вештине изражавања и 
саопштавања 

-разумевање, примена и 
вредновање научених 
поступака и процедура 

-рад са подацима и рад 
на различитим врстама 
текстова 
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облика у рељефу 
помоћу методе боја 

- распознаје и прави 
разлику између 
методе боја, изохипси, 
шрафирања, сенчења..                  

. 

 

СТАНОВНИШТВО 
-објашњава појам 
густине насељености, 
екумене и анекумене, 
броја становника, 
попис становништва, 
наталитет, морталитет, 
природни прираштај.. 

-уме да покаже на 
карти области које су 
екумена или 
анекумена.. 

 

-објашњава појам 
демографија и изводи 
закључак које области 
географије проучава..  

-објашњава појам 
густине насељености, 
екумене и анекумене, 
броја становника, 
попис становништва, 
наталитет, морталитет, 
природни прираштај, 
емиграције и 
имиграције, структуре 
становништва, расну, 
биолошку, 
националну, 
религијску структуру 
становништва..  

-зна да израчуна 
густину насељености 
на конкретном 
примеру..  

 -уочава 
распрострањеност 
религија на карти света 
..                                                                                             

-доводи у везу 
размештај светског                                                

становништва са 
природним 
карактеристикама 
простора 

-објашњава и разуме 
утицај природне 
средине на 
формирање 
различитих раса људи,  
разуме да су људи 
различитих раса 
равноправни  

- анализира 
компоненте 
популационе 
динамике и њихов 
утицај на формирање 
укупних демографских 
потенцијала на 
примерима Србије 

-активно учествује у 
дебати и раду на часу..                                                            

-вештине изражавања и 
саопштавања 

-разумевање, примена и 
вредновање научених 
поступака и процедура 

-рад са подацима и рад 
на различитим врстама 
текстова 

НАСЕЉА -познаје основне 
појмове о 
становништву и 
насељима и уочава 
њихов просторни 
распоред.. 

-разликује и 
објашњава кретање 
становништва и 
структуре 
становништва.. 

-објашњава географске 
појаве и процесе који 
су представљени 
графиконом, табелом 
и шемом.. 

-објашњава утицај 
природних и 
друштвених фактора 
на развој и размештај 
становништва и 
насеља.. 

..анализира географску 
карту и доноси 
закључке о везама 
природне средине и 
типова насеља.. 

-вештине изражавања и 
саопштавања 

-разумевање, примена и 
вредновање научених 
поступака и процедура 

-рад са подацима и рад 
на различитим врстама 
текстова 
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ПРИВРЕДА -дефинише појам 
привреде и препознаје 
привредне делатности 
и привредне гране.. 

-врши поделу 
привредних сектора на 
занимања људи.. 

-покаже на карти 
развијене и 
неразвијене земље 
света  

 

 

-објашњава разлику 
између привредних и 
ванпривредних 
делатности.. 

-уз помоћ географске 
карте анализира утицај 
природних и 
друштвених фактора 
на развој и размештај 
привредних 
делатности 

-анализира однос 
развијених и 
неразвијених земаља 

-објасни појам бруто 
домаћи производ 

-објасни и разликује 
појмове природне, 
животна, географска 
средина, даје примере 
у свакодневном 
животу..  

 

..објашњава  утицај 
природних и 
друштвених појава на 
развој и размештај 
привреде и 
привредних 
делатности.. 

-доводи у везу 
размештај привредних 
објеката и квалитет 
животне средине 

-вреднује алтернативе 
за одрживи развој у 
својој локалној 
средини, Србији, 
Европи и свету 

вреднује 
алтернативе за 
одрживи развој у 
привреди.. 

 

-вештине изражавања и 
саопштавања 

-разумевање, примена и 
вредновање научених 
поступака и процедура 

-рад са подацима и рад 
на различитим врстама 
текстова 

 

ДРЖАВА И 
ИНТЕГРАЦИОНИ 
ПРОЦЕСИ    

-објашњава појмове 
држава, државна 
територија, државна 
граница 

-објашњава и 
разликује појмове 
државна, природна и 
етничка граница.. 

 

-објашњава политичко-
географску структуру 
државе 

-представља процесе 
који су довели до 
формирања савремене 
политичко-географске 
карте света 

-објашњава и 
разликује облике 
владавине.. 

-упоређује  и 
анализира различите 
географске положаје 
земаља на географској 
карти.. 

-објасни појмове 
НАТО, Уједињене 
нације, ЕУ.. 

-објашњава политичко-
географску структуру 
државе 

-представи процесе 
који су довели до 
формирања савремене 
политичко-географске 
карте света 

-упореди географски 
положај Србије у 
односу на неке друге 
земље света(у Европи 
и ван ње) 

-представи процесе 
који су довели до 
формирања савремене 
политичко-географске 
карте света 

-анализира и дискутује 
на тему  

-вештине изражавања и 
саопштавања 

-разумевање, примена и 
вредновање научених 
поступака и процедура 

-рад са подацима и рад 
на различитим врстама 
текстова 

ГЕОГРАФИЈА 
ЕВРОПЕ     

..именује континенте, 
издваја Европу и 
препознаје основне 
природне и друштвене 
одлике.. 

..на географској карти 
препознаје Европу и 
поједине државе…чита 
географске елементе 

..описује природне и 
друштвене одлике 
континената и наводи 
географске регије у 
Европи.. 

..одређује положај 
држава, места и тачака 
на географској карти.. 

-издваја географске  
регије у Европи и 
објашњава природне и 
друштвене факторе  
развоја истих  кроз 
узрочно-последичну 
повезаност.. 

..анализира географску 
карту Европе и доноси 

-вештине изражавања и 
саопштавања 

-разумевање, примена и 
вредновање научених 
поступака и процедура 

-рад са подацима и рад 
на различитим врстама 
текстова 
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карте.. 

 

..приказује географске 
податке на немој карти 
картографским 
изражајним 
средствима... 

закључке о 
просторним везама 
географских објеката.. 

објашњава географске 

везе (просторне и 

каузалне, директне и 

индиректне) и 

законитости (опште и 

посебне) у Европи .. 

 

 
 

начиноцењивањаученика динамика 

Усмена провера постигнућа* 8 пута годишње: 

1.Оцена обухвата тематске целине: 

Друштво и географија  (друштвена географија, 
предмет проучавања и подела).. 

2. Оцена обухвата тематске целине: 

Географска карта (појам географске мреже, географска 

ширина и дужина, географска карта; математички 

елементи географске карте; представљање географских 

елемената на карти).. 

3. Оцена обухвата тематске целине: 

Становништво (становништво света у прошлости и 

данас, промена броја становника, структура 

становништва, расе и народи, религије,  савремени 

демографски процеси.. 

4. Оцена обухвата тематске целине: 

Насеља  (насеља: размештај и типови, урбанизација..)  

 

5. Оцена обухвата тематске целине: 

Привреда (привреда, примарни сектор привреде: 

пољопривреда,  секундарни сектор привреде: 

индустрија,  

терцијарни сектор привреде: саобраћај, туризам, 

трговина;     

квартарни сектор привреде: ванпривредне делатности  

развијене земље и земље у развоју).. 

6. Оцена обухвата тематске целине: 

Држава и интеграциони процеси (   држава: територија 

и граница, држава: облик владавине, главни град, 

формирање политичке карте, неповредивост државних 

граница и оружани сукоби)..   
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7. Оцена обухвата тематске целине: 

Географија Европе (привреда; примарни сектор 

привреде-пољопривреда; секундарни сектор привреде: 

индустрија)    

8. Оцена обухвата тематске целине: 

Географија Европе (терцијарни сектор привреде: 

саобраћај, трговина, туризам; квартарни сектор 

привреде: ванпривредне делатности)..    

Писмена провера постигнућа  Иницијални тест, на почетку школске године- 
укључује градиво петог разреда. 

 Планирано 2 вежбе у години. Свака обухвата 
одређене наставне целине: 

- Друштво и географија,  географска карта..  

- Географија Европе.. 

Практичан рад* 3 практична рада током школске године 

17. рад – ученик израђује политичко-географску карту 
континенталне целине по избору (у оквиру 
тематских целина);  

18. рад- презентација пр./ „Становништво Европе“ –
перспективе; 

19. рад- презентација једне од земаља Европе 

Оцењивање активности ученика и резултати његовог 
рада,(писање домаћих задатака, учешће у групном раду, 
ученичкипорт фолио-збирка одабраних ученикових 
продуката рада) 

Активност на часу 

Оцена (5) обухвата посебне активности ученика на 
часовима током школске године - према интересним 
сферама индивидуално (унутар тематских целина): 

-вођење „личног“ речника нових појмова.. 

-израда „личног“ мини-атласа / физичко-географске и 
политичко-географске карте (унутар тематских целина).. 

-дебата иницирана „наметнутим“ физичко-географским 
појавама и друштвено-економским процесима савременог 
доба..   

 

 
 
 
 

Предмет: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ разред: ШЕСТИ 
 

тема 

стандарди постигнућа 

процењују се: основни ниво средњи ниво напредни ниво 

ЉУСКА ПРАВА   
 -вештине изражавања 

и саопштавања 

(КОМУНИКАЦИЈА) 
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-разумевање, 

примена и 

вредновање научених 

поступака и 

процедура 

 

-рад с подацима и 

рад на различитим 

врстама текстова 

ДЕМОКРАТСКО 
ДРУШТВО 

 

   -вештине изражавања 

и саопштавања 

- разумевање, 

примена и 

вредновање научених  

поступака и 

процедура 

 

- рад с подацима и 

рад на различитим 

врстама текстова 

ПРОЦЕСИ У 
САВРЕМЕНОМ 
СВЕТУ 

   -вештине изражавања 

и саопштавања 

 

-разумевање, 

примена и 

вредновање научених 

поступака и 

процедура 

 

-рад с подацима и 

рад на различитим 

врстама текстова 

ГРАЂАНСКИ 
АКТИВИЗАМ 

   -вештине изражавања 

и саопштавања 

- разумевање, 

примена и 
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вредновање научених 

поступака и 

процедура 

- рад с подацима и 

рад на различитим 

врстама текстова 

 

 
 
 
 

начин оцењивања ученика динамика 

Оцењивање активности ученика и резултати 

његовог рада (залагање на часу, учешће у групном 

раду, учешће у дебати, ученички портфолио-збирка 

одабраних ученикових продуката рада, излагање 

ученикових радова на паноу школе, учествује у 

изради пројекта) 

Ученик се оцењује најмање четири пута у току године, 
односно мора бити описно оцењен бар једном за 
сваки класификациони период. 

1.оцена 

 ученик редовно учествује у раду на часу 
(залагање на часу) 

 ученик редовно учествује у раду у пару, групи 

 ученик доноси потребан прибор за рад 

 ученик представља своје радове на  паноу 
школе 

 

2.оцена 

 ученик редовно учествује у раду на часу 
(залагање на часу) 

 ученик редовно учествује у раду у пару, групи, 

 ученик доноси потребан прибор за рад 

 ученик  учествује у изради пројекта 

 

 

3.оцена 

 ученик редовно учествује у раду на часу 
(залагање на часу) 

 ученик редовно учествује у раду у пару, групи 

 ученик доноси потребан прибор за рад 

 ученик  учествује у изради пројекта 
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4.оцена 

 ученик редовно учествује у раду на часу 
(залагање на часу) 

 ученик редовно учествује у раду у пару, групи 

 ученик доноси потребан прибор за рад 

 ученик учествује у дебати на дату тему 

 ученик учествује у изради пројекта 

 ученик учествује у јавној презентацији пројекта 

 

 

 
 
Предмет:   ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО     
                                                                                                                    Разред:    ШЕСТИ 
 

тема 

стандарди постигнућа 

процењују се: 
основни 

ниво 
средњи 

ниво 
напредни 

ниво 

ИКТ    
вештине изражавања и саопштавања; 

разумевање, примена и вредновање научених 
поступака и процедура; 

рад са подацима, анимацијама  и рад на различитим 
врстама текстова; правилно и безбедно коришћење 
техничких апарата и  ИКТ уређаја у животном и 
радном окружењу. 

самостално коришћење ИКТ уређаја и софтвера. 

ДИГИТАЛНА 
ПИСМЕНОСТ 

   
вештине изражавања и саопштавања; 

разумевање, примена и вредновање научених 
поступака и процедура; 

рад са подацима и рад на различитим врстама 
текстова; 

правилно и безбедно коришћење интернета, 
техничких апарата и ИКТ уређаја у животном и 
радном окружењу; 

самостално коришћење ИКТ уређаја и софтвера. 

РАЧУНАРСТВО    
вештине изражавања и саопштавања; 

разумевање, примена и вредновање научених 
поступака и процедура; логичко решавање 
проблема; 

сврсисходна примена програмских структура и 
блокова наредби; 
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креирање једноставних прогрма у виртуелном 
окружењу; 

рад са подацима и рад на различитим врстама 
текстова; 

самостално коришћење ИКТ уређаја и софтвера. 

ПРОЈЕКТНИ 
ЗАДАТАК 

   
вештине изражавања и саопштавања; 

разумевање, примена и вредновање научених 
поступака и процедура; 

рад са подацима и рад на различитим врстама 
текстова; 

правилно и безбедно коришћење техничких апарата  
и ИКТ уређаја у животном и радном окружењу; 

самостално коришћење ИКТ уређаја и софтвера; 

самостално проналажење информација потребних за 
израду пројектног задатка; самостална израда 
пројектног задатка. 
 

 

начин оцењивања ученика Динамика 

Усмена провера постигнућа:  
4 пута током школске године  
 

1. оцена – обухвата тематску целину  ИКТ. 

2. оцена – обухвата тематску целину  ДИГИТАЛНА 
ПИСМЕНОСТ . 

3. оцена – обухвата тематску целину  РАЧУНАРСТВО. 
4. оцена – обухвата тематску целину  РАЧУНАРСТВО. 
 

Практичан рад  
6 пута током школске године: 
 
1.  Креирање и обрада документа у Word – у  
     (тематска целина ИКТ); 

2.  Интернет сервиси;  Одабир резултата и преузимање 
садржаја   
     (тематска целина  ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ); 
3.  Креирање презентације у Power Point – у   
     Пројектни задатак: 
     Штетност употребе рачунара; 
     Не постоји штетност употребе рачунара; 
     Зависност од Интернета; 
      Дигитално насиље; 
     Е- отпад и рециклажа; 
     Графити: уметност или вандализам?! 
     (тематска целина ИКТ И ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ); 

4.  Правила безбедног рада на Интернету;      
      Заштита приватности личних података и ауторских 
права 
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      (тематска целина  ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ); 

 
 
5.  Рад у програмском језику Python  
      (тематска целина РАЧУНАРСТВО); 

6.  Рад на пројекту:  

      Историјско путовање кроз средњи век; 

      Како убедити тинејџере да се здраво хране; 

      Како уредити учионицу; 

      (тематска целина  РАЧУНАРСТВО); 

 

Оцењивање активности ученика и резултата 
његовог рада, у које спадају: 

- излагање и представљање; 

- Учешће у дебати и дискусији; 

- Учешће у различитим облицима групног 
рада; 

- Рад  домаћих задатака; 

- Рад на пројектима; 

- Рад на часу /активност. 
 

Оцена за активност на часу:  пет убележених изузетних 
активности ученика на часу током полугодишта биће 
оцењене оценом  5. 

 
 
Предмет: ИСТОРИЈА                                                             разред:  ШЕСТИ 
 

тема 

стандарди постигнућа 

процењују се: основни ниво средњи ниво напредни ниво 

ОСНОВИ 
ПРОУЧАВАЊА 
ПРОШЛОСТИ 

-именује и 
разликује основне 
временске 
одреднице 

- уме да одреди 
којем веку 
припадају важне 
године из 
прошлости 

- препознаје 
значење основних 
појмова из историје 
цивилизације 

- препознаје на 
основу 
карактеристичних 
историјских извора 
(текстуалних, 
сликовних, 
материјалних) о 
којој историјској 

-уме да повеже 
личност и 
историјски феномен 
са одговарајућом 
временском 
одредницом и 
историјским 
периодом 

- уме да закључи о 
којем догађају, 
феномену и 
личности је реч на 
основу садржаја 
карактеристичних 
писаних историјских 
извора 

-уме да примени 
знање из историјске 
хронологије (уме 
прецизно да 
одреди којој 
деценији и веку, 
историјском 
периоду припада 
одређена година, 
личност и 
историјски 
феномен) 

- уме да изврши 
селекцију 
историјских извора 

-вештине 

изражавања и 

саопштавања  

 

- разумевање, 

примена и 

вредновање 

научених  

поступака и 

процедура 

 

- рад с подацима и 

рад на различитим 

врстама текстова 
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појави, догађају и 
личности је реч 

- препознаје 
разлику између 
текстуалног 
историјског извора 
и других текстова 
познатих ученику, 
који говоре о истим 
историјским 
појавама 

ЕВРОПА, 
СРЕДОЗЕМЉЕ И 
СРПСКЕ ЗЕМЉЕ У 
РАНОМ СРЕДЊЕМ 
ВЕКУ 

- уме да одреди 
којем историјском 
периоду припадају 
важне године из 
прошлости 

- препознаје 
значење основних 
појмова из историје 
цивилизације 

- именује 
најважније појаве 
из опште и 
националне 
историје 

- зна на којем 
простору су се 
одиграле 
најважније појаве и 
догађаји из 
националне и 
опште историје 

- уме да наведе 
узроке и последице 
најважнијих појава 
из прошлости 

- препознаје на 
основу 
карактеристичних 
историјских извора 
(текстуалних, 
сликовних, 
материјалних) о 
којој историјској 
појави, догађају и 
личности је реч 

- препознаје 
разлику између 
текстуалног 
историјског извора 
и других текстова 

-уме да повеже 
личност и 
историјски феномен 
са одговарајућом 
временском 
одредницом и 
историјским 
периодом 

- препознаје да 
постоји повезаност 
регионалне и 
светске историје 

- на и разуме узроке 
и последице 
важних историјских 
прекретница из 
опште историје 

- уме да закључи о 
којем догађају, 
феномену и 
личности је реч на 
основу садржаја 
карактеристичних 
писаних историјских 
извора 

- уме да закључи о 
којем историјском 
феномену је реч на 
основу 
карактеристичних 
сликовних 
историјских извора 

- уме да одреди из 
које епохе или са 
ког географског 
простора потиче 
историјски извор 
када је текст извора 
непознат ученику, 
али су у њему 

-уме да примени 
знање из историјске 
хронологије (уме 
прецизно да 
одреди којој 
деценији и веку, 
историјском 
периоду припада 
одређена година, 
личност и 
историјски 
феномен) 

- уме да закључи 
зашто је дошло до 
одређених 
историјских 
догађаја и које су 
последице важних 
историјских 
дешавања 

- уме да анализира 
и процени ближе 
хронолошко 
порекло извора 

- уме да прочита 
историјске 
информације у 
различитим 
симболичким 
модалитетима и 
повеже их са 
претходним 
историјским 
знањем (закључује 
на основу 
историјске карте 
без понуђене 
легенде, упоређује 
два графикона и 
закључује о појави) 

-вештине 

изражавања и 

саопштавања 

- разумевање, 

примена и 

вредновање 

научених  

поступака и 

процедура 

 

- рад с подацима и 

рад на различитим 

врстама текстова 
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познатих ученику, 
који говоре о истим 

- историјским 
појавама 

- препознаје 
једноставне и 
карактеристичне 
историјске 
информације дате у 
форми слике 

- уме да прочита 
једноставне и 
карактеристичне 
историјске 
информације дате у 
форми историјске 
карте у којој је 
наведена легенда 

наведене 
експлицитне 
информације о 
особинама епохе 
или географског 
простора 

ЕВРОПА, 
СРЕДОЗЕМЉЕ И 
СРПСКЕ ЗЕМЉЕ У 
ПОЗНОМ 
СРЕДЊЕМ ВЕКУ 

-уме да одреди 
којем веку 
припадају важне 
године из 
прошлости 

- уме да одреди 
којем историјском 
периоду припадају 
важне године из 
прошлости 

- препознаје 
значење основних 
појмова из историје 
цивилизације 

- именује 
најважније појаве 
из опште историје 

- зна на којем 
простору су се 
одиграле 
најважније појаве и 
догађаји из 
националне и 
опште историје 

- уме да наведе 
узроке и последице 
најважнијих појава 
из прошлости 

- препознаје на 
основу 
карактеристичних 
историјских извора 

- уме да повеже 
личност и 
историјски феномен 
са одговарајућом 
временском 
одредницом и 
историјским 
периодом 

- препознаје да 
постоји повезаност 
регионалне и 
светске историје 

- зна и разуме 
узроке и последице 
важних историјских 
прекретница из 
опште историје 

- уме да закључи о 
којем догађају, 
феномену и 
личности је реч на 
основу садржаја 
карактеристичних 
писаних историјских 
извора 

- уме да одреди из 
које епохе или са 
ког географског 
простора потиче 
историјски извор 
када је текст извора 
непознат ученику, 
али су у њему 

-уме да примени 
знање из историјске 
хронологије (уме 
прецизно да 
одреди којој 
деценији и веку, 
историјском 
периоду припада 
одређена година, 
личност и 
историјски 
феномен) 

- уме да објасни 
специфичности 
важних историјских 
појмова и да их 
примени у 
одговарајућем 
историјском 
контексту 

- разуме како су 
повезане појаве из 
прошлости и 
садашњости 

- уме да закључи 
зашто је дошло до 
одређених 
историјских 
догађаја и које су 
последице важних 
историјских 
дешавања 

- уме да изврши 

-вештине 

изражавања и 

саопштавања 

- разумевање, 

примена и 

вредновање 

научених поступака 

и процедура 

- рад с подацима и 

рад на различитим 

врстама текстова 
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(текстуалних, 
сликовних, 
материјалних) о 
којој историјској 
појави, догађају и 
личности је реч 

- препознаје 
једноставне и 
карактеристичне 
историјске 
информације дате у 
форми слике 

- уме да прочита 
једноставне и 
карактеристичне 
историјске 
информације дате у 
форми историјске 
карте у којој је 
наведена легенда 

- уме да прочита 
једноставне и 
карактеристичне 
историјске 
информације дате у 
форми табеле 

наведене 
експлицитне 
информације о 
особинама епохе 
или географског 
простора 

селекцију 
историјских извора 

- уме да анализира 
и процени ближе 
хронолошко 
порекло извора 

- уме да прочита 
историјске 
информације у 
различитим 
симболичким 
модалитетима и 
повеже их са 
претходним 
историјским 
знањем (закључује 
на основу 
историјске карте 
без понуђене 
легенде, упоређује 
два графикона и 
закључује о појави) 

- уме да издвоји 
разлике и 
сличности у 
тумачењима и 
изворима који се 
односе на исту 
историјску појаву 

- уме да изрази став 
и мишљење о 
одређеном 
тумачењу 
историјског 
феномена и да 
одреди врсту 
пристрасности 
(манипулација, 
пропаганда, 
стереотип...) 

ЕВРОПА, 
СРЕДОЗЕМЉЕ И 
СРПСКЕ ЗЕМЉЕ У 
РАНОМ НОВОМ 
ВЕКУ 

 
(прединдустријско 
доба) 

-уме да одреди 
којем историјском 
периоду припадају 
важне године из 
прошлости 

- препознаје 
значење основних 
појмова из историје 
цивилизације 

-именује најважније 
појаве из 

-уме да повеже 
личност и 
историјски феномен 
са одговарајућом 
временском 
одредницом и 
историјским 
периодом 

- препознаје да 
постоји повезаност 
националне, 
регионалне и 

-уме да примени 
знање из историјске 
хронологије (уме 
прецизно да 
одреди којој 
деценији и веку, 
историјском 
периоду припада 
одређена година, 
личност и 
историјски 
феномен) 

-вештине 

изражавања и 

саопштавања 

 

-разумевање, 

примена и 

вредновање 

научених поступака 
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националне 
историје 

- зна на којем 
простору су се 
одиграле 
најважније појаве и 
догађаји из 
националне и 
опште историје 

- уме да наведе 
узроке и последице 
најважнијих појава 
из прошлости 

- препознаје на 
основу 
карактеристичних 
историјских извора 
(текстуалних, 
сликовних, 
материјалних) о 
којој историјској 
појави,догађају и 
личности је реч 

- препознаје 
једноставне и 
карактеристичне 
историјске 
информације дате у 
форми слике 

- уме да прочита 
једноставне и 
карактеристичне 
историјске 
информације дате у 
форми историјске 
карте у којој је 
наведена легенда 

- уме да прочита 
једноставне и 
карактеристичне 
историјске 
информације дате у 
форми табеле 

- зна да исте 
историјске појаве 
могу различито да 
се тумаче 

- препознаје 
различита 
тумачења исте 
историјске појаве 

светске историје 

- препознаје да 
постоји повезаност 
појава из 
прошлости са 
појавама из 
садашњости 

- зна и разуме 
узроке и последице 
важних историјских 
феномена у 
националној 
историји 

- зна и разуме 
узроке и последице 
важних историјских 
прекретница из 
опште историје 

- уме да закључи о 
којем догађају, 
феномену и 
личности је реч на 
основу садржаја 
карактеристичних 
писаних историјских 
извора 

- уме да закључи о 
којем историјском 
феномену је реч на 
основу 
карактеристичних 
сликовних 
историјских извора 

- уме да одреди из 
које епохе или са 
ког географског 
простора потиче 
историјски извор 
када је текст извора 
непознат ученику, 
али су у њему 
наведене 
експлицитне 
информације о 
особинама епохе 
или географског 
простора 

- уме да одреди 
угао гледања на 
историјску појаву 
(победника или 

- уме да објасни 
специфичности 
важних историјских 
појмова и да их 
примени у 
одговарајућем 
историјском 
контексту 

- зна специфичне 
детаље из 
националне и 
опште историје 

- разуме на који 
начин су повезане 
појаве из 
националне, 
регионалне, опште 
историје 

- уме да закључи 
зашто је дошло до 
одређених 
историјских 
догађаја и које су 
последице важних 
историјских 
дешавања 

- уме да изврши 
селекцију 
историјских извора 

- уме да анализира 
и процени 
релевантност 
историјског извора 

- уме да одреди на 
основу анализе 
историјског извора 
контекст у којем је 
настао извор и 
контекст о којем 
говори извор 
(идеолошки, 
културолошки, 
социјални, 
политички, 
географски контекст 
извора) 

- уме да прочита 
историјске 
информације у 
различитим 
симболичким 

и процедура 

 

-рад с подацима и 

рад на различитим 

врстама текстова 
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на једноставним 
примерима 

побеђеног) на 
основу поређења 
два историјска 
извора који говоре 
о истом 
историјском 
догађају, феномену 

- препознаје да 
постоји 
пристрасност у 
појединим 
тумачењима 
историјских 
личности, догађаја, 
феномена 

модалитетима и 
повеже их са 
претходним 
историјским 
знањем (закључује 
на основу 
историјске карте 
без понуђене 
легенде, упоређује 
два графикона и 
закључује о појави) 

- уме да издвоји 
разлике и 
сличности у 
тумачењима и 
изворима који се 
односе на исту 
историјску појаву 

 
 

начин оцењивања ученика Динамика 

Усмена провера постигнућа 5 пута током године  

20. Оцена – обухвата тематске целине – Основи 
проучавања прошлости 

21. Оцена – обухвата тематске целине – Основи 
проучавања прошлости и Европа, Средоземље 
и српске земље у раном средњем веку 

22. Оцена – обухвата тематске целине - Основи 
проучавања прошлости и Европа, Средоземље 
и српске земље у раном средњем веку 

23. Оцена – обухвата тематске целине - Основи 
проучавања прошлости и Европа, Средоземље 
и српске земље у раном средњем веку и 
Европа, Средоземље и српске земље у позном 
средњем веку 

24. Оцена – обухвата тематске целине - - Основи 
проучавања прошлости и Европа, Средоземље 
и српске земље у раном средњем веку и 
Европа, Средоземље и српске земље у позном 
средњем веку и Прединдустријско доба 

Писмена провера постигнућа Писмена провера постигнућа није предвиђена  

 

Практичан рад 
Једном у току полугодишта учешће у пројектној настав 
која обухвата истраживачки рад ученика 

Оцењивање активности ученика и резултата 
његовог рада: 

 

- Рада у оквиру пројектне наставе 
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-излагање и представљање 

-учешће у дебати и дискусији 

-учешће у различитим облицима групног рада 

-рад на пројектима 

-оцењивање свески 

 

- После сваке наставне теме на часовима 
утврђивања 

 

- Рад на пројектној настави једном у току 
полугодишта 

 

- Оцењивање хронолошких таблица једном у 
полугодишту које се раде у свесци 

 
Предмет:  Ликовна култура   разред:  6.разред 
 

тема 

стандарди постигнућа 

процењују 
се: 

основни 
ниво 

средњи 
ниво 

напред
ни 

ниво 

1. СВЕТ УОБРАЗИЉЕ У ЛИКОВНИМ ДЕЛИМА 

 

Л.К.1.1.1. 
разликује 
и користи 
основне 
медије, 
материјал
е и 
технике(ц
ртање, 
сликање, 
вајање)ви
зуелних 
уметности 

Л.К.1.1.2. 
изводи 
дводимен
зионалне 
и 
тродименз
ионалне 
радове 

Л.К.1.1.3. 
описује 
свој рад и 
радове 
других(нп
р. исказује 
утисак) 

Л.К.2.1.1. 
познаје и 
користи 
(у свом 
раду) 
основне 
изражајн
е 
могућнос
ти 
класични
х и 
савреме
них 
медија, 
техника и  

                 
материја
ла 
визуелни
х 
уметност
и 

Л.К.2.1.2. 
образла
же свој 
рад и 
радове 
других 
(нпр. 
наводи 
садржај, 
тему, 
карактер
истике 
технике) 

Л.К.2.2.1. 
одабира 

Л.К.3.1.
1.  
познаје 
и 
корист
и 
различ
ите 
изража
јне 
могућн
ости 
класич
них и 
саврем
ених 
медија 
, 
техник
а и 
матери
јала  

                  
визуел
не 
уметно
сти 

Л.К.3.1.
2.  
одабир
а 
адеква
тна 
средст
ва 
(медиј, 
матери
јал, 

-

Умет

ничк

о 

изра

жава

ње и 

 разу

мева

ње 

умет

ничк

их 

дела 

 -

мото

ричк

е 

вешт

ине, 

руко

вање 

приб

ором

, 

алато
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адеквата
н 
садржај 
да би 
представ
ио неку 
идеју или 
концепт 

Л.К.2.2.2.  
образла
же свој 
рад и 
радове 
других 
(нпр. 
наводи 
садржај, 
тему, 
карактер
истике 
технике) 

 

техник
у, 
поступ
ак) 
помоћу 
којих 
ће на 
најбољ
и 
начин  

                  
реализ
овати 
своју 
(одабр
ану) 
идеју 

Л.К.3.2.
1. 
одабир
а 
адеква
тна 
средст
ва 
(медиј, 
матери
јал, 
техник
у, 
поступ
ак) 
помоћу 
којих 
ће на 
најбољ
и 
начин  

                 
реализ
овати 
своју 
(одабр
ану) 
идеју 

Л.К.3.2.
2. 
изводи 
радове 
са 
одређе
ном 
намеро
м 
корист
ећи 
основн
е 
визуел
не 
елемен

м  

- мотивација, 
интересовањ
е, став, рад, 
залагање;  

-

Успе

шнос

т 

реал

изац

ије 

идеје 

веза

не за 

свет 

уобр

азиљ

е 
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те и 
принци
пе да 
би 
постига
о  

                 
одређе
ни 
ефекат 

Л.К.3.3.
4. 
разуме 
међусо
бну 
повеза
ност и 
утицај 
уметно
сти и 
других 
област
и 
живота  

 

2. Б

ОЈА 

 

 

ЛК.1.1.1. 

разликује 

и 

користи 

(у свом 

раду) 

основне 

медије, 

материја

ле и 

технике 

  

ЛК.1.1.3. 

описује 

свој рад и 

радове 

других 

(нпр. 

исказује 

утисак) 

 

ЛК.1.2.1. 

описује 

свој рад и 

радове 

других 

(нпр. 

исказује 

Л.К.2.1.1. 
познаје и 
користи 
(у свом 
раду) 
основне 
изражајн
е 
могућнос
ти 
класични
х и 
савреме
них 
медија, 
техника и  

                 
материја
ла 
визуелни
х 
уметност
и 

 

ЛК.2.1.2

. 

образла

же свој 

рад и 

радове 

других 

(нпр. 

наводи 

ЛК.3.1

.2. 

одаби

ра 

адеква

тна 

средст

ва 

(медиј

, 

матер

ијал, 

техник

у) 

 

ЛК.3.2

.3. 

корист

и 

тачне 

терми

не 

(нпр. 

тексту

ра, 

ритам, 

облик.

..) из 

визуел

 

-Употреба 
боје у 
ликовном 
изражавању 

-

Умет

ничк

о 

изра

жава

ње и 

 разу

мева

ње 

умет

ничк

их 

дела, 

мото

ричк

е 

вешт

ине, 
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утисак) 

 

ЛК.1.3.2. 

зна да 

наведе 

различит

а 

занимања 

за која су 

потребна 

знања и 

вештине 

стечене 

учењем у 

визуелни

м 

уметност

има (нпр. 

костимог

раф, 

дизајнер, 

архитект

а...) 

 

садржај, 

тему, 

каракте

ристике 

технике.

..)  

 

ЛК.2.2.1

. 

одабира 

адеквата

н 

садржај 

да би 

предста

вио 

неку 

идеју 

или 

концепт  

 

них 

уметн

ости 

(прим

ерене 

узраст

у и 

садрж

ају) 

када 

образл

аже 

свој 

рад и 

радове 

других 

учени

ка 

 

 

ЛК.3.2

.4. 

уочава 

међус

обну 

повеза

ност 

елеме

ната, 

принц

ипа и 

садрж

аја на 

свом 

раду и 

на 

радов

има 

других 

руко

вање 

приб

ором

, 

алато

м 

-Ниво 
усвојених 

знања, 
умећа и 

вештина: 
квалит

ет 

усвоје

них 

садрж

аја, 

степе

н 

схвата

ња и 

разум

евања 

усвоје

них 

садрж

аја, 

оспос

обљен

ост за 

њихов

у 

приме

ну 

- мотивација, 
интересовањ
е, став, рад, 
залагање;  

 

 

 

 

 

3. ТЕКСТУРЕ ЛК.1.1.1. Л.К.2.1.1. 
познаје и 

ЛК.3.1 -Успешност 



380 

 

 
разликује 

и 

користи 

(у свом 

раду) 

основне 

медије, 

материја

ле и 

технике 

  

ЛК.1.1.3. 

описује 

свој рад и 

радове 

других 

(нпр. 

исказује 

утисак) 

 

ЛК.1.2.1. 

описује 

свој рад и 

радове 

других 

(нпр. 

исказује 

утисак) 

 

ЛК.1.3.2. 

зна да 

наведе 

различит

а 

занимања 

за која су 

потребна 

знања и 

вештине 

стечене 

учењем у 

визуелни

м 

уметност

има (нпр. 

костимог

раф, 

дизајнер, 

архитект

а...) 

користи 
(у свом 
раду) 
основне 
изражајн
е 
могућнос
ти 
класични
х и 
савреме
них 
медија, 
техника и  

                 
материја
ла 
визуелни
х 
уметност
и 

 

ЛК.2.1.2

. 

образла

же свој 

рад и 

радове 

других 

(нпр. 

наводи 

садржај, 

тему, 

каракте

ристике 

технике.

..)  

 

ЛК.2.2.1

. 

одабира 

адеквата

н 

садржај 

да би 

предста

вио 

неку 

идеју 

или 

концепт  

 

.2. 

одаби

ра 

адеква

тна 

средст

ва 

(медиј

, 

матер

ијал, 

техник

у) 

 

ЛК.3.2

.3. 

корист

и 

тачне 

терми

не 

(нпр. 

тексту

ра, 

ритам, 

облик.

..) из 

визуел

них 

уметн

ости 

(прим

ерене 

узраст

у и 

садрж

ају) 

када 

образл

аже 

свој 

рад и 

радове 

других 

учени

ка 

 

 

ЛК.3.2

.4. 

уочава 

представља
ња текстуре 
визуелним 
средствима 
 
 
-Уметничко 
изражавањ
е и 
 разумевањ
е 
уметничких 
дела, 
моторичке 
вештине, 
руковање 
прибором, 
алатом и 
технологија
ма и 
извођење 
радних 
задатака, 
вештина 
комуникаци
је, 
разумевањ
е, примена 
и 
вредновањ
е научених 
поступака и 
процедура, 
рад са 
подацима 
Ниво 
усвојених 
знања, 
умећа и 
вештина 

квал

итет 

усвој

ених 

садр

жаја, 

степе

н 
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међус

обну 

повеза

ност 

елеме

ната, 

принц

ипа и 

садрж

аја на 

свом 

раду и 

на 

радов

има 

других 

схват

ања 

и 

разу

мева

ња 

усвој

ених 

садр

жаја, 

оспо

собљ

еност 

за 

њихо

ву 

прим

ену 

- мотивација, 
интересовањ
е, став, рад, 
залагање;  

 

 

4. К

ОМУНИКАЦИЈА 

 

ЛК.1.1.1. 

разликује 

и 

користи 

(у свом 

раду) 

основне 

медије, 

материја

ле и 

технике 

  

ЛК.1.1.3. 

описује 

свој рад и 

радове 

других 

(нпр. 

исказује 

утисак) 

Л.К.2.1.1. 
познаје и 
користи 
(у свом 
раду) 
основне 
изражајн
е 
могућнос
ти 
класични
х и 
савреме
них 
медија, 
техника и  

                 
материја
ла 
визуелни
х 
уметност
и 

 

ЛК.2.1.2

ЛК.3.1

.2. 

одаби

ра 

адеква

тна 

средст

ва 

(медиј

, 

матер

ијал, 

техник

у) 

 

ЛК.3.2

.3. 

корист

и 

тачне 

терми

-Схватање 
визуелне 
поруке из 
свакодневи
це и на 
делу 
прошлости. 
 
-  Креативно 
изражавањ
е кроз 
визуелне 
поруке 
 
-Ниво 
усвојених 
знања, 
умећа и 
вештина: 

квалит

ет 
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ЛК.1.2.1. 

описује 

свој рад и 

радове 

других 

(нпр. 

исказује 

утисак) 

 

ЛК.1.3.2. 

зна да 

наведе 

различит

а 

занимања 

за која су 

потребна 

знања и 

вештине 

стечене 

учењем у 

визуелни

м 

уметност

има (нпр. 

костимог

раф, 

дизајнер, 

архитект

а...) 

 

. 

образла

же свој 

рад и 

радове 

других 

(нпр. 

наводи 

садржај, 

тему, 

каракте

ристике 

технике.

..)  

 

ЛК.2.2.1

. 

одабира 

адеквата

н 

садржај 

да би 

предста

вио 

неку 

идеју 

или 

концепт  

 

не 

(нпр. 

тексту

ра, 

ритам, 

облик.

..) из 

визуел

них 

уметн

ости 

(прим

ерене 

узраст

у и 

садрж

ају) 

када 

образл

аже 

свој 

рад и 

радове 

других 

учени

ка 

 

 

ЛК.3.2

.4. 

уочава 

међус

обну 

повеза

ност 

елеме

ната, 

принц

ипа и 

садрж

аја на 

свом 

раду и 

на 

радов

има 

других 

  

Л.К.3.
3.4. 

усвоје

них 

садрж

аја, 

степе

н 

схвата

ња и 

разум

евања 

усвоје

них 

садрж

аја, 

оспос

обљен

ост за 

њихов

у 

приме

ну 
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разум
е 
међус
обну 
повез
аност 
и 
утицај 
уметн
ости и 
други
х 
облас
ти 
живот
а  

 

 

5. ПРОСТОР 

 

ЛК.1.1.1. 

разликује 

и 

користи 

(у свом 

раду) 

основне 

медије, 

материја

ле и 

технике 

  

ЛК.1.1.3. 

описује 

свој рад и 

радове 

других 

(нпр. 

исказује 

утисак) 

 

ЛК.1.2.1. 

описује 

свој рад и 

радове 

других 

(нпр. 

исказује 

утисак) 

 

ЛК.1.3.2. 

Л.К.2.1.1. 
познаје и 
користи 
(у свом 
раду) 
основне 
изражајн
е 
могућнос
ти 
класични
х и 
савреме
них 
медија, 
техника и  

                 
материја
ла 
визуелни
х 
уметност
и 

 

ЛК.2.1.2

. 

образла

же свој 

рад и 

радове 

других 

(нпр. 

наводи 

садржај, 

тему, 

каракте

ЛК.3.1

.2. 

одаби

ра 

адеква

тна 

средст

ва 

(медиј

, 

матер

ијал, 

техник

у) 

 

ЛК.3.2

.3. 

корист

и 

тачне 

терми

не 

(нпр. 

тексту

ра, 

ритам, 

облик.

..) из 

визуел

них 

уметн

ости 

(прим

-Уметничко 
изражавањ
е и 
 разумевањ
е 
уметничких 
дела, 
 -моторичке 
вештине, 
руковање 
прибором, 
алатом и 
технологија
ма и 
извођење 
радних 
задатака, 
вештина 
комуникаци
је, 
разумевањ
е, примена 
и 
вредновањ
е научених 
поступака и 

процедура -
-Ниво 
усвојених 
знања, 
умећа и 
вештина 
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зна да 

наведе 

различит

а 

занимања 

за која су 

потребна 

знања и 

вештине 

стечене 

учењем у 

визуелни

м 

уметност

има (нпр. 

костимог

раф, 

дизајнер, 

архитект

а...) 

 

ристике 

технике.

..)  

 

ЛК.2.2.1

. 

одабира 

адеквата

н 

садржај 

да би 

предста

вио 

неку 

идеју 

или 

концепт  

 

ерене 

узраст

у и 

садрж

ају) 

када 

образл

аже 

свој 

рад и 

радове 

других 

учени

ка 

 

 

ЛК.3.2

.4. 

уочава 

међус

обну 

повеза

ност 

елеме

ната, 

принц

ипа и 

садрж

аја на 

свом 

раду и 

на 

радов

има 

других 

- мотивација, 
интересовањ
е, став, рад, 
залагање;  
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начин оцењивања ученика Динамика 

Усмена провера постигнућа 2-3 пута у току полугодишта 

Писмена провера постигнућа / 

Практичан рад 
сваки 2. или 4. час(у зависности од тога колико се дуго 
ради задатак) 

Предвиђено минимум 15 оцена на нивоу године. 

Оцењивање активности ученика и резултата 
његовог рада: 

-излагање и представљање 

-учешће у дебати и дискусији 

-учешће у различитим облицима групног рада 

-рад на пројектима 

-оцењивање свески 

1. СВЕТ УОБРАЗИЉЕ У ЛИКОВНИМ 

ДЕЛИМА 

(прво и друго полугодиште) 

Основни ниво 

 довољан(2): 

-Ученик може визуелно да изражава своју уобразиљу и 
зна да се она може подстицати. 

Средњи ниво 

 добар(3): 

-Креативно изражава своју уобразиљу и објашњава 
како је можемо подстицати. 

Напредни ниво: 

врло добар(4): 

-Креативно изражава своју уобразиљу и образлаже 
значај уобразиље. 

одличан( 5):  

-Креативно изражава своју уобразиљу и подстиче је 
сам уз помоћ разних области и сазнања. 

 

2.Боја(прво и друго полугодиште) 

Основни ниво 

 довољан(2): 

-Ученик тумачење шематски приказ круга боја. 

-Користи боју у ликовном изражавању 

Средњи ниво 

 добар(3): 

-Креативно се изражава бојом 

-Примењује сазнања о боји  

Напредни ниво: 

врло добар(4): 
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-Креативно и са одређеном намером, примењује 
боју и сазнања о њој 

одличан( 5):  

-Креативно и са одређеном намером, примењује 
боју и сазнања о њој у ликовном изражавању, 
водећи рачуна о естетској целини. 

-Експресивност-изражавање је на напредном 
нивоу 

3.ТЕКСТУРА(прво и друго полугодиште) 

Основни ниво 

 довољан(2): 

 

-Схвата појам текстуре 

-Поједине текстуре може да представи 

Средњи ниво 

 добар(3): 

-Ликовно се изражава кроз велики број 
различитих текстура. 

-Може да опише значај текстуре 

Напредни ниво: 

врло добар(4): 

-Са великом осетљивошћу, визуелно представља 
доживљене текстуре. 

одличан( 5):  

-Са великом осетљивошћу, визуелно представља 
доживљене текстуре и уме да образложи својства 
различитих текстура како на свом раду тако и на 
уметничким делима. 

4. ПРОСТОР(друго полугодиште) 

Основни ниво 

 довољан(2): 

-Схвата појам амбијента. 

-Може визуелно да представи своју идеју 
простора кроз визуелне елементе. 

Средњи ниво 

 добар(3): 

-Може  креативно визуелно да представи своју 
идеју простора кроз визуелне елементе. 
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-Може да објасни шта је то амбијент. 

Напредни ниво: 

врло добар(4): 

-Креативно представља простор. 

-Образлаже везу просторних елемената са 
амбијентом. 

одличан( 5):  

Креативно, вођен одређеном намером, 
осмишљава визуелно решење за одређени 
простор. 

5.КОМУНИКАЦИЈА(друго полугодиште) 

Основни ниво 

 довољан(2): 

-Схватање визуелне поруке из свакодневице и на 
делу прошлости. 
-Може да се изрази визуелном поруком. 
добар(3): 
-Описује визуелне поруке из свакодневице и на 
делу прошлости. 
-Може да се креативно изрази визуелном 
поруком. 

Напредни ниво: 

врло добар(4): 

-Критички се изражава кроз визуелне поруке. 

одличан( 5):  

Креативно и са одређеном намером осмишљава 
визуелну поруку. 

Остали облици процене и оцењивања: 

На сваком часу добија се описна оцена-плус или минус 
у зависности од додатног залагања или смањеног 
рада(недоношење прибора). 

Недоношење прибора се евидентира у електронском 
дневнику.(два минуса у току једног месеца даје 
недовољну оцену). 

За свака 2 добијена плуса или минуса добија се 
бројчана оцена као збир свих наведених активности у 
којима је ученик требао да учествује током часова. 

Оцењивање ученика обавља се полазећи од његових 
способности. Наставник посебно прати развој сваког 
ученика, његов рад, залагање, интересовање, став, 
умешност и креативност. Присутан је дакле 
индивидуални приступ сваком ученику. Критеријуми 
оцењивања су прецизно дефинисани по нивоима и 
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садржајима, али у складу са процењеним 
могућностима ученика, наставник може да, за 
различите резултате да исте оцене, и обрнуто. Уколико 
ученик нема развијене посебне способности, као и код  
даровитих ученика, приликом оцењивања узима се у 
обзир индивидуално напредовање у односу на 
сопствена претходна постигнућа, могућности и 
ангажовања. 

 
 
Предмет: МАТЕМАТИКА                                                   разред: ШЕСТИ 
 

тема 

стандарди постигнућа 

процењују се: основни ниво средњи ниво напредни ниво 

Цели бројеви 

 

MA.1.1.1. 

прочита и запише 
различите врсте 
бројева (природне, 

целе, рационалне) 

 

MA.1.1.3. 

упореди по 
величини бројеве 
истог записа, 
помажући се 
сликом кад је то 
потребно 

МА.1.1.4. 

изврши једну 
основну рачунску 
операцију са 

бројевима истог 
записа, помажући 
се сликом кад је то 
потребно (у случају 
сабирања и 
одузимања 
разломака само са 
истим имениоцем); 
рачуна, на пример 
1/5 од n, где је n 
дати природан број 

MA.1.1.6. 

користи целе 
бројеве и 
једноставне изразе 
са њима помажући 
се визуелним 

MA.2.1.2. 

користи бројеве и 
бројевне изразе у 
једноставним 

 реалним 
ситуацијама 

MA.2.1.4. 

користи бројеве и 
бројевне изразе у 
једноставним 

реалним 
ситуацијама 

 

MA.3.1.1. 

одреди вредност 
сложенијег 
бројевног израза 

MA.3.1.3. 

користи бројеве и 
бројевне изразе у 
реалним 
ситуацијама 

 

 вештине 
изражавања и 
саопштавања 

 

 разумевање, 
примена и 
вредновање 
научених 
поступака и 
процедура 

 

 рад с подацима 
и рад на 
различитим 
врстама 
текстова 
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представама 

Рационални 
бројеви 

MA.1.1.1. 

прочита и запише 
различите врсте 
бројева (природне, 

целе, рационалне) 

 

MA.1.1.2 

MA.1.1.3. 

упореди по 
величини бројеве 
истог записа, 
помажући се 
сликом кад је то 
потребно 

 

MA.1.1.4. 

изврши једну 
основну рачунску 
операцију са 

бројевима истог 
записа, помажући 
се сликом кад је то 
потребно (у случају 
сабирања и 
одузимања 
разломака само са 
истим имениоцем); 
рачуна, на пример 
1/5 од n, где је n 
дати природан број 

 

MA.1.2.1. 

реши линеарне 
једначине у којима 
се непозната 
појављује само у 
једном члану 

MA.1.5.4. 

одреди задати 
проценат неке 
величине 

MA.2.1.1. 

користи бројеве и 
бројевне изразе у 
једноставним 

 реалним 
ситуацијама 

 

MA.2.1.2. 

користи бројеве и 
бројевне изразе у 
једноставним 

 реалним 
ситуацијама 

 

MA.2.1.4. 

користи бројеве и 
бројевне изразе у 
једноставним 

реалним 
ситуацијама 

 

MA.2.2.5. 

користи једначине 
у једноставним 
текстуалним 
задацима 

 

 
 вештине 

изражавања и 
саопштавања 

 

 разумевање, 
примена и 
вредновање 
научених 
поступака и 
процедура 

 

 рад с подацима 
и рад на 
различитим 
врстама 
текстова 

 

Троугао  
MA.2.5.4. 

примени 
процентни рачун у 
једноставним 

MA.3.1.1. 

одреди вредност 
сложенијег 
бројевног израза 

 вештине 
изражавања и 
саопштавања 

 

 разумевање, 
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реалним 
ситуацијама (на 
пример, промена 
цене неког 
производа за дати 
проценат) 

 

MA.3.1.3. 

користи бројеве и 
бројевне изразе у 
реалним 
ситуацијама 

 

MA.3.5.4. 

примени 
процентни рачун у 
сложенијим 
ситуацијама 

MA.3.4.2. 

процени и 
заокругли дате 
податке и рачуна са 
таквим 

приближним 
вредностима; 

изражава оцену 
грешке (нпр. мање 
од 1 динар, 1cm, 1g) 

примена и 
вредновање 
научених 
поступака и 
процедура 

 

 рад с подацима 
и рад на 
различитим 
врстама 
текстова 

 

 вештине 
руковања 
прибором 
 

 

Четвороугао 

 

MA.1.3.2. 

влада појмовима: 
троугао, 
четвороугао, 
квадрат и 
правоугаоник 
(уочава њихове 
моделе у реалним 

ситуацијама и уме 
да их нацрта 
користећи прибор; 
ученик разликује 
основне врсте 
троуглова, зна 
основне 

елементе троугла и 
уме да израчуна 
обим и површину 

троугла, квадрата и 
правоугаоника на 
основу елемената 
који непосредно 

фигуришу у датом 
задатку; уме да 
израчуна непознату 

MA.2.3.2. 

одреди однос 
углова и страница у 
троуглу, збир 
углова у троуглу и 
четвороуглу и (да 
решава 

задатке користећи 
Питагорину 
теорему) 

MA.3.3.2. 

користи основна 
својства троугла, 
четвороугла, 

паралелограма и 
трапеза, рачуна 
њихове обиме и 

површине на 
основу елемената 
који нису обавезно 
непосредно дати у 
формулацији 
задатка; уме да их 
конструише 

MA.3.3.6. 

Примени 
подударност и 

сличност троуглова, 
повезујући тако 
разна својства 
геометријских 
објеката 

 вештине 
изражавања и 
саопштавања 

 

 разумевање, 
примена и 
вредновање 
научених 
поступака и 
процедура 

 

 рад с подацима 
и рад на 
различитим 
врстама 
текстова 

 

 вештине 
руковања 
прибором 
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страницу 
правоуглог троугла 
примењујући 
Питагорину 
теорему) 

Површина 
троугла и 
четвороугла 

 

MA.1.3.2. 

влада појмовима: 
троугао, 
четвороугао, 
квадрат и 
правоугаоник 
(уочава њихове 
моделе у реалним 

ситуацијама и уме 
да их нацрта 
користећи прибор; 
ученик разликује 
основне врсте 
троуглова, зна 
основне 

елементе троугла и 
уме да израчуна 
обим и површину 

троугла, квадрата и 
правоугаоника на 
основу елемената 
који непосредно 

фигуришу у датом 
задатку; уме да 
израчуна непознату 

страницу 
правоуглог троугла 
примењујући 
Питагорину 
теорему) 

MA.2.3.2. 

одреди однос 
углова и страница у 
троуглу, збир 
углова у троуглу и 
четвороуглу и (да 
решава 

задатке користећи 
Питагорину 
теорему) 

MA.3.3.2. 

користи основна 
својства троугла, 
четвороугла, 

паралелограма и 
трапеза, рачуна 
њихове обиме и 

површине на 
основу елемената 
који нису обавезно 
непосредно дати у 
формулацији 
задатка; уме да их 
конструише 

MA.3.3.6. 

Примени 
подударност и 

сличност троуглова, 
повезујући тако 
разна својства 
геометријских 
објеката 

 вештине 
изражавања и 
саопштавања 

 

 разумевање, 
примена и 
вредновање 
научених 
поступака и 
процедура 

 

 рад с подацима 
и рад на 
различитим 
врстама 
текстова 

 

 вештине 
руковања 
прибором 
 

 

ПРОЈЕКТНИ 
ЗАДАТАК 

   
 вештине 

изражавања и 
саопштавања 

 

 разумевање, 
примена и 
вредновање 
научених 
поступака и 
процедура 

 

 рад с подацима 
и рад на 
различитим 
врстама 
текстова 
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 вештине 
руковања 
прибором 
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начин оцењивања ученика Динамика 

Усмена провера постигнућа 4 пута током године  

1.Оцена – обухвата тематске целине : Цели бројеви, 

Троугао-први део 

2.Оцена – обухвата тематске целине: Цели бројеви-
други део,Троугао-други део 

3.Оцена – обухвата тематске целине: Рационални 
бројеви-први део, Четвороугао 

4.Оцена – обухвата тематске целине: Рационални 
бројеви-други део, Површина троугла и четвороугла, 

Примена рационалних бројева 

 

Писмена провера постигнућа 6 контролних задатка током године 

13. Контролни задатак - обухвата тематске целине: 
Цели бројеви(сабирање и одузимање) 

14. Контролни задатак - обухвата тематске целине: 
Цели бројеви 

15. Контролни задатак - обухвата тематске целине: 
Рационални бројеви-први део 

16. Контролни задатак - обухвата тематске целине: 
Четвороугао 

17. Контролни задатак - обухвата тематске целине: 
Множење и дељење рационалних бројева 

18. Контролни задатак - обухвата тематске целине: 
Површина троугла и четвороугла 

 

4 писмена задатка током године  

1.Писмени задатак - обухвата тематске целине: Цели 
бројеви,Троугао-први део 

2.Писмени задатак - обухвата тематске целине: Цели 
бројеви-други део,Троугао-други део 

3.Писмени задатак - обухвата тематске целине: 
Рационални бројеви-први део, Четвороугао 

4.Писмени задатак - обухвата тематске целине: 
Рационални бројеви-други део, Површина троугла и 
четвороугла, Примена рационалних бројева 

 

Практичан рад 2 практична рада током године 

20. рад – пано о троуглу 
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рад – пано о четвороуглу 

Оцењивање активности ученика и резултата 
његовог рада: 

-излагање и представљање 

-учешће у дебати и дискусији 

-учешће у различитим облицима групног рада 

-рад на пројектима 

-оцењивање свески 

Домаћи задатак - током полугодишта ученик је  
урадио све домаће задатке и добиће оцену (5)  

Активност на часу  - четири убележене изузезне 
активности ученика на часу током класификационог 
периода биће оцењене оценом 5 

три убележене изузезне активности ученика на часу 
током класификационог периода биће оцењене 
оценом4 

две убележене изузезне активности ученика на часу 
током класификационог периода биће оцењене 
оценом 3 

једна убележена изузезна активности ученика на часу 
током класификационог периода биће оцењене 
оценом 2 

-рад задатака који су обележени у збирци као задаци 
за оцену 5 

 

Пројектни задатак-обухвата збирну оцену која 
представља резултат излагања и представљања 
пројектног задатка, учешће у различитим облицима 
групног рада 

теме:  

1. Кредит(рационални бројеви) 

2. Колач(рационални бројеви) 

 

 

 
Предмет:  Mузичка култура   разред: ШЕСТИ 
 

тема 

стандарди постигнућа 

процењују се: основни ниво средњи ниво напредни ниво 

Човек и 
музика 

Ученици  стичу 
основна знања о 
периодима – 
средњи век и 
ренесанса. 

Ученик може да 
изводи песме из 
периода средњег 
века или ренесансе 
и да уочи њене 
карактеристике. 

Корелација знања и 
информисаност на 
детаљан и 
специфичан  начин о 
музици средњег 
века и ренесансе. 

Разумевање 

информација о 

музици у 

различитим 

епохама. 

Слушање 
музике 

На основу слушаног 
примера ученици 
треба да препознају 
извођачки састав, 
српски музички 
фолклор и музички 

Опишу и 
анализирају преко 
музичког примера 
опажене музичке 
елементе. 

Да умеју да 
анализирају слушни 
пример и да га 
повезују са 
контекстом 
настанка. 

Праћење 

музичког дела 

при слушању и 

препознавању 

његових 
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жанр. карактеристика. 

Музички 
инструменти 

Опишу основне 
карактеристике 
музичких 
инструмената са 
диркама. 

Препознају 
инструмент и састав 
приликом слушања. 

/соло или оркестар/ 

Опишу звук и улогу 
музичких 
инструмената ,као 
сло и у разним 
саставима. 

Разумевање 

информација о 

инструментима 

са диркама. 

Извођење 
музике 
певањем и 
свирањем са 
основама 
музичке 
писмености 

Певају и свирају 
једноставне дечје и 
народне песме. 

Препознају основне 
елементе музичке 
писмености. 

Да изводе на 
мелодијским и 
ритмичким 
удараљкама 
разноврсније песме. 

Знају употребу 
елемената музичке 
писмености. 

Да изводе 
разноврстан 
репертоар певањем 
и свирањем и у 
школским 
ансамблима. 

Извођење 

свирања на 

ритмичким и 

мелодијским 

инструментима 

песама које су 

предходно 

анализиране и 

солмизационо 

обрађене. 

Музичко 
стваралаштво 

Направе музичке 
инструменте 
користећи предмете 
из окружења. 

Импровизују 
ритмичке пратње на 
удараљкама. 

Осмишљавају 
мелодију и текст 
песама, музичке 
квизове и слично. 

Креативан 

однос према 

музици. 

 

начин оцењивања ученика Динамика 

Усмена провера постигнућа 4 пута током године  

25. Оцена – обухвата тематске целине   : Читање 
нотног текста, тактирање и певање песама у Еф-
дуру, Ге-дуру и Де-дуру.  

 

26. Оцена – обухвата тематске целине: Читање, 
тактирање и певање песама у д-молу. 

 

27. Оцена – обухвата тематске целине: Основи 
музичке писмености ( музички изрази, 
лествице, ритмичке вредности, темпо, 
динамика, облици и тонови у мелодији). 

 

28. Оцена – обухвата тематске целине: Слушање 
музике и препознавање инструмената. 

Писмена провера постигнућа 3  диктата  

19. Диктат – обухвата тематске целине: 
Записивање тонова у Ге-дуру, Еф-дуру, д- молу 

 

20. Ритмичка допуњалка – обухвата тематске 
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целине: све ритмичке вредности и њихове 
паузе (од целе ноте до шеснаестина) 

21. Ритмичка допуњалка – обухвата тематске 
целине: синкопе и триоле 

Практичан рад 3 практична рада током године 

21. рад – обухвата свирање бар 2 песме у  некој од 
обрађених лествица,  самостално или у групи. 

22. Рад – обухвата креирање пратње за песме 
ритмичким инструментима или покретом. 

23. Рад – обухвата израду плаката о неком српском 
или европском композитору. 

Оцењивање активности ученика ирезултата његовог 
рада: 

-излагање и представљање 

-учешће у дебати и дискусији 

-учешће у различитим облицима групног рада 

-рад на пројектима 

-оцењивање свески 

Домаћи задатак – У току школске године биће мало 
домаћих задатака који ће се оцењивати појединачно. 

Активност на часу  - Четири  убележене изузетне 
активности на часу биће оцењене оценом 5. 

Три убележене изузетне активности на часу биће 
оцењене оценом 4. 

Две убележене изузетне активности на часу биће 
оцењене оценом 3. 

Једна убележена изузетна активност на часу биће 
оцењена оценом 2. 

Ученик који је више од три пута неактиван на часу ( не 
пише, не пева,не носи прибор и не ради ништа) биће 
оцењен оценом 1. 

 
 
 
Предмет: НЕМАЧКИ ЈЕЗИК                                                разред: ШЕСТИ 
 

тема 

стандарди постигнућа 

процењ
ују се: 

основни ниво 
средњи 

ниво 
напредни 

ниво 

Einführung  

 

Freizeitakti

vitäten 

 

 

 

Winterferie

n/ 

Sommerferi

en 

 

 

Ученик разуме главне информације у најједноставнијим писаним и 

усменим исказима. У усменом и писаном општењу користи 

најједноставнија језичка средства за исказивање информација о 

себи и својим непосредним потребама, слободном времену. Разуме 

основне појаве и процесе циљне културе. 

Ученик разуме најфреквентније речи и изразе из свакодневног 

спорог и разговетног говора, као и најједноставније писане 

текстуалне форме. Уме да обави основне комуникативне 

активности (поздрављање, представљање, захваљивање, пружање 

информација о себи, распитивање о суштинским информацијама 

које се тичу саговорника). 

Ученик познаје изговор фреквентних, понављаних и меморисаних 

гласова, као и неких најчешћих гласовних група. Повезује гласове 

и начин(е) њиховог записивања у увежбаним речима. Користи 

елементарне и најфреквентније речи и изразе за савладавање 

основних комуникативних активности на дате теме. 

Ученик 

разуме 

препознат

љиве и 

предвидиве 

информаци

је у 

фреквентн

ијим и 

једноставн

ијим 

врстама 

писаних 

текстова и 

формама 

усменог 

општења, а 

које се 

Ученик 

разуме већи 

број речи и 

израза у 

свакодневно

ј усменој и 

писаној 

комуникациј

и, везаних за 

сопствену 

личност, 

окружење, 

интересовањ

а, школски 

контекст. 

Поседује  

репертоар 

језичких 

Вештин

е 

изражав

ања и 

саопшта

вања 

Рад са 

подацим

а и рад 

на 

различи

тим 

врстама 

текстова 
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 односе на 

њему 

блиске 

ситуације и 

појаве. 

(слободно 

време, 

летњи и 

зимски 

распуст) 

Користи 

типске 

фразе, 

готове 

изразе, 

конструкци

је и просте 

реченице 

за 

формулиса

ње 

конкретних 

исказа 

везаних за 

сопствену 

личност и 

свакодневн

е 

активности 

или 

послове. 

Познаје 

одређени 

број 

правилних 

граматички

х 

елемената 

и 

структура 

и основну 

лексику из 

домена 

сопствене 

свакодневи

це и 

непосредно

г 

интересова

ња. 

Поседује 

свест о 

суштински

м 

сличности

ма и 

разликама 

између 

своје и 

циљне 

културе. 

Ученик 

разуме 

средстава за 

савладавање 

типичних и 

уобичајених 

свакодневни

х 

комуникати

вних 

ситуација.  

Ученик 

познаје 

већину  

граматичких 

правила и 

фреквентне 

лексике. 

Ученик 

прихвата 

постојање 

разлика 

између 

сопствене и 

циљне 

културе и 

прилагођава 

своје 

понашање 

основним 

општеприхв

аћеним 

друштвеним 

конвенцијам

а. 

Ученик 

разуме 

фреквентне 

и уобичајене 

писане и 

усмене 

исказе, као и 

кратке 

текстове и 

усмене 

прилоге 

везане за 

познате 

теме, појаве 

и догађаје. 

Обавља 

основне 

језичке 

функције 

(давање и 

тражење, тј. 

размена 

информациј

а о 

искуствено 

блиским 

датостима и 

појавама, 

једноставно 

исказивање 
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уобичајене 

речи, 

изразе, 

фразе и 

кратке 

везане 

усмене 

исказе и 

записе који 

се тичу 

његових 

непосредни

х 

искуствени

х 

доживљаја 

и сфера 

интересова

ња. 

Сналази се 

у кратким 

и 

увежбаним 

комуникац

ионим 

секвенцама 

и улогама, 

уз 

употребу 

научених и 

уобичајени

х фраза и 

формула 

(поставља

ње питања 

и давање 

одговара). 

Ученик 

познаје 

исправан 

изговор 

већине 

гласова и 

гласовних 

група. 

Ученик 

исправно 

записује 

гласове и 

гласовне 

комбинациј

е и познаје 

правописна 

правила. 

Ученик 

познаје 

граматичке 

елементе и 

конструкци

је 

предвиђене 

за овај 

ниво 

идеја и 

мишљења), 

у писаном и 

усменом 

општењу, уз 

успоставља

ње базичног, 

али 

ефикасног 

друштвеног 

контакта. 

Ученик 

углавном 

правилно 

изговара све 

гласове и 

гласовне 

групе, чак и 

у тежим и 

неувежбани

м 

комбинација

ма гласова, 

уз 

поштовање 

акценатско-

интонацијск

их правила. 

Записује 

речи и 

изразе с 

релативном 

ортографско

м тачношћу 

и познаје 

фреквентна 

правописна 

правила. 

Познаје 

одређени 

број 

граматичких 

елемената и 

конструкциј

а, 

укључујући 

и најчешће 

изузетке. 

Ученик 

познаје 

фреквентне 

лексичке 

елементе 

који се 

односе на 

искуствено 

блиске теме 

и ситуације. 
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знања. 

Ученик 

познаје 

ограничени 

репертоар 

готових 

израза и 

вишечлани

х 

конструкци

ја за 

исказивање 

свакодневн

их 

конкретних 

активности 

и потреба. 

Разуме 

једноставн

ије поруке 

личне 

природе; 

разуме 

упутства, 

саопштења, 

питања; 

води 

кратак 

разговор; 

пише 

кратке 

текстове; 

користи 

једноставн

ије грам. 

констр. 

 

Alles Gute 

zum 

Geburtstag 

Ученик познаје основне појаве и процесе који одликују 

свакодневни живот циљне културе / циљних култура, познаје 

основне просторне и временске оквире развоја циљне културе / 

циљних култура. Ученик показује интересовање за одређене појаве 

и личности циљне културе. 

Познаје одређени број граматичких елемената и примењује их у 

усменој и писаној форми. 

Писмено се изражава једноставним реченицама на дате, блиске 

теме. 

 

Води 

кратак 

разговор, 

описује 

активности

, пише 

краће 

текстове,по

седује 

кратке 

изразе за 

свакодневн

е потребе 

Ученик 

поседује 

општа знања 

о 

свакодневно

м животу, 

друштву и 

култури 

страног  

језика. 

Разуме 

утицај 

природних и 

друштвених 

појава на 

процесе у 

властитој и 

циљној 

култури; 

разуме 

положај 

земаља 

циљне 

културе у 

Вештин

е 

изражав

ања и 

саопшта

вања 

Рад са 

подацим

а и рад 

на 

различи

тим 

врстама 

текстова 
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свету и 

њихову везу 

са 

властитом 

културом. 

Прихвата 

разлике које 

постоје 

између 

властите и 

циљне 

културе и 

уме да 

прилагоди 

понашање 

основним 

конвенцијам

а. Негује 

став 

отворености 

и 

радозналост

и према 

циљним 

културама и 

поседује 

основне 

вештине за 

критичко 

истраживањ

е и 

разумевање 

појава 

циљне и 

властите 

културе. 

 

 

 

Körperteile 

 

 

GEsund 

leben 

 

 

 

Wie war es 

in der 

Schule? 

 

 

Wo ist 

denn 

hier...? 

Ученикразумеглавнеинформацијеунајједноставнијимписанимиусм

енимисказима. 

Уусменомиписаномопштењукористинајједноставнијајезичкасредст

вазаисказивањеинформацијаосеби, школи, здравом животу и 

деловима тела. Разуме основне појаве и процесе циљне културе. 

Ученикразуменајфреквентнијеречииизразеизсвакодневногспороги

разговетногговора, као и најједноставније писане текстуалне 

форме. Уме да обави основне комуникативне активности 

(поздрављање, представљање, захваљивање, пружање информација 

о себи, школи, слободном 

времену,распитивањеосуштинскиминформацијамакојесетичусагов

орника). 

Ученик познаје изговор фреквентних, понављаних и меморисаних 

гласова, као и неких најчешћих гласовних група. Повезује гласове 

и начин(е) њиховог записивања у увежбаним речима. Користи 

елементарне и најфреквентније речи и изразе за савладавање 

основних комуникативних активности. 

Познаје одређени број граматичких елемената и примењује их у 

усменој и писаној форми. 

Писмено се изражава једноставним реченицама на дате, блиске 

теме. 

 

Ученик 

поседује 

основна 

знања о 

разликама 

у 

свакодневн

ом животу 

и разуме да 

су разлике 

последица 

сложеност

и културе. 

Ученик 

познаје и 

разуме 

основне 

природне и 

друштвене 

специфичн

ости циљне 

културе. 

Негује 

позитиван 

и отворен 

став према 

разликама 

Ученик 

разуме већи 

број речи и 

израза у 

свакодневно

ј усменој и 

писаној 

комуникациј

и, везаних за 

сопствену 

личност, 

окружење, 

интересовањ

а, школски 

контекст. 

Поседује 

елементарни 

репертоар 

језичких 

средстава за 

савладавање 

типичних и 

уобичајених 

свакодневни

х 

комуникати

вних 

Вештин

е 

изражав

ања и 

саопшта

вања 

Рад са 

подацим

а и рад 

на 

различи

тим 

врстама 

текстова 
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Hast du 

Lust ins 

Kino 

gehen? 

 

 

 

Ordnung 

muss sein 

 

 

 

 

које 

препознаје 

између 

своје и 

циљне 

културе. 

 

 

Разуме 

краћи 

монолошки 

исказ; 

описује 

активности

; пише 

краће 

текстове; 

примењује 

правоспина 

правила; 

користи  

грамтичке 

конструкци

је 

предвиђене 

за овај 

ниво 

знања. 

Разуме 

једноставн

е поруке 

личне 

природе, 

упутства, 

саопштења, 

питања; 

разуме 

краће 

усмене 

интеракциј

е; пише 

једноставн

е поруке; 

описује 

свакод.жив

от; познаје 

начине 

поздравља

ња 

Разуме 

краће 

усмене 

интеракциј

е; води 

кратак 

разговор; 

једноставн

о описује 

активности

; размењује 

основне 

информаци

ситуација.  

Ученик 

познаје 

већину  

граматичких 

правила и 

фреквентне 

лексике. 

Ученик 

разуме 

фреквентне 

и уобичајене 

писане и 

усмене 

исказе, као и 

кратке 

текстове и 

усмене 

прилоге 

везане за 

познате 

теме, појаве 

и догађаје. 

Обавља 

основне 

језичке 

функције 

(давање и 

тражење, тј. 

размена 

информациј

а о 

искуствено 

блиским 

датостима и 

појавама, 

једноставно 

исказивање 

идеја и 

мишљења), 

у писаном и 

усменом 

општењу, уз 

успоставља

ње базичног, 

али 

ефикасног 

друштвеног 

контакта. 

Ученик 

углавном 

правилно 

изговара све 

гласове и 

гласовне 

групе, чак и 

у тежим и 

неувежбани

м 

комбинација

ма гласова, 

уз 

поштовање 
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је о 

плановима 

и 

обавезама; 

формулиш

е љубазне 

молбе и 

извињења; 

пише краће 

текстове 

акценатско-

интонацијск

их правила. 

Записује 

речи и 

изразе с 

релативном 

ортографско

м тачношћу 

и познаје 

фреквентна 

правописна 

правила. 

Познаје 

одређени 

број 

граматичких 

елемената и 

конструкциј

а, 

укључујући 

и најчешће 

изузетке. 

Ученик 

познаје 

фреквентне 

лексичке 

елементе 

који се 

односе на 

искуствено 

блиске теме 

и ситуације. 

 

 
 

начин оцењивања ученика динамика 

Усмена провера  постигнућа Више пута у току године 

Читање текста :  1-2 пута годишње 

Разговор на дате теме : 1-2 пута годишње 

Граматика : модални глаголи; предлози; личне заменице 

Песмице : две (у првом и другом полугодишту) 

Писмена провера постигнућа  2 контролна задатка: 

први 

Презент  

Модални глаголи  

Множина именица 

Ред речи у реченици 

Други 

Презент 

W-питања 
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Речник  

Придеви 

2 писмена задатка: 

Први 

Презент (направи реченице од датих речи) 

Модални глаголи (направи реченице од датих речи) 

Ja/doch? –допуни 

Напиши реченице са „man“ 

Састав  „ Meine Sommerferien“    (од 30 речи) 

Други 

Перфекат 

Претерит од „sein“ i „haben“ 

Предлози  

Састав 

2 диктата 

Први се реализује после „Meine Schule“ 

Други после „Essen und Trineken“ 

Састав: један или два („Meine Sommerferien“, „Meine 

Winterferien“, „Meine Schule“, „Meine Stadt“, „Mein Freund“ 

ili „Meine Familie“) 

Практичан рад  1 практичан рад у току године: 

Пројекат у току теме „Meine Stadt“ 

Оцењивање активности ученика и резултати његовог 

рада, (писање домаћих задатака, учешће у групном  

раду,ученички  портфолио-збирка одабраних ученикових 

продуката  рада) 

Домаћи задатак – уколико је ученик  урадио све домаће 

задатке у току године добиће оцену (5)  

Активност на часу  - све ученикове активности (мали 

дијалог, део рецитације, део песмице, неки сегмент самe 

теме (нпр. Годишња доба , месеци у години, дани у недељи) 

,део граматике, активност на самом часу) се вреднују 

плусићима; три плусића доносе оцену 5 

 
 
 
 
Предмет:   Обавезне физичке активности                                                  разред: ШЕСТИ 

тема 

стандарди постигнућа 

процењују се: основни ниво средњи ниво напредни ниво 

Увод 1.2.1. смисао физичког 
васпитања 

1.2.2. утицај физичког 
васпитања 

1.2.3. основне појмове 
везане за физичко 
васпитање 

1.2.4. безбедност 
током вежбања 

2.1.21. правилно 
изводи и показује 
више комплекса вежби 
обликовања без и са 
реквизитима 

3.1.19. саставља, 
правилно изводи и 
показује сложене 
комплексе вежби 
обликовања без и са 
реквизитима 

Моторичке вештине, 
руковање прибором, 
алатом и технологијама 
и извођење радних 
задатака 
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1.1.23. правилно 
изводи најмање један 
комплекс вежби 
обликовања и 
приказује вежбе за 
поједине делове тела 

1.3.1. испољава 
позитиван став према 
физичком вежбању у 
свакодневном животу 

1.3.2. испољава 
заинтересованост за 
физичко вежбање 

1.3.3. доказује се кроз 
физичко вежбање  

1.3.4. испољава 
позитиван став према 
сарадњи са другима у 
реализацији 
различитих задатака 
физичког васпитања 

Кошарка 1.1.1.игра спортску 
игру примењујући 
основну технику, 
неопходна правила и 
сарађује са члановима 
екипе изражавајући 
сопствену личност уз 
поштовање других 
ученик/ученица 
правилно изводи 
вежбе на тлу 

 

2.1.1. игра спортску 
игру примењујући 
виши ниво технике, 
већи број правила, 
једноставније тактичке 
комбинације и уз 
висок степен сарадње 
са члановима екипе 
изражава сопствену 
личност уз поштовање 
других 

2.1.2. зна функцију и 
значај спортске игре, 
већи број правила, 
принципе и утицај 

3.1.1. игра спортску 
игру технике, 
испуњавајући тактичке 
задатке, учествује 
упримењујући 
сложене елементе т 
организацији утакмице 
и суди на утакмицама 

3.1.2. зна тактику игре, 
систем такмичења, 
начин организовања 
утакмице и суди 

Моторичке вештине, 
руковање прибором, 
алатом и технологијама 
и извођење радних 
задатака 

Рукомет 1.1.1.игра спортску 
игру примењујући 
основну технику, 
неопходна правила и 
сарађује са члановима 
екипе изражавајући 
сопствену личност уз 
поштовање других 
ученик/ученица 
правилно изводи 
вежбе на тлу 

 

2.1.1. игра спортску 
игру примењујући 
виши ниво технике, 
већи број правила, 
једноставније тактичке 
комбинације и уз 
висок степен сарадње 
са члановима екипе 
изражава сопствену 
личност уз поштовање 
других 

2.1.2. зна функцију и 
значај спортске игре, 
већи број правила, 
принципе и утицај 

3.1.1. игра спортску 
игру технике, 
испуњавајући тактичке 
задатке, учествује 
упримењујући 
сложене елементе т 
организацији утакмице 
и суди на утакмицама 

3.1.2. зна тактику игре, 
систем такмичења, 
начин организовања 
утакмице и суди 

Моторичке вештине, 
руковање прибором, 
алатом и технологијама 
и извођење радних 
задатака 

Одбојка 1.1.1.игра спортску 
игру примењујући 
основну технику, 

2.1.1. игра спортску 
игру примењујући 
виши ниво технике, 

3.1.1. игра спортску 
игру технике, 
испуњавајући тактичке 

Моторичке вештине, 
руковање прибором, 
алатом и технологијама 
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неопходна правила и 
сарађује са члановима 
екипе изражавајући 
сопствену личност уз 
поштовање других 

већи број правила, 
једноставније тактичке 
комбинације и уз 
висок степен сарадње 
са члановима екипе 
изражава сопствену 
личност уз поштовање 
других 

2.1.2. зна функцију и 
значај спортске игре, 
већи број правила, 
принципе и утицај 
тренинга 

задатке, учествује 
упримењујући 
сложене елементе т 
организацији утакмице 
и суди на утакмицама 

3.1.2. зна тактику игре, 
систем такмичења, 
начин организовања 
утакмице и суди 

и извођење радних 
задатака 

 

Футсал 1.1.1.игра спортску 
игру примењујући 
основну технику, 
неопходна правила и 
сарађује са члановима 
екипе изражавајући 
сопствену личност уз 
поштовање других 

2.1.1. игра спортску 
игру примењујући 
виши ниво технике, 
већи број правила, 
једноставније тактичке 
комбинације и уз 
висок степен сарадње 
са члановима екипе 
изражава сопствену 
личност уз поштовање 
других 

2.1.2. зна функцију и 
значај спортске игре, 
већи број правила, 
принципе и утицај 
тренинга 

3.1.1. игра спортску 
игру технике, 
испуњавајући тактичке 
задатке, учествује 
упримењујући 
сложене елементе т 
организацији утакмице 
и суди на утакмицама 

3.1.2. зна тактику игре, 
систем такмичења, 
начин организовања 
утакмице и суди 

Моторичке вештине, 
руковање прибором, 
алатом и технологијама 
и извођење радних 
задатака 

 
 
 
 
 
 
 

начин оцењивања ученика динамика 

-практичан рад 

-оцењивање активности ученика и резултата његовог 
рада, у које спадају: 

     -учешће у различитим облицима индивидуалног и 
групног рада 

 Током целе школске године –минимум 4 пута у току 
године добијају оцену, прати се целокупан рад, постигнућа и 
активности ученика  

 

 КОШАРКА ( септ, окт, феб,март)једна оцена 

(5) Двокорак и шут, полагање или хорог на кош, познавање 
правила и суђење 

(4) вођење лопте, додавање, хватање и шут на кош 

(3)вођење лопте са променом правца и шут на кош 

(2)шут на кош са слободних бацања  

 

ОДБОЈКА(нов., дец., мај., април) једна оцена) 
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(5)игра, сервис одоздо 6 покушаја, познавање правила и 
суђење 

(4) игра, прсти, чекић, сервис 

(3) прсти, чекић,сервис 

(2) прсти,чекић несигурно и непрецизно 

 

РУКОМЕТ(сеп., јан., феб., април) 

(5) контранапад, скокшут ,гол, познавање правила и суђење 

(4) вођење, хватање, додавање, скок шут 

(3)вођење, хватање, додавање 

(2) шут са 7 метара, непрецизно и несигурно 

   

 

ФУДБАЛ( једна оцена)  јануар, фебруар, мај) 

(5) пас, дриблинг са лоптом, шут на гол, познавање правила 
и суђење 

(4)пас, дриблинг 

(3) пас, шутирање на гол 

(2)шутирање на гол 

 

             На сваком класификационом периоду – ученици 
треба да имају најмање једну оцену у дневнику рада 

После сваке обрађене целине – врши се провера кроз час 
утврђивања и систематизације постигнућа ученика 

 

На сваком класификационом периоду – ученици треба да 
имају најмање једну оцену у дневнику рада 

После сваке обрађене целине – врши се провера кроз час 
утврђивања и систематизације постигнућа ученика 

 
Предмет: TЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА                                   разред: ШЕСТИ 
 

тема 

стандарди постигнућа 

процењују се: основни ниво средњи ниво напредни ниво 

Животно и 
радно 
окружење 

   
- вештине 

изражавања и 
саопштавања 

- разумевање, 
примена и 
вредновање 
научених 
поступака и 
процедура 

- рад са подацима 
и рад на 
различитим 
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врстама текстова 
 

Саобраћај    
- вештине 

изражавања и 
саопштавања 

- разумевање, 
примена и 
вредновање 
научених 
поступака и 
процедура 

- рад с подацима 
и рад на 
различитим 
врстама текстова 
 

Техничка и 
дигитална 
писменост 

   - вештине 
изражавања и 
саопштавања 

- разумевање, 
примена и 
вредновање 
научених 
поступака и 
процедура 

- рад с подацима 
и рад на 
различитим 
врстама текстова 

- вештине 
руковања 
прибором, 
алатом и 
технологијама и 
извођење 
радних задатака 

- самостално 
цртање скице и 
техничког 
цртежа 

Ресурси и 
производња 

   
- вештине 

изражавања и 
саопштавања 

- разумевање, 
примена и 
вредновање 
научених 
поступака и 
процедура 

- рад с подацима 
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и рад на 
различитим 
врстама текстова 

- вештине 
руковања 
прибором, 
алатом и 
технологијама и 
извођење 
радних задатака 

Конструкторско 
моделовање 

   
- разумевање, 

примена и 
вредновање 
научених 
поступака и 
процедура 

- вештине 
руковања 
прибором, 
алатом и 
технологијама и 
извођење 
радних задатака 

- самостално 
цртање скице и 
техничког 
цртежа 

- самосталност у 
изради 
једноставне 
макете 

    
 

 
 

начин оцењивања ученика динамика 

Усмена провера постигнућа 4 пута током школске године године  

1. Оцена – обухвата тематске целине (Животно и 
радно окружење) 

2. Оцена – обухвата тематске целине (Саобраћај) 

3. Оцена – обухвата тематске целине(Техничка и 
дигитална писменост)  

4. Оцена – обухвата тематске целине(Ресурси и 
производња) 

Писмена провера постигнућа После сваке обрађене целине на радним листићима из 
уџбеника 

Практичан рад  8 пута током школске године: 

24. рад – Израда техничких цртежа у оквиру 
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тематске целине Техничка и дигитална 
писменост 

25. рад – Рад на рачунару у оквиру тематске 
целине Информатичке технологије( 
Пројектовање у програму Microsoft Visio) 

26. рад – Рад на рачунару у оквиру тематске 
целине Информатичке технологије( 
Пројектовање у програму Envisioneer Express) 

27. рад – Рад на рачунару у оквиру тематске 
целине Информатичке технологије( 
Пројектовање у програму Google SketchUp) 

28. рад – Израда модела багера или булдожера од 
папира у  оквиру тематске целине Ресурси и 
производња 

29. рад – Израда модела по задатку или по 
сопственој идеји у оквиру тематске целине 
Конструкторско моделовање – индивидуалан 
рад 

30. рад – Израда модела по задатку или по 
сопственој идеји у оквиру тематске целине 
Конструкторско моделовање – рад у пару 

31. рад – Израда модела по задатку или по 
сопственој идеји у оквиру тематске целине 
Конструкторско моделовање – групни рад  

 

 

Оцењивање активности ученика и резултата 
његовог рада: 

-излагање и представљање 

-учешће у дебати и дискусији 

-учешће у различитим облицима групног рада 

-рад на пројектима 

-оцењивање свески 

1.оцена за свеску два пута у току школске године: 

 - на крају 1.полугодишта 

 - на крају школске године 

2. оцена за активност на часу: пет убележених 
изузетних активности ученика на часу током 
полугодишта биће оцењене оценом 5. 

 

 

  

 
 
Предмет: Верска настава                                            разред:  ШЕСТИ 
 

тема 

стандарди постигнућа 

процењују се: основни ниво средњи ниво напредни ниво 

У
во

д
 

/ / / Вештина изражавања 
и саопштавања 

Активности и 
ангажовање ученика 
у групном раду 

Способност 
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решавања 
проблемских 
ситуација 

Препознавање 
смисла доласка Бога 
на земљу 

 

П
р

и
п

р
ем

а 
св

ет
а 

за
 д

о
л

аз
ак

 С
и

н
а 

Б
о

ж
и

је
г / / /  

Вештина изражавања 
и саопштавања 

Активности и 
ангажовање ученика 
у групном раду 

Способност 
решавања 
проблемских 
ситуација 

Препознавање 
смисла доласка Бога 
на земљу 

 

У
во

д
 у

 Н
о

ви
 З

ав
ет

 

/ / /  

Вештина изражавања 
и саопштавања 

Активности и 
ангажовање ученика 
у групном раду 

Способност 
решавања 
проблемских 
ситуација 

Препознавање 
смисла доласка Бога 
на земљу 

 

Б
о

го
чо

ве
к 

И
су

с 
Х

р
и

ст
о

с 

/ / / Вештина изражавања 
и саопштавања 

Активности и 
ангажовање ученика 
у групном раду 

Способност 
решавања 
проблемских 
ситуација 

Препознавање 
смисла доласка Бога 
на земљу 

 

Ц р к в а Д у х а С в е т о г а / / / Вештина изражавања 
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и саопштавања, 

Активности и 
ангажовање ученика 
у групном раду 

Способност 
решавања 
проблемских 
ситуација 

Препознавање 
смисла доласка Бога 
на земљу 

 

 / / /  
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начин оцењивања ученика Динамика 

Усмена провера постигнућа Једном у току полугодишта: Распознавање основних 
појмова у вези са доласком Христовим 

Писмена провера постигнућа / 

Практичан рад Једном у току полугодишта: Израда и презентовање 
пројекта на задату тему 

Оцењивање активности ученика и резултата 
његовог рада: 

-излагање и представљање 

-учешће у дебати и дискусији 

-учешће у различитим облицима групног рада 

-рад на пројектима 

-оцењивање свески 

Излагање и представљање појмова из задате теме 

Учешће у групним радовима 

Рад на пројектима 

Оцењивање свеске 

 
 
 

Седми разред 

 
Предмет Српски језик 

те
м
а 

стандарди постигнућа/исходи 

процењују се: основни ниво средњи ниво основни ниво 

К
Њ

И
Ж

ЕВ
Н

О
С

Т/
 Л

И
Р

И
К

А
, Е

П
И

К
А

, Д
Р

А
М

А
 , 

Н
А

У
Ч

Н
О

П
О

П
У

Л
А

Р
Н

И
  И

 И
Н

Ф
О

Р
М

А
ТИ

В
Н

И
 Т

ЕК
С

ТО
В

И
 

-повезује наслове 
прочитаних књижевних 
дела (предвиђених 
програмима од V до VII 
разреда) са именима 
аутора тих дела 
- разликује типове 
књижевног стваралаштва 
(усмена и ауторска 
књижевност) 
- разликује основне 
књижевне родове: 
лирику, епику и драму 
- препознаје врсте стиха 
(римовани и 
неримовани; осмерац и 
десетерац) 
- препознаје различите 
облике казивања у 
књижевноуметничком 

- повезује дело из 
обавезне лектире са 
временом у којем је 
настало и са временом 
које се узима за оквир 
приповедања 

- повезује наслов дела и 
род, врсту лика из дела 

-разликује 
књижевнонаучне врсте: 
биографију, 
аутобиографију...научноп
опуларне текстове 

- препознаје и разликује 
тражене стилске фигуре у 
књижевноуметничком 
тексту 

-одређује мотиве, идеје, 

- наводи наслов дела, 
аутора, род и врсту на 
основу одломака, 
ликова.. 

 -разликује аутора дела 
од лирског субјекта и 
приповедача у делу 

-проналази и именује 
стилске фигуре 

-одређује и именује 
врсту стиха и строфе 

-изражава свој став о 
конкретном делу и 
аргументовано га 
образлаже 
 

 

Вештина изражавања 
и саопштавања 

 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2543
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2543
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2543
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2543
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2543
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2543
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тексту: нарација, 
дескрипција, дијалог и 
монолог 
- препознаје постојање 
стилских фигура у 
књижевноуметничком 
тексту (епитет, поређење, 
ономатопеја,метафора,алег
орија) 

- уочава битне елементе 
књижевноуметничког 
текста; мотив, тему, 
фабулу, време и место 
радње, лик... 

 

композицију, форму... 

- разликује облике 
казивања у 
књижевноуметничком 
тексту: приповедање, 
описивање, 
монолог/унутрашњи 
монолог, дијалог 

- уочава разлику између 
препричавања и анализе 
дела 

 

ЈЕ
ЗИ

К
/Г

Р
А

М
А

ТИ
К

А
 

-уочава разлику између 
књижевне и некњижевне 
акцентуације 

-препознаје врсте речи; зна 
основне граматичке 
категорије променљивих 
речи; примењује 
књижевнојезичку норму у 
вези с облицима речи 

-препознаје синтаксичке 
јединице ( реч, синтагму, 
предикатску реченицу и 
комуникативну 
реченицу) 

- разликује основне врсте 
независних речница ( 
обавештајне, упитне и 
заповедне) 
- одређује реченичне и 
синтагматске чланове у 
типичним (школским) 
примерима 
- правилно употребљава 
падеже у реченици и 
синтагми-.правилно 
употребљава глаголске 
облике( осим 
имперфекта) 

-препознаје гласовне 
промене 

препознаје подврсте 
синтаксичких јединица 

-одређује реченичне и 
синтагматске чланове у 
сложенијим примерима 

-препознаје главна 
значења падежа у 
синтагми и реченици 

- препознаје главна 
значења и функције 
глаголских облика 

 

-дели реч на слогове у 
сложенијим случајевима 

-познаје гласовне 
промене 

- познаје подврсте речи 

- познаје и именује 
подврсте синтаксичких 
јединица 

-познаје главна значења 
гпадежа и главна 
значења глаголских 
облика 

Вештина изражавања 
и саопштавања 

Разумевање, 
примена и 
вредновање 
научених поступака и 
процедура 

 

ЈЕ
ЗИ

К
/ 

П
Р

А
В

О
П

И
С

 

- зна и користи оба писма 
(ћирилицу и латиницу) 

- зна да се служи 
Правописом 

-примењује правописну 
норму у једноставним 
примерима 

- зна правописну норму и 
примењује је у већини 
случајев 

- зна и доследно  
примењује правописну 
норму 

Разумевање,примена 
и вредновање 
научених поступака и 
процедура 

 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2603
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2603
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2603
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2603
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2603
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2603
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2539
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2539
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2539
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2539
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2539
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2539
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ЈЕ
ЗИ

К
/ 

О
Р

ТО
ЕП

И
ЈА

 
-разуме текст (ћирилични 
и латинични) који чита 
наглас и у себи 

 

 

- чита текст користећи 
различите стратегије 
читања: „летимично 
читање“ (ради брзог 
налажења одређених 
информација); читање „с 
оловком у руци“ (ради 
учења, ради извршавања 
различитих задатака, 
ради решавања 
проблема); читање ради 
уживања* 

 Вештина изражавања 
и саопштавања 

ЈЕ
ЗИ

Ч
К

А
 К

У
Л

ТУ
Р

А
/ 

У
С

М
ЕН

О
 И

 П
И

С
М

ЕН
О

 И
ЗР

А
Ж

А
В

А
Њ

Е 

- саставља разумљиву, 
граматички исправну 
реченицу 
-уме да преприча текст 

- свој језик прилагођава 
медијуму изражавања 

- саставља писмо; 
попуњава различите 
обрасце и формуларе 

- има изграђену језичку 
толеранцију и негативан 
став према језику 
дискриминације и говору 
мржње 

- препознаје различита 
значења вишезначних 
речи које се 
употребљавају у 
контексту свакодневне 
комуникације (у кући, 
школи и сл.) 

-познаје основне 
лексичке појаве: 
једнозначност и 
вишезначност речи; 
основне лексичке 
односе: синонимију, 
антонимију, 
хомониимију, метафору 
- одређује значења 
непознатих речи и израза 
на основу њиховог 
састава и/или контекста у 
коме су употребљени 
(једноставни случајеви 

-разликује уметнички и 
неуметнички текст; уме 
да одреди сврху текста( 
излагање), дескрипција, 

-саставља експозиторни, 
наративни и 
дескриптивни текст, који 
је јединствен, кохерентан 
и унутар себе повезан 

- саставља вест, реферат, 
извештај 

- пише резиме краћег 
текста 

-зна значења речи и 
фразеологизама који се 
јављају у школским 
текстовима 

-познаје врсте 
неуметничких текстова( 
излагање, технички опис, 
техничко приповедање 

-препознаје и издваја 
језичка средства 
карактеристична за 
различите функционалне 
стилове 

-чита и тумачи сложеније 
нелинеарне елементе 
текста 

 

 

-организује текст у 
логичне и правилно 
распоређене текстове 

- саставља 
аргументативни текст 

-пише резиме дужег и 
сложенијег текста  

-уме да одреди значења 
непознатих речи и израза 
на основу њиховог 
састава, контекста у коме 
су употребљени, или на 
основу њиховог порекла 

- зна значења речи и 
фразеологизама у 
научнопопуларним 
текстовима 

Вештина изражавања 
и саопштавања 

Рад са подацима и 
рад на различитим 
врстама текстова 
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нарација 

- препознаје различите 
функционалне стилове 
на једноствним 
примерима 

-разликује основне 
делове текста и књиге 
- проналази и издваја 
основне информације из 
текста према датим 
критеријумима 

-разликује у тексту битно 
од небитног, главно од 
споредног 

СЈ.1.1.7.повезује 
информације и идеје 
изнете у тексту,уочава 
јасно исказане односе и 
изводи закључке 
заснован на 
једноставнијем примеру 

-чита једноставне 
нелинеарне елементе 
текста: легенде,табеле, 
дијаграме и графиконе 

К
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-разликује појмове 
књижевног и народног 
језика; зна основне 
податке о развоју 
књижевног језика код 
Срба 

-разуме важност 
књижевног језика за 
живот заједнице и за 
лични развој 

  Вештина изражавања 
и саопштавања 

 

начин оцењивања ученика динамика 

Усмене провере Књижевност-два пута током године  

1. оцена обухвата тумачење ауторског дела или дела 
из народне књижевности  

2. оцена обухвата тумачење ауторског дела или дела 
из народне књижевности  

 

 

Говорна вежба- два пута током године  

1.оцена обухвата почетке словенске писмености 

2.оцена-Историјске знаменитости моје домовине 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2641
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2641
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2641
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2641
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Читање и разумевање прочитаног текста-два пута 
током године  

1.оцена:текст из научно-популарне литературе: 
биологија 

2.оцена:текст из научно-популарне литературе: 
географија 

Рецитовање-два пута током године  

1.оцена рецитовање лирске песме  

2.оцена рецитовање лирске пеме 

Писмене провере 

 

 

 

 

Четири контролна задатка током године: 

1.оцена-Контролни задатак: Значење и функција 
падежа, служба речи у реченици, синтагма 

2.оцена-Стилске фигуре, аутори и њихова дела, 
препознавање одломака из дела, поруке 

3.оцена- Предикатска реченица: проста, сложена, 
комуникативна, зависна, независна, напоредни 
односи међу независним предикатским реченицама 

4.оцена-Стилске фигуре, аутори и њихова дела, 
препознавање одломака из дела, поруке 

Четири писмена задатка током године : 

1.оцена-Причање о стварном или измишљеном 
догађају уз коришћење приповедања, описивања и 
дијалога 

2.оцена-Карактеризација ликова 

3.оцена-Интервју 

4. оцена-Технички и сугестивни опис 

Два диктата  

 1. оцена-Писање великог слова, речце НЕ... 

1.оцена – Писање црте ,заграде и запете 

 

Два домаћа задатка 

1.оцена-Препричавање текста са променом 
редоследа догађаја 

2.оцена-Описивање ентеријера, екстеријера, пејзажа, 
портрета 

  

Оцењивање активности ученика и резултати његовог 
рада,(писање домаћих задатака, учешће у групном 
раду, ученички портфолио-збирка одабраних 
ученикових продуката рада) 

Ученик се оцењује два пута у току године-једном у 
првом и једном у другом полугодишту по 
испуњености следећих услова: 

1. Домаћи задатак -  током полугодишта ученик је  
урадио све домаће задатке  

2. Ученик редовно доноси прибор за рад 
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3. Ученик је прочитао лектиру 

4. Ученик је научио песмицу за предвиђен час 

5.Ученик је учествовао на школским 
манифестацијама и такмичењима 

6.Ученик  редовно( често, повремено, ретко, никад) 
тумачи књижевна дела, граматичке и језичке појаве). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Наставник: Тамара Каличанин 
Предмет:  Домаћинство   разред: СЕДМИ  
 

тема 

стандарди постигнућа 

процењују се: основни ниво средњи ниво напредни ниво 

Савремено 
домаћинство 
и породица  

    Вештина 
изражавања и 
саопштавања 

 Самостално 
проналажење 
информација 
потребних за 
израду задатка 

Култура 
становања 

    Вештина 
изражавања и 
саопштавања 

 Рад са 
подацима и 
рад на 
различитим 
врстама 
текстова 

 Самостално 
проналажење 
информација 
потребних за 
израду  
задатка 

Култура 
одевања  

    Вештина 
изражавања и 
саопштавања 

 Рад са 
подацима и 
рад на 
различитим 
врстама 
текстова 
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 Самостално 
проналажење 
информација 
потребних за 
израду  
задатка 

Култура 
понашања 

   
 Вештина 

изражавања и 
саопштавања 

 Рад са 
подацима и 
рад на 
различитим 
врстама 
текстова 

 Самостално 
проналажење 
информација 
потребних за 
израду задатка 

Култура 
исхране 

    Вештина 
изражавања и 
саопштавања 

 Рад са 
подацима и 
рад на 
различитим 
врстама 
текстова 

 Самостално 
проналажење 
информација 
потребних за 
израду   
задатка 
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начин оцењивања ученика Динамика 

Оцењивање активности ученика и резултата 
његовог рада: 

-излагање и представљање 

-учешће у дебати и дискусији 

-учешће у различитим облицима групног рада 

-рад на пројектима 

-оцењивање свески 

Ученик се оцењује најмање четири пута у току године, 
односно мора бити описно оцењен бар једном за 
сваки класификациони период.  

1.оцена 

 ученик редовно учествује у раду на часу 
(залагање на часу)  

 ученик редовно учествује у раду у пару, групи  

 ученик доноси потребан прибор за рад  

2.оцена  

 ученик редовно учествује у раду на часу 
(залагање на часу) 

 ученик редовно учествује у раду у пару, групи,  

 ученик доноси потребан прибор за рад  

 ученик  активно доприноси раду групе у изради 
практичног рада 

3.оцена  

 ученик редовно учествује у раду на часу 
(залагање на часу)  

 ученик редовно учествује у раду у пару, групи 

 ученик доноси потребан прибор за рад 

 ученик учествује у дебати на дату тему 

4.оцена  

 ученик редовно учествује у раду на часу 
(залагање на часу)  

 ученик редовно учествује у раду у пару, групи  

 ученик доноси потребан прибор за рад  

  ученик учествује у дебати на дату тему  

 
 
Предмет:  Физичко и здравствено васпитање    
                                                                                                                    разред: СЕДМИ 

тема 

стандарди постигнућа 

процењују се: основни ниво средњи ниво напредни ниво 

Увод 1.2.1. смисао физичког 
васпитања 

1.2.2. утицај физичког 
васпитања 

1.2.3. основне појмове 
везане за физичко 

2.1.21. правилно 
изводи и показује 
више комплекса вежби 
обликовања без и са 
реквизитима 

3.1.19. саставља, 
правилно изводи и 
показује сложене 
комплексе вежби 
обликовања без и са 
реквизитима 

Моторичке вештине, 
руковање прибором, 
алатом и технологијама 
и извођење радних 
задатака  
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васпитање 

1.2.4. безбедност 
током вежбања 

1.1.23. правилно 
изводи најмање један 
комплекс вежби 
обликовања и 
приказује вежбе за 
поједине делове тела 

1.3.1. испољава 
позитиван став према 
физичком вежбању у 
свакодневном животу 

1.3.2. испољава 
заинтересованост за 
физичко вежбање 

1.3.3. доказује се кроз 
физичко вежбање  

1.3.4. испољава 
позитиван став према 
сарадњи са другима у 
реализацији 
различитих задатака 
физичког васпитања 

Атлетика 1.1.3. правилно трчи 
варијантама технике 
трчања на кратке, 
средње и дуге стазе и 
мери резултат 

1.1.5. зна правилно да 
скаче удаљ згрчном 
варијантом технике и 
мери дужину скока 

1.1.7. зна правилно да 
скаче увис варијантом 
технике маказице 

1.1.9. правилно баца 
куглу из места и мери 
дужину хица 

2.1.3. правилно изводи 
варијанту технике 
штафетног трчања 

2.1.5. зна правилно да 
скаче увис леђном 
варијантом технике 

2.1.6. правилно баца 
куглу леђном 
варијантом технике 

3.1.3. правилно изводи 
варијанту технике 
штафетног трчања 

3.1.4. учествује на 
такмичењу у атлетском 
петобоју 

Моторичке вештине, 
руковање прибором, 
алатом и технологијама 
и извођење радних 
задатака  

Спортска 
гимнастика 

1.1.11. ученик/ученица 
правилно изводи 
вежбе на тлу 

1.1.12. ученик/ученица 
правилно изводи 
прескоке 

1.1.13. ученик/ученица 
изводи вежбе и 
комбинације вежби на 
греди 

1.1.16. ученик 
правилно изводи 
основне вежбе на 

2.1.9. ученик/ученица 
правилно изводи 
вежбе и комбинације 
вежби на тлу 

2.1.10. ученик/ученица 
правилно изводи 
згрчку 

2.1.11. ученик/ученица 
правилно изводи 
вежбе и комбинације 
вежби на греди 

2.1.14. ученик 
правилно изводи 

3.1.6. ученик/ученица 
правилно изводи 
вежбе и комбинације 
вежби на тлу 

3.1.7. ученик/ученица 
правилно изводи 
разношку са изразитим 
фазама лета 

3.1.8. ученица 
правилно изводи 
вежбе и комбинацију 
вежби на греди 

3.1.11. ученик 

Моторичке вештине, 
руковање прибором, 
алатом и технологијама 
и извођење радних 
задатака  
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круговима вежбе и комбинације 
вежби на круговима 

правилно изводи 
вежбе и комбинацију 
вежби на круговима 

Одбојка 1.1.1.игра спортску 
игру примењујући 
основну технику, 
неопходна правила и 
сарађује са члановима 
екипе изражавајући 
сопствену личност уз 
поштовање других 

2.1.1. игра спортску 
игру примењујући 
виши ниво технике, 
већи број правила, 
једноставније тактичке 
комбинације и уз 
висок степен сарадње 
са члановима екипе 
изражава сопствену 
личност уз поштовање 
других 

2.1.2. зна функцију и 
значај спортске игре, 
већи број правила, 
принципе и утицај 
тренинга 

3.1.1. игра спортску 
игру примењујући 
сложене елементе 
технике, испуњавајући 
тактичке задатке, 
учествује у 
организацији утакмице 
и суди на утакмицама 

3.1.2. зна тактику игре, 
систем такмичења, 
начин организовања 
утакмице и суди 

Моторичке вештине, 
руковање прибором, 
алатом и технологијама 
и извођење радних 
задатака  

Ритмичка 
гимнастика 

1.1.20. правилно 
изводи основне вежбе 
из ритмичке 
гимнастике 

2.1.19. правилно 
изводи вежбу са 
реквизитима 

3.1.17. правилно 
изводи самостални 
састав без и са 
реквизитима из 
ритмичке гимнастике 

Моторичке вештине, 
руковање прибором, 
алатом и технологијама 
и извођење радних 
задатака  

Плес 1.1.19. ученик се 
успешно креће у ритму 
и темпу музичке 
пратње у простору 
основним облицима 
кретања (ходање, 
трчање) 

2.1.17. повезује 
просторно и 
временски плесне 
елементе у целину, 
изводи и реализује 
најмање један 
одабрани дечији плес 

3.1.15. самостално 
изводи сопствену 
композицију покрета и 
кретања уз музичку 
пратњу и успешно 
моторички у ритму и 
темпу реализује 
одабрани народни, 
друштвени и дечији 
плес, влада основама 
тренинга и учествује на 
такмичењу 

Моторичке вештине, 
руковање прибором, 
алатом и технологијама 
и извођење радних 
задатака  

 
 
 
 
 
 

начин оцењивања ученика динамика 

-практичан рад 

-оцењивање активности ученика и резултата његовог 
рада, у које спадају: 

     -учешће у различитим облицима индивидуалног и 
групног рада 

 Током целе школске године –минимум 8 пута у току 
године добијају оцену, прати се целокупан рад, постигнућа и 
активности ученика  

АТЛЕТИКА 2 оцене (септембар, октобар, април, мај, јун) 

Трчање 10 мин- ( 5)истрчати самостално у свом темпу и 
ритму 

(4) истрчати у задатом ритму и темпу 

Ниски старт-(5)самостално изводи технику постављања у 
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ниски старт и реагује на све три команде  

(4) самостално изводи технику постављања у ниски старт и 
НЕ реагује на све три команде  

(3)зна поједине делове ниског старта 

(2)зна уз помоћ наставника 

Спринт 30 м- (5)-6,40сек и испод 

                          (4)-6,41-7,10сек 

                           (3)-7,11-7,60сек  

                            (2)-7,61 сек и изнад   

Скок у вис – техника маказице (5) правилном техником без 
обарања летвице на висини од 109-110 м  

(4) 107-108 м 

(3) 105-106 м 

(2) 104-103 м 

ОДБОЈКА 3 оцене (октобар, новембар, јануар, фебруар, 
март) 

  

Одбијање лопте прстима- (5) правилно постављени прсти 
изнад чела са меканим одбијањем високо у ваздух и 
пласирањем лопте тачно на одговарајућу позицију  

(4) одбијање прстима високо и пласирање лопте на 
одговарајућу позицију 

(3) одбијање прстима несигурно и са испруженим дланом 

(2) одбијање прстима испред лица и равним дланом, где се 
покрет шаке завршава палмарном флексијом  

Одбијање лопте чекићем- (5) правилно поставњена 
надлактица и подлактица, потпуно испружене и спојене у 
шаку ЧЕКИЋ одбијање лопте високо ипласирано на 
одређену позицију и из получучња до високог става 

(4) одбијање чекићем са промашеном позицијом пласирања 
лопте 

(3) одбијање чекићем из усправног става где чекић одлази 
до узручења 

(2) одбијање чекићем ниско, непрецизно, и несигурно 

Сервис-доњи- са основне линије 6 покушаја оцена је 
онолика колико се пута лопта пребаци преко мреже у поље 
противника 

 

ГИМНАСТИКА 3 оцене (новембар, децембар ,јануар , 
фебруар)  

Колут напред- (5)  са постављеним рукама на сруњачи преко 
главе да се спусти на потиљак и из чучња у став стојећи са 
предручењем  

(4)колут напред са заношењем у страну 

(3)колут унапред уз помоћ наставника 

(2) предвежба, поставити се у положај за колут унапред 
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Колут назад – (5) из чучња колут уназад у чучањ и из њега у 
стојећи став са предручењем  

(4) из чучња колут уназад преко рамена  

(3) из чуачња колут уназад уз помоћ наставника  

(2) из чучња колут уназад без пребацивања ногу преко главе  

Прескок козлића – великог- разношка (5) прескок из залета 
са максималном екстензијом у зглобу колена и риса, 
уздигнуте главеса доскоком и предручењем  и подизањем 
нивоа висине 

(4) без залета из места 

(3) из места прескок са смањеном екстензијом у зглобу 
колена или да дотакне козлић  

(2) прескачући да седне на козлић   

РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА 2 оцене (јануар, фебруар, март) 

Греда- наскок, поскоци, окрети, издржаји и саскок у ритму и 
у једној целини 

(5) повезивање скокова и ритмичност са максималном 
екстензијом риса и елегантним ходом гимнастичарке са 
изузетним балансом 

(4)без баланса и без екстензије у зглобовима 

(3)  без гимнастичког држања и заборављање неких 
елемената у извођењу  целе композиције 

ФУДБАЛ( једна оцена)  јануар, фебруар, мај) 

(5) пас, дриблинг са лоптом, шут на гол, познавање правила 
и суђење 

(4)пас, дриблинг 

(3) пас, шутирање на гол 

(2)шутирање на гол 

 

             На сваком класификационом периоду – ученици 
треба да имају најмање једну оцену у дневнику рада 

После сваке обрађене целине – врши се провера кроз час 
утврђивања и систематизације постигнућа ученика 

 

На сваком класификационом периоду – ученици треба да 
имају најмање једну оцену у дневнику рада 

После сваке обрађене целине – врши се провера кроз час 
утврђивања и систематизације постигнућа ученика 

 
Предмет: Хор и оркестар                                           разред:  СЕДМИ 
 

тема 

стандарди постигнућа 

процењују се: основни ниво средњи ниво напредни ниво 

Извођење 

музике 

певањем и 

Ученик уме да 

пева и свира 

једноставне 

Ученик уме да 

препознаје 

повезаност 

Ученик уме да 

изведе разноврсни 

музички репертоар 

Уметничко 
изражавање. Рад с 
подацима и рад на 
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свирањем композиције. 

Ученик уме да 

препозна основне 

елементе музичке 

писмености. 

музичких 

елемената са 

музичком 

изражајношћу. 

певањем и 

свирањем као 

солиста и у 

ансамблу. Ученик  
учествује у 
школској 
приредби. 

различитим врстама 
текстова. 

Слушање 

музике и 

основе 

музичке 

писмености 

Ученик уме на 

основу слушања 

музике да именује 

изражајне 

елементе. Ученик 

уме да препозна 

основне елементе 

музичке 

писмености. 

Ученик повезује 

специфичне 

карактеристике 

инструмената, 

гласова и састава 

са музичким 

изразом. 

Ученик разликује 

уметничку музику 

од народне по 

њиховим 

карактеристикама. 

Рад с подацима и 

рад на различитим 

врстама текстова. 
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начин оцењивања ученика Динамика 

Усмена провера постигнућа 

 

    Оцена се даје најмање четири пута у току школске 

године. 

   Извођење музике певањем и свирањем: Ученици ће 

певати и слушати песме забавног, народног жанра, 

староградског жанра, филмске музике, песама о св. Сави 

и химне школе. 

   Истиче се: Ученик пева или свира једноставне примере 

различитих жанрова предвиђене Наставним планом и 

програмом и препознаје слушану композицију као и 

разлику између жанрова. Ученик учествује у школској 

приредби. Редован на часовим. 

   Добар: Ученик не пева или не свира све једноставне 

примере различитих жанрова предвиђене Наставним 

планом и програмом и препознаје жанр слушане 

композиције. Није редован на часовим.  

   Задовољава:  Ученик пева или свира по неки 

једноставан пример различитих жанрова предвиђене 

Наставним планом и програмом. Није редован на 

часовим.  

 

Активност на часу 

 

  

 

   Оцењује се рад и залагање, исказивање иницијативе, 

склоност ка самосталном извођењу. 

   Минимум две оцене у току школске године, по једна у 

сваком полугодишту. 

   Истиче се:  Четири убележене изузетне активности на 

часу  

   Добар: Три убележене изузетне активности на часу  

   Задовољава:  Две убележене изузетне активности на 

часу  

 

 
Предмет:   ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО                                                                                                                        
Разред:    СЕДМИ  
 

тема 

стандарди постигнућа 

процењују се: 
основни 

ниво 
средњи 

ниво 
напредни 

ниво 

ИКТ    
вештине изражавања и саопштавања; 

разумевање, примена и вредновање научених 
поступака и процедура; 

рад са подацима, анимацијама  и рад на различитим 
врстама текстова; правилно и безбедно коришћење 
техничких апарата и  ИКТ уређаја у животном и 
радном окружењу. 

самостално коришћење ИКТ уређаја и софтвера. 

ДИГИТАЛНА    
вештине изражавања и саопштавања; 
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ПИСМЕНОСТ разумевање, примена и вредновање научених 
поступака и процедура; 

рад са подацима и рад на различитим врстама 
текстова; 

правилно и безбедно коришћење интернета, 
техничких апарата и ИКТ уређаја у животном и 
радном окружењу; 

самостално коришћење ИКТ уређаја и софтвера. 

РАЧУНАРСТВО    
вештине изражавања и саопштавања; 

разумевање, примена и вредновање научених 
поступака и процедура; логичко решавање 
проблема; 

сврсисходна примена програмских структура и 
блокова наредби; 

креирање једноставних прогрма у виртуелном 
окружењу; 

рад са подацима и рад на различитим врстама 
текстова; 

самостално коришћење ИКТ уређаја и софтвера. 

ПРОЈЕКТНИ 
ЗАДАТАК 

   
вештине изражавања и саопштавања; 

разумевање, примена и вредновање научених 
поступака и процедура; 

рад са подацима и рад на различитим врстама 
текстова; 

правилно и безбедно коришћење техничких апарата  
и ИКТ уређаја у животном и радном окружењу; 

самостално коришћење ИКТ уређаја и софтвера; 

самостално проналажење информација потребних за 
израду пројектног задатка; самостална израда 
пројектног задатка. 
 

 

начин оцењивања ученика Динамика 

Усмена провера постигнућа:  
4 пута током школске године  
 

1. оцена – обухвата тематску целину  ИКТ. 

2. оцена – обухвата тематску целину  ДИГИТАЛНА 
ПИСМЕНОСТ . 

3. оцена – обухвата тематску целину  РАЧУНАРСТВО. 
4. оцена – обухвата тематску целину  РАЧУНАРСТВО. 
 

Практичан рад  
6 пута током школске године: 



427 

 

 

1.  Обележавање логичке структуре и генерисање 
прегледа садржаја  
     текстуалног документа (тематска целина ИКТ); 

2.  Рад у програму за векторску графику, израда гиф 
анимација 
     (тематска целина ИКТ); 

3.  Рад са дељеним документима 
     (тематска целина  ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ); 
4.  Пројектни задатак:  
      Објаснићу ти; 
      Школа је наша; 
      Зато што смо одговорни; 
      (тематска целина  ИКТ); 

5.  Рад у програмском језику PyGame (тематска целина 
РАЧУНАРСТВО); 

6.  Рад на пројекту: 

     Да ли живим здраво; 

     Двориште по мојој мери; 

     Ово је кретање; 

     (тематска целина  РАЧУНАРСТВО); 

Оцењивање активности ученика и резултата 
његовог рада, у које спадају: 

- излагање и представљање; 

- Учешће у дебати и дискусији; 

- Учешће у различитим облицима групног 
рада; 

- Рад  домаћих задатака; 

- Рад на пројектима; 

- Рад на часу /активност. 
 

Оцена за активност на часу:  пет убележених изузетних 
активности ученика на часу током полугодишта биће 
оцењене оценом  5. 

 
Предмет: TЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА                   разред: СЕДМИ 
 

тема 

стандарди постигнућа 

процењују се: основни ниво средњи ниво напредни ниво 

Животно и 
радно 
окружење 

   
- вештине 

изражавања и 
саопштавања 

- разумевање, 
примена и 
вредновање 
научених 
поступака и 
процедура 

- рад са подацима 
и рад на 
различитим 
врстама текстова 
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Саобраћај    
- вештине 

изражавања и 
саопштавања 

- разумевање, 
примена и 
вредновање 
научених 
поступака и 
процедура 

- рад с подацима 
и рад на 
различитим 
врстама текстова 

- вештине 
руковања 
прибором, 
алатом и 
технологијама и 
извођење 
радних задатака 
 

 

Техничка и 
дигитална 
писменост 

   - вештине 
изражавања и 
саопштавања 

- разумевање, 
примена и 
вредновање 
научених 
поступака и 
процедура 

- рад с подацима 
и рад на 
различитим 
врстама текстова 

- вештине 
руковања 
прибором, 
алатом и 
технологијама и 
извођење 
радних задатака 

- самостално 
цртање скице и 
техничког 
цртежа 

Ресурси и    
- вештине 

изражавања и 
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производња саопштавања 
- разумевање, 

примена и 
вредновање 
научених 
поступака и 
процедура 

- рад с подацима 
и рад на 
различитим 
врстама текстова 

- вештине 
руковања 
прибором, 
алатом и 
технлогијама и 
извођење 
радних задатака 

Конструкторско 
моделовање 

   
- разумевање, 

примена и 
вредновање 
научених 
поступака и 
процедура 

- вештине 
руковања 
прибором, 
алатом и 
технологијама и 
извођење 
радних задатака 

- самостално 
цртање скице и 
техничког 
цртежа 

- самосталност у 
изради 
једноставних 
модела и макета 

    
 

 
 

начин оцењивања ученика динамика 

Усмена провера постигнућа 4 пута током школске године године  

1. Оцена – обухвата тематске целине (Животно и 
радно окружење) 

2. Оцена – обухвата тематске целине (Саобраћај) 

3. Оцена – обухвата тематске целине(Техничка и 
дигитална писменост)  

4. Оцена – обухвата тематске целине(Ресурси и 
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производња) 

Писмена провера постигнућа После сваке обрађене целине на радним листићима  

Практичан рад  8 пута током школске године: 

32. рад – Поправка бицикла у оквиру тематске 
целине Саобраћај 

33. рад – Израда техничких цртежа у оквиру 
тематске целине Техничка и дигитална 
писменост 

34. рад – Рад на рачунару у оквиру тематске 
целине Информатичке технологије( 
Пројектовање у програму CAD) 

35. рад – Рад на рачунару у оквиру тематске 
целине Техничка и дигитална 
писменост(Израда техничких цртежа у 
програму Google SketchUp) 

36. рад - Моделовање погонских машина и/или 
школског мини робота у оквиру тематске 
целине Ресурси и производња) 

37. рад – Израда модела по задатку или по 
сопственој идеји у оквиру тематске целине 
Конструкторско моделовање – индивидуалан 
рад 

38. рад – Израда модела по задатку или по 
сопственој идеји у оквиру тематске целине 
Конструкторско моделовање – рад у пару 

39. рад – Израда модела по задатку или по 
сопственој идеји у оквиру тематске целине 
Конструкторско моделовање – групни рад  

 

 

Оцењивање активности ученика и резултата 
његовог рада: 

-излагање и представљање 

-учешће у дебати и дискусији 

-учешће у различитим облицима групног рада 

-рад на пројектима 

-оцењивање свески 

1.оцена за свеску два пута у току школске године: 

 - на крају 1.полугодишта 

 - на крају школске године 

2. оцена за активност на часу: пет убележених 
изузетних активности ученика на часу током 
полугодишта биће оцењене оценом 5. 

 

 

  

 
 

Осми разред 

 
Предмет Српски језик 
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-повезује наслове 
прочитаних књижевних 
дела (предвиђених 
програмима од V до VIII 
разреда) са именима аутора 
тих дела 
-разликује типове 
књижевног стваралаштва 
(усмена и ауторска 
књижевност) 
- разликује основне 
књижевне родове: 
лирику, епику и драму 
- препознаје врсте стиха 
(римовани и 
неримовани; осмерац и 
десетерац) 
- препознаје различите 
облике казивања у 
књижевноуметничком 
тексту: нарација, 
дескрипција, дијалог и 
монолог 
-препознаје постојање 
стилских фигура у 
књижевноуметничком 
тексту (епитет, поређење, 
ономатопеја...) 

- уочава битне елементе 
књижевноуметничког 
текста; мотив, тему, 
фабулу, време и место 
радње, лик... 

-повезује дело из 
обавезне лектире са 
временом у којем је 
настало и са временом 
које се узима за оквир 
приповедања 

-повезује наслов дела и 
род, врсту и лик из дела 

-разликује лирско-епске 
врсте 

-.разликује 
књижевнонаучне врсте: 
биографију, 
аутобиографију...научноп
опуларне текстове 

- препознаје и разликује 
тражене стилске фигуре у 
књижевноуметничком 
тексту 

-одређује мотиве, идеје, 
композицију, форму, 
карактеристике ликова и 
њихову повезаност 

- разликује облике 
казивања у 
књижевноуметничком 
тексту: приповедање, 
описивање, 
монолог/унутрашњи 
монолог, дијалог 

- уочава разлику између 
препричавања и анализе 
дела 

- наводи наслов дела, 
аутора, род и врсту на 
основу одломака, 
ликова... 

-издваја основне одлике 
књижевних родова и 
врста 

-разликује аутора дела од 
лирског субјекта и 
приповедача у делу 

-проналази и именује 
стилске фигуре 

-одређује и именује врсту 
стиха и строфе 

-тумачи различите 
елементе дела 
позивајући се на само 
дело 

-изражава свој став о 
конкретном делу и 
аргументовано га 
образлаже 
 

 

Вештина 
изражавања и 
саопштавања 

 

ЈЕ
ЗИ

К
/Г

Р
А

М
А

ТИ
К

А
 

-зна особине и врсте 
гласова; дели речи на 
слогове у једноставнијим 
примерима; примењује 
књижевнојезичку норму 
у вези са гласовним 
променама 

- уочава разлику између 
књижевне и некњижевне 
акцентуације 

- препознаје врсте речи; зна 
основне граматичке 
категорије променљивих 
речи; примењује 

- одређује место акцента 
у речи; зна основна 
правила акценатске 
норме 

-препознаје гласовне 
промене 

-познаје врсте речи 

-познаје основне начине 
грађења речи 

-препознаје подврсте 
синтаксичких јединица 

- одређује реченичне и 

-познаје и именује 
подврсте синтаксичких 
јединица 

-познаје главна значења 
падежа и главна значења 
глаголских облика 

Разумевање, 
примена и 
вредновање 
научених поступака 
и процедура. 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2543
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2543
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2543
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2543
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2543
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2543
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2603
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2603
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2603
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2603
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2603
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2539
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2539
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2539
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2539
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књижевнојезичку норму у 
вези с облицима речи 

-разликује просте речи од 
твореница; препознаје 
корен речи; гради речи 
према задатом значењу 
на основу постојећих 
творбених модела 

-препознаје синтаксичке 
јединице ( реч, синтагму, 
предикатску реченицу и 
комуникативну реченицу) 

- разликује основне врсте 
независних речница( 
обавештајне, упитне и 
заповедне) 
- одређује реченичне и 
синтагматске чланове у 
типичним (школским) 
примерима 
- правилно употребљава 
падеже у реченици и 
синтагми 

- правилно употребљава 
глаголске облике (осим 
имперфекта) 

синтагматске чланове у 
сложенијим примерима 

- препознаје главна 
значења и функције 
глаголских облика 

 

 

 

ЈЕ
ЗИ

К
/ 

П
Р

А
В

О
П

И
С

 

-зна и користи оба писма 
(ћирилицу и латиницу) 

- зна да се служи 
Правописом 
-примењује правописну 
норму у једноставним 
примерима 

- зна правописну норму и 
примењује је у већини 
случајева 

 

- зна и доследно 
примењује правописну 
норму 

Разумевање, 
примена и 
вредновање 
научених поступака 
и процедура 

ЈЕ
ЗИ

К
/ 

О
Р

ТО
ЕП

И
ЈА

 

-разуме текст (ћирилични 
и латинични) који чита 
наглас и у себи 

 

- чита текст користећи 
различите стратегије 
читања: „летимично 
читање“ (ради брзог 
налажења одређених 
информација); читање „с 
оловком у руци“ (ради 
учења, ради извршавања 
различитих задатака, 
ради решавања 
проблема); читање ради 
уживања* 

 Вештина 
изражавања и 
саопштавања 
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К

А
 

К
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/ 
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И

ЗР
А

Ж
А

В
А

Њ
Е -разликује уметнички и 

неуметнички текст; уме 
да одреди сврху текста( 
излагање), дескрипција, 
нарација 

-познаје врсте 
неуметничких текстова ( 
излагање, технички опис, 
техничко приповедање 

-препознаје и издваја 

 проналази, издваја и 
упоређује информације 
из два дуж текста 
сложеније структуре 

-издваја кључне речи и 

Вештина 
изражавања и 
саопштавања 

Рад са подацима и 
рад са различитим 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2539
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2539
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2615
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2615
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2615
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-препознаје различите 
функционалне стилове на 
једноставним примерима 

-разликује основне 
делове текста и књиге 
-проналази и издваја 
основне информације из 
текста према датим 
критеријумима 

- разликује у тексту битно 
од небитног, главно од 
споредног 

-повезује информације и 
идеје изнете у тексту, 
уочава јасно исказане 
односе и изводи 
закључке заснован на 
једноставнијем примеру 

- чита једноставне 
нелинеарне елементе 
текста: легенде, табеле, 
дијаграме и графиконе 

-1.2.9. има изграђену 
језичку толеранцију и 
негативан став према 
језику дискриминације и 
говору мржње 

језичка средства 
карактеристична за 
различите функционалне 
стилове 

- разликује све делове 
текста и књиге , 
укључујући индекс, 
појмовник и 
библиографију и уме 
њиме да се користи 

- проналази, издваја и 
упоређује информације 
из два краћа текста или 
више њих 

-разликује чињеницу од 
коментара, објективност 
од пристрасности и 
пропаганде на 
једноставним примерима 

-препознаје став аутора 
неуметничког текста и 
разликује га од 
другачијих ставова 
изнетих у тексту 

-саставља експозиторни, 
наративни и 
дескриптивни текст, који 
је јединствен, кохерентан 
и унутар себе повезан 

-саставља вест, реферат, 
извештај 

- пише резиме краћег 
текста 

-зна основне особине 
говорног и писаног језика 

резимира текст 

- издваја из текста 
аргументе у прилог некој 
тези или аргументе 
против ње 
 

-чита и тумачи сложеније 
нелинеарне елементе 
текста 

-организује текст у 
логичне и правилно 
распоређене пасусе  

–саставља 
аргументативни текст 

-пише приказ репортажу 
и расправу 

-пише резиме дужег и 
сложенијег текста 

врстама текстова 

 

Н
А

Р
О

Д
Н

И
 И
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Њ

И
Ж
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Н

И
 Ј

ЕЗ
И
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-разликује појмове 
књижевног и народног 
језика; зна основне 
податке о развоју 
књижевног језика код 
Срба 

-зна основне податке о 
пореклу и дијалекатској 
разуђености српског 
језика 

-зна основне податке о 
језицима националних 
мањина 

-има позитиван став 

  Вештина 
изражавања и 
саопштавања 

 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2641
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2641
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2641
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2641
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према дијалектима 

-разуме важност 
књижевног језика за 
живот заједнице и за 
лични развој 

 

начин оцењивања ученика динамика 

Усмена провере Књижевност-два пута током године 

1.оцена обухвата тумачење ауторског дела или дела 
из народне књижевности  

2.оцена обухвата тумачење ауторског дела или дела 
из народне књижевности  

 

Говорна вежба-четири пута током године: 

1.Историја језика 

2.Расправљање 

Читање и разумевање прочитаног текста-два пута 
током године: 

 

1.Изражајно читање  

2.Читање нелинеарног текста 

Рецитовање: два пута током године: 

1.Рецитовање лирске или епске песме песме 

2.Рецитовање лирске или епске песме 

 Четири писмена задатка током године: 

1.Интерпретативно препричавање 
књижевноуметничких текстова 

2.Приказ књиге 

3. Репортажа 

4. Расправа 

Четири контролне вежбе током године 

1.Историја језика 

2.Књижевна дела и писци 

3.Зависне реченице и акценат 

4. Правопис 

Два домаћа задатка 

1.Вук као реформатор српског језика 

2. Приказ драмског дела 
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Практичан рад ( пано  или презентација) Једном током године: 

Биографија писца 

 Активност  ученика: различити облици групног рада, 
домаћи задаци 

Ученик се оцењује два пута у току године-једном у 
првом и једном у другом полугодишту по 
испуњености следећих услова: 

1. Домаћи задатак -  током полугодишта ученик је  
урадио све домаће задатке  

2. Ученик редовно доноси прибор за рад 

3. Ученик је прочитао лектиру 

4. Ученик је научио песмицу за предвиђен час 

5.Ученик је учествовао на школским 
манифестацијама и такмичењима 

6.Ученик  редовно( често, повремено, ретко, никад) 
тумачи књижевна дела, граматичке и језичке појаве). 

 


